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DE RECHTERLIJKE MACHT, 
ONBEKEND EN MISKEND 

. Rede uitgespr,ofrer; door de h. procureur-generaal F. Dum on op de 
plechtige · openingszitting van het Hoi van Cassatie op 
I september 1981 · 

Op 15 oktober ~875 handelde de h. procureur-generaal Faider 
voor · dit hoge college over de scheiding der Mach ten en op 
.15 september 1932 hield de h. eerste advocaat-generaal Jottrand 
··een uiteenzetting over« Des juges d'un peuple libre ». 

Beide ·eminente magistraten hebben aldus merkwaardige 
uiteenzettihgen gehouden zowel over de geschiedenis en de 
doctrines van de oudheid, van de moderne en hedendaagse tijden, 
betreffende . de verhoudingen en het evenwicht tussen de 
verschillende functies van de Staat, als over onze huidige nationale 
instellingen, de regels van de scheiding der Machten en de 
bepalingenvan onze Grondwet, die elders hun weerga niet hebben, 
betreffende het statuut van de hoven en rechtbanken en van de 
magistraten . 
. Het ligt vanzelfsprekend niet in mijn bedoeling een poging te 

doen om die prestigieuze openingsredevoeringen te evenaren en 
even:r'nin overwegingen naar voren te brengen van dezelfde aard 
als die welke u daar hebt kunnen lezen en overpeinzen. 

Ret leek mij dat, in een tijd zoals deze, waar al onze instellingen 
ten gedinge staan, waar in alle millieus de opinie, nieuwsgieriger, 
,kritischer en vooralmeer contestatair dan ooit, zich vragen stelt 
omtrentof, juister' (( op de hoogte)) meent te zijn van de aard van de 
jurisdictionele functie en van de verantwoordelijkheden der hoven 
'enrechtbanken, het paste dienaangaande v66r u en met u enkele 
overwegingen uit te spreken die misschien kunnen bijdragen tot 
een nuttige informatie en, ronduit gezegd, om bepaalde dingen 
<<weer recht te zetten "· 
' . i:k zeg ,, .met u , want - behoeft het te worden gezegd - het is 
niet aan de leden van het Opperste Gerechtshof van het Koninkrijk 
d~t moet worden :uiteengezet wat de. Rechterlijke Macht en de 
rechtsbedeling zijn.' · 
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Doch ik heb gemeend dat, door de plaats waar ik mijn 

uiteenzetting mag houden en dank zij uw aanwezigheid, mijn 
woorden in staat zullen zijn, buiten ons millieu, essentiele 
begrippen te verhelderen en te preciseren en, naar ik hoop, aan 
bepaalde verwarringen een einde te maken. 

I. DE RECHTERLIJKE MACHT- GRONDWETTELIJK STA
TUUT EN GRONDWETTELIJKE OPDRACHTEN- STA
TUUT, OPDRACHTEN EN PLICHTEN DER MAGISTRATEN 

De scheiding der ~achten '""'- B'egrip 

1. Onze Staat- zoals ook sommige andere Staten- bestaat uit 
drie Machten; dat wordt benacirukt bij het onderzoek van 
wetsontwerpen en wetsvoorstellen, in antwoorden van de regering 
op vragen of interpellaties van d~ parlementsleden, in vonnissen 
en arresten en in adviezen van de Raad van State. Die drie 
Machten, de Wetgevende, de Uitvoerende en de Rechterlijke 
Macht, zijn onderworpen aan de regel van de scheiding der 
Mach ten (1). 

Die stelling is natuurlijk volkomen juist; zij steunt meer bepaald 
op een correcte uitlegging van onze Grondwet. 

Om het begrip ·van de scheiding der Mach ten nauwkeurig te 
omschrijven, moet men voor ogen houden dat het woord 
« machten » vaak twee verschilleride betekenissen krijgt, wat leidt 
tot verwarring waarover ik verder zal spreken. Ook de rechtsleer 
pakt soms uit met bezwaren tegen de regel van de scheiding der 
Machten, waarbij dan wordt gezegd dat hij ofwel een politiek 
recept is (2) ofwel een leidraad voor de Grondwetgever en de 
wetgever, of nog tegelijkertijd een politiek recept of een dergelijke 
leidraad en een regel van het positief grondwettelijke recht. 

In de uiteenzettingen, te lezen in talrijke vaak merkwaardige 
juridische werken, gaat men uit van de regel en het beginsel van de 
scheiding der Machten voor de indeling en de beschrijving van de 

(1) Hoewel hij een wetenschappelijk scherpzinnige en zeer genuanceerde kritiek 
geeft op de • scheiding der Machten », zowel in zoverre zij een regel van het positief 
recht van bepaalde Staten- zoals de onze- zou vormen als in zoverre zij gewoon een 
• politiek recept • of een leidraad voor de Grondwetgever en de Wetgever zou zijn, 
constateert professor GEORGES BURDEAU toch : • Depuis tantOt deux siecles il n'est 
aucune theorie constitutionnelle mieux admise que celle qui repartit Ia totalite de 
l'activite etatique entre trois fonctions: Ia legislative, I' executive et Ia juridictionnelle. 
C'est plus qu'une theorie, c'est une evidence ou une maniere de postulat accepte aussi 
bien par !'opinion que par les milieux politiques et par les juristes. On discute, il est 
vrai, sur Ia nature et le contenu respectif de ces fonctions, on hesite sur le critere qui 
permet de Ies distinguer, mais un point demeure hors de tout debat : Ia repartition de 
toute l'activite etatique entre ces trois fonctions. Elles servent de plan aux 
constitutions commes elles forment !'armature des traites de droit constitutionnel, et 
le regime qui put longtemps etre considere comme de droit commun, le regime 
parlementaire repose integralement sur les rapports qui s'etablissent entre elles. On 
eprouve quelque scrupule a suspecter !'exactitude d'une these aussi ancienne et qui, 
outre !'adhesion de plusieurs generations de publicistes, a re~u J'eclatante 
consecration du droit positif. Cette hesitation ne manque toutefois d'etre dissipee 
lorsque !'on observe ... • ( Traite de science politique, 2e druk, dl. V, biz. 370, nr. 196.) 

(2) Zie de verwijzingen in noot 40, onder nr. 207, biz. 385, dl. V, in voornoemd werk 
van prof. BURDEAU. 
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kenmerken van de verschillende politieke stelsels die de Staten 
aannemen of hebben aangenomen : stelsel van de afzondering van 
de Machten, stelsel van samenwerking van de Machten waarbij 
ofwel de Uitvoerende Macht (presidentieel stelsel} · ofwel het 
Parlement het overwicht heeft, samenwerking van de Machten op 
egalitaire basis (parlementaire regering), stelsel van vermenging 
der Machten (3)(4). · 

Ret is mijns inziens van wezenlijk belang voor de natuur van de 
Rechterlijke Macht, dat deze in de verantwoordingen of nadere 
toelichtingen betreffende die indelingen niet wordt vermeld, tenzij 
zeer incidenteel. Dat ligt in de aard der zaken daar, enerzijds, in 
bepaalde Staten ongeacht hun politiek stelsel - parlementair of 
presidentieel georganiseerd - de hoven en rechtbanken niet los 
staan van de Uitvoerende Macht of de administratie en daar, 
anderzijds, wanneer de hoven en rechtbanken een afzbnderlijke 
Macht vormen, wat hen betreft men niet kan gewageil van een 
samenwerking en een wisselwerking, zoals die bestaan tussen de 
Wetgevende en de Uitvoerende Macht. Die samenwerking en 
wisselwerking zouden onverenigbaar zijn met de wezenlijke 
onafhankelijkheid van de hoven en rechtbanken, die J;lun eigen 
statuut als Staatsmacht kenmerkt. 

2. « Staatsmacht » kan betekenen en betekent werkelijk hetzij 
de attributies waarmee bepaalde autoriteiten zijn bekleed, hetzij 
het orgaan of de organen van de Staat die deze attributies 
uitoefenen of wettelijk kunnen uitoefenen. Terecht schrijft men in 
de tweede betekenis <<Macht» met een hoofdletter, maar niet in de 
eerste. Ret is niet houdbaar of althans onlogisch Senaat, Kamer en 
Rof van Cassatie, zoals gebruikelijk, met een hoofdletter te 
schrijven, doch deze te ontzeggen aan de Wetgevende en 
Rechterlijke Macht, terwijl de eerstgenoemde instellingen slechts 
bestanddelen zijn van de overkoepelende organen gevqrmd door 
die Machten. 

Door in artikel 26 te bepalen : « De Wetgevende Macht wordt 
gezamenlijk door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers en de Senaat uitgeoefend », preciseert de Grondwet dat de 
Wetgevende Macht, die uit die drie onderdelen bestaat, de 
legislatieve attributiesuitoefent welke zij haar toekent. 

De woorden « Rechterlijke Macht » die de aanhef van 
hoofdstuk III van de Grondwet vormen, slaan zowel op de 
jurisdictionele attributies, die meer bepaald aan de hoven en 
rechtbanken zijn toevertrouwd, als op die hoven en rechtbanken 
zelf die aldus een Staatsmacht worden geheten. 

(3) BURDEAU, op. cit., dl. IV, biz. 318 e.v. 

(4) Men zal met de grootste belangstelling de Notes du cours de droit public 
(Presses universtitaires de Bruxelles, 1981) van professor J. VELU raadplegen. In deei 
III, biz. 183 e.v., bevat dit werk een inhoudrijke uiteenzetting over de scheiding der 
Machten, haar betekenis, de politieke aspecten, de opvattingen in de oudheid, van 
Locke, van Montesquieu, van de Franse Grondwetgever van 1791, van de moderne 
auteurs ... en ook over de kenmerken van de verschillende politieke stelsels. 
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3. Tegen het bestaan van. de Staatsmachten wordt aangevoerd 

dat er in de Staat geen pluraliteit van Machten bestaat, dat er 
slechts een « enige Macht » is, '' un pouvoir unique, 9elui qui est 
solidaire de l'idee de droit incorporee dans !'institution etatique et 
dont tous les gouvernements et tous les agents ne sont, a des titres 
divers et avec des competences plus ou moins larges, que les 
instruments » (5). Zoals Jean Jacques Rousseau reeds 
beklemtoonde, « bestaat er binnen de Staat slechts een macht die 
zowel in haar oorsprong als in haar uitoefening enig is» (6). 

Burdeau, die opwerping en de realiteit van · het bestaan van 
Mach ten verzoenend, schrijft terecht en beeldrijk: «On peut parler 
de division du pouvoir au sens ou les divers bras d'un fleuve sont 
une division de son cours, mais il n'en reste pas moins que le flot est 
unique et unique aussi son orientation ... Cette canalisation est 
CEuvre de sage sse et de prudence » (7). 

J. Lassaigne drukt dezelfde mening uit, wanneer hij, M. Coste
Floret aanhalend, schrijft : « Pour emprunter une comparaison 
simple a l'ordre biologique, il est vrai, par exemple, que le corps 
humain est un et pourtant l'homme ne fait pas avec les yeux ce qu'il 
a !'habitude de faire avec les mains. II fautqu'au priricipe de !'unite 
organique s'ajoute la regie de la differenciation de ces fonctions )) 
(8). 

Er moet evenwel omzichtigheid in acht worden genomen bij de 
verwijzing naar de differentiatie van de taken; zij is inderdaad in 
ruime mate een kenmerk van de scheiding der Machten, maar is 
zeker niet het enige kenmerk daarvan. Wanneer men uitsluitend 
met dat eerste kenmerk rekening houdt, verdraait men het begrip 
zelf van die scheiding en zou men diegenen doorslaggevende 
argumenten bezorgen die daarin slechts een voorschrift zien dat 
door politieke wijsheid is ingegeven of een rechtsregel waarvan de 
inhoud onduidelijk of veranderlijk is. 

Het spreekt vanzelf dat de Wetgevende, de Uitvoerende en de 
Rechterlijke Macht slechts delen, organen, van de unieke 
Staatsmacht zijn, zodat men aan die Machten evenmin een 
rechtspersoonlijkheid, afgescheiden van die van de Staat (Ba), kan 

(5) BURDEAU, op. cit., dl. IV, biz. 311. 

(6) « II n'existe a l'interieur de l'Etat qu'une puissance unique dans son origine 
comme dans son exercice •, Le Contrat social, boek II, hoofdstuk II. 

(7) BuRDEAU, op. cit., dl. v. biz. 421. Dezelfde briljante auteur had terecht 
gepreciseerd, op biz. 420 : • II y a seulement une pluralite d'actes accomplis par des 
organes differents mais qui tous concourent au service de !'unique fonction 
gouvernementale ... (C'est) (Ia separation des Pouvoirs) un mecanisme dont le but 
sinon toujours le resultat est d'introduire dans l'accomplissement de Ia volonte du 
peuple souverain des occasions de ralentissement, de reflexion et de controle. • 

(8) J. LAssAIGNE, La Constitution de fa Republique fran~aise .et Jes lqis organiques, 
1947, biz. 10. . . 

(Sa) Op 13 juli 1956 sprak de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een 
interessant vonnis uit (J.T., 1956, 731 e.v.) - waartegen geen hoger beroep werd 
ingesteld- dat luidde : « La Chambre des representants se presente comme un corps 
collectif autonome •dont Ia realite se hausse a Ia personnalite juridique ... ; bien 

(Zie vervolg nota volgende biz.)· 
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toekennen als men aan de organen van een vennootschap of een 
vereniging een rechtspersoonlijkheid kan toeschrijven die kan 
staan tegenover de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap of 
de vereniging of daarmee kan samen bestaan. Niettemin is elk van 
die organen van de Staat op een onderscheiden wijze samengesteld 
en bezit het eigen attributies die de andere niet kunnen uitoefenen. 

4. De concentratie van alle attributies van de Staat in handen 
van een orgaan of van dezelfde personen, evenals de inmenging 
van een orgaan in de attributies van een ander, zodanig dat dezes 
onafhankelijkheid en de mogelijkheden om zijn opdracht te 

qu'organe, elle est, de par sa structure propre, sujet de droit, c'est-a-dire un etre 
intellectuel distinct des personnes qui Ia composent et pouvant posseder, plaider, 
s'obliger et obliger ... ; sa personne juridique, a fondement patrimonial, est distincte de 
Ia personne morale et juridique de l'Etat, dont Ia divisibilite n'est pas en soi 
inconcevable. » 

Men merkt dat de Brusselse rechtbank aldus rechtspersoonlijkheid toeschrijft niet 
enkel aan een Staatsmacht, maar zelfs aan twee van de onderdelen van een Macht, 
met name van de Wetgevende Macht (Kamer en Senaat). 

Ongetwijfeld moet het bestaan van de rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk 
beperkt gezien worden tot die welke het gevolg is van een wetgevende of 
verordenende beslissing of van een beslissing die met toepassing van de « wet » is 
genomen. Hoewel onze rechtspraak zulks tot op heden niet heeft aangenomen -
behoudens inzake de Staat, de vreemde Staten en blijkbaar ook vennootschappen, 
verenigingen en instellingen die aan buitenlandse rechtsstelsels zijn onderworpen
kan rechtspersoonlijkheid ontstaan zonder beslissing, bekrachtiging of goedkeuring 
door de« wet»; die rechtspersoonlijkheid zou !outer een realiteit zijn die voortvloeit 
uit een activiteit, belangen, doeleinden, bedoelingen en een organisatie die aan de 
rechtspersoon eigen zijn. 

Die vaststelling volstaat evenwel niet om te kunnen instemmen met genoemd 
vonnis van de Brusselse rechtbank, waarvan een merkwaardige kritiek werd 
gepubliceerd door J .M. MoREELS in het Rechtskundig Weekblad, 1956-57, 1441 tot 1458. 

Er bestaat immers binnen een Staat slechts een enkele macht (met enkele nuances 
wat de federale Staten betreft) zowel in haar oorsprong als in haar uitoefening. Maar 
die enkele Staat heeft verschillende organen, inzonderheid de Wetgevende, de 
Uitvoerende en de Rechterlijke Macht. 

Die Mach ten bezitten geenszins een van de Staat- waarvan ze slechts organen of 
onderdelen zijn- afgescheiden rechtspersoonlijkheid. 

Er zij evenwel op gewezen dat het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bij geschillen onder ambtenaren aanneemt dat de parlementaire 
vergadering, de Ministerraad, de Commissie en ook het Hof van Justitie zelf als 
verweerders tussenkomen en optreden voor het Hof. 

Is het verenigbaar met ons grondwettelijk beginsel inzake de scheiding der 
Machten dat, wanneer een feit of een tekortkoming ten laste wordt gelegd van de 
Wetgevende Kamers, van hun diensten of van de hoven en rechtbanken, de eiser zijn 
dagvaarding zou richten tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door een 
minister? 

Het is ook de vraag of enige rechtsvordering betreffende rechten, belangen en 
verantwoordelijkheden die de Wetgevende Kamers aangaan en die niets uitstaande 
hebben met de Uitvoerende Macht, grondwettelijk ingesteld mag worden door de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door een minister. 

Op het eerste gezicht moeten die vragen negatief beantwoord worden en bijgevolg 
zouden de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsvorderingen 
uitgelegd en toegepast moeten worden met inachtneming van dat grondwettelijk 
beginsel; die vorderingen zouden dus, in zoverre zij betrekking hebben op de 
Wetgeveride Kamers, ingediend moeten worden door de Belgische Staat op vervolging 
en ten verzoeke van de voorzitter van de Kamer of de Senaat, of gericht zijn tegen de 
Staat, vertegenwoordigd door de ene of de andere van die hoge dignitarissen. (Die 
oplossing wordt in de bovenvermelde studie ,.oorgesteld door de h. Moree Is.) 

Men ziet niet goed in dat magistraten, in hun hoedanigheid van organen van de 
Rechterlijke Macht, als eisers of verweerders zouden optreden voor nationale en 
internationale rechtscolleges. 

{Zie vervolg nota volgende blz.) 
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vervullen zoals door de Natie gewenst, teniet worden gedaan, 
verdraaien de nationale wil, leiden tot miskenning van de 
Rechtsstaat en, meer bepaald, tasten de jurisdictionele functie aan. 

Hoe wijselijk en pertinent sebree£ Montesquieu : « 11 n'y a pas de 
liberte lorsque le meme organe exerce les fonctions legislative et 
juridictionnelle ... lorsque le meme organe exerce les fonctions 
executive et juridictionnelle ... (ou) exerce les fonctions legislative, 
executive et juridictionnelle ... )) (9). 

Het is duidelijk dat er in onze hedendaagse democratische 
regimes tussen de Wetgevende en de Uitvoerende Macht 
samenwerkingen, acties, interacties en « checks and balances >> 

bestaan. Doch de aard zelf van de jurisdictionele functie- die van 
de Rechterlijke Macht en die van de rechtscolleges, zoals de Raad 
van State, die van genoemde Macht zijn losgemaakt om louter 
rechtstechnische redenen- vereist non-interventie, wil men die 
functie zelf onaangetast laten die in essen tie volstrekte onafhanke
lijkheid vereist. 

Begrijpelijk kunnen die collaboraties en wisselwerkingen 
tussen de Wetgevende Macht en de Uitvoerende Macht doen 
twijfelen aan een reele « scheiding >> tussen hen, doch daat zi.j 
uiteraard uitgesloten zijn tussen die beide Machten enerzijds en de 
Rechterlijke Macht anderzijds is er geen plaats voor zulke twijfel 
wat de attributies van laatstgenoemde Macht en het voor haar 
vi tale stelsel van<< scheiding >> betreft. 

Dat eminente auteurs aarzelen om aan te nemen dat in onze 
democratische landen de regel van de scheiding der Machten een 
realiteit is, komt naar mijn overtuiging hierdoor, zoals ik reeds heb 
gezegd, dat zij hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend de betrekkingen in 
feite en in rechte tussen de Wetgevende en de Uitvoerende Macht 
ontleden en niet dezelfde aandacht besteden aan de scheiding die 
tussen die twee Machten en de Rechterlijke Macht bestaat en 
noodzakelijk moet bestaan om de essentie van de jurisdictionele 
functie te eerbiedigen en in stand te houden. 

Hun analyse leidt hen aldus tot de terechte constatering, 
bijvoorbeeld, dat, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, 
ondanks bet beginsel van de zogezegde strakke scheiding van de 
Wetgevende en de Uitvoerende Macht, de eerste zich in de 
uitoefening van de verantwoordelijkheden van de tweede mengt, 

Men kan zich eveneens afvragen of niet moet worden aangenomen dat de !eden van 
de regering de wettelijke -en het beginsel van de scheiding der Mach ten ongerept 
latende - opdracht hebben de Belgische Staat bestaande uit de drie Machten te 
vertegenwoordigen voor de nationale en internationale rechtscolleges, zoals de 
Koning en in voorkomend geval de regering de aldus gevormde Staat in de 
internationale betrekkingen moeten vertegenwoordigen. 

(9) « Lorsque dans Ia meme personne ou dans le meme corps de magistrature, la 
puissance legislative est reunie a le puissance executive il n'y a pas de liberte ... Il n'y a 
point encore de liberte si Ia puissance de juger n'est pas separee de la puissance 
legislative et de !'executive ... Si elle (!a puissance de juger) etait jointe a Ia puissance 
executive, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ... Tout serait perdu si les 
memes corps des principaux ou des nobles, ou du peuple, exer9aient ces trois pouvoirs; 
celui de faire les lois, celui d'executer les resolutions publiques et celui de juger les 
crimes ou les differends des particuliers. » (MoNTESQUIEU, De l'esprit des lois, LXI, 
hoofdstuk VI.) 
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doordat zij haar woord meespreekt bij de samenstelling van de 
« regering >> en bij de benoemingen die van de president-staats
hoofd afhangen of doordat zij via parlementaire commissies een 
toez~cht op de administratie houdt; die auteurs stellen ook vast dat 
in de parlementaire regimes, waar samenwerking tussen die 
Macnten de essentie van het staatsbestel is, het bestaan en de 
activiteit van de politieke partijen tussen diegenen die de 
verantwoordelijkheid voor die Machten dragen en ze grondwette
lijk .uitoefenen, een verschijnsel van osmose en zelfs van 
onbetwistbare fusie doen ontstaan. 

BiJ die analyse komen echter de betrekkingen tussen 
rechtscolleges enerzijds en Wetgevende of Uitvoerende lichamen 
anderzijds helemaal niet ter sprake. Zowel in de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika als in de andere Staten met een parlementair, 
presidentieel of gemengd parlementair regime (behalve in die 
Staten waar de rechtscolleges geen Staatsmacht vormen), valt er 
een strakke scheiding waar te nemen tussen de jurisdictionele 
verantwoordelijkheden en attributies, met name die van de 
Recliterlijke Macht, en die van de andere twee Staatsmachten. 

Derhalve, zo al voor de betrekkingen tussen de Wetgevende en 
de Uitvoerende Macht kan gelden- en dan nog in beperkte mate 
- de uitspraak van professor G. Burdeau, dat wegens de 
hedendaagse politieke zeden en de evolutie van de aan de Staat 
toebedeelde rol, de uit de grondwetten af te leiden regel van de 
scheiding der Machten louter een holle zin zou zijn geworden (10), 
voor het statuut en de werking van de Rechterlijke Macht gaat die 
uitspraak helemaal niet op. 

5. Nog betreffende die analyses, die de aard van de jurisdictio
nele functie en het bestaan van een Rechterlijke Macht 
grotendeels over het hoofd zien, meen ik hier te moeten w1jzen op 
de kritiek die de marxisten tegen onze presidentH~le, parlemen
taire of gemengde regimes richten. Zij menen dat de politieke 
regimes van onze democratieen die de macht, ja zelfs de almacht 
van de uit de verkiezingen gesproten meerderheden vastleggen, de 
verdrukking van de minderheden en dus met name of 
inzonderheid het negeren van de rechten van tal van individuen 
met zich brengen. Hun bezwaren zijn vaak op pertinente wijze 
weerlegd. Sir W. Ives Jennings (11) heeft beklemtoond dat de 
gehechtheid van de componenten van de Natie aan een ware 
democratie, wat een diepe bewustheid van de noodzakelijke 
eerbied voor de rechten en vrijheden en ook de wisseling van de 
machten impliceert, die potentiele almacht in de weg staat. 

Mijns inziens kan men hen zeker nog krachtiger en nog 
overtuigender van antwoord dienen door de waarborging van die 
rechten en vrijheden dank zij het bestaan en de werking van een 
ware Rechterlijke Macht duidelijk te doen uitkomen. 

(10) • Une division verbaie privee de tout effet » (BuRDEAU, op. cit., dl. V, nr. 196, 
biz. 370.) 

(11) SIR W. IvESJENNJNGS, The Law and the Constitution, 4th edition, biz. 23 en 24. 
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Men vergeet immers dat de hoven en rechtbanken wezenlijk tot 

opdracht hebben, niet aileen - waar hun die mogelijkheid wordt 
geboden- vast te steilen dat ongeoorloofd zijn beslissingen van de 
Wetgevende Macht waarbij een ieders door de Grondwet 
gewaarborgde rechten en vrijheden zouden worden miskend, doch 
ook, en overal waar die colleges een Staatsmacht vormen, 
toepassing van aile beslissingen van beide andere Machten te 
weigeren of jurisdictionele beslissingen te wijzigen of . te 
vernietigen die de internationale regels inzake de eerbiediging van 
die rechten en vrijheden veronachtzamen, en tevens toepassing te 
weigeren van aile beslissingen van de Uitvoerende Macht of van 
enige andere autoriteit waardoor de grondwettelijke waarborgen 
worden geschonden die een ieder beschermen en niet aileen 
diegenen om wie die meerderheden bezorgd zijn. · 

Alvorens over te gaan tot een meer concrete of meer precieze 
ontwikkeling van wat ik in de aanhef heb aangekondigd, moet ik 
nog wijzen op een volgens mij op schijngronden berustende 
aanklacht die men tegen de regel van de scheiding der Machten 
meent te moeten rich ten. 

6. Men zegt vaak dat het stelsel van de scheiding der Mach ten in 
al onze democratische land en geen realiteit is, daar de wetgevende, 
uitvoerende en jurisdictionele functies er geenszins het monopolie 
zijn van een bepaalde Macht, d.w.z. van een bepaald staatsorgaan, 
doch verdeeld worden onder de drie organ en - Mach ten.· Een 
dergelijke verdeling of repartitie bestaat natuurlijk, maar zij 
neemt niet weg- in de landen waar, zoals bij ons, een Rechterlijke 
Macht is - dat die Machten gescheiden en onafhankelijk bestaan 
met hun eigen attributies, zodat meer bepaald .de twee ;politiek;e 
Machten zich niet kunnen inlaten met de attributies van de 
Rechterlijke Macht en omgekeerd. 

In geen enkel land heeft de Wetgevende Macht het monopolie 
van de normatieve functies; evenmin als de Uitvoerende Macht het 
monopolie van de regering en van de administratie, en. als de 
Rechterlijke Macht het monopolie van de jurisdictionele functie 
bezit. · · 

Ten onzent oefenen de wetgevende kamers aldus e(m 
jurisdictionele of quasi-jurisdictionele functie uit wanneer iij 
uitspraak doen over de geldigheid van de verkiezing van hun I eden, 
en bij het in beschuldiging stellen van een minister voor het Hof 
van Cassatie verrichten zij ook handelingen van hoge administra
tieve voogdij of van toezicht. 

De Rechterlijke Macht heeft, benevens haat jurisdictionele 
functies die de hoofzaak zijn, ook normatieve en administratieve of 
administratief gerichte attributies. De Uitvoerende Macht beschikt 
over normatieve attributies evenals sommige van haar onderdelen 
en instellingen die organiek onafhankelijk zijn, en plaatselijke 
autoriteiten die, buiten en behalve met hun bestuurlijke functies, 
soms met jurisdictionele of quasi-jurisdictionele bevoegdhed~h 
bekleed zijn. 
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· . Deze verdelingen en repartities van taken, die « monopolies , 
uitsluiten, werden voorheen reeds belicht (lla). 

Maar dit neemt niet weg dat de Wetgevende Macht hoofdzakelijk 
de legislatieve functie uitoefent, de Uitvoerende Macht de 
regerings- en administratiefunctie, en de Rechterlijke Macht de 
jurisdictionele functie, en vooral, enerzijds, dat die drie Machten 
gescheiden eri onafhankelijke organen zijn en, anderzijds, dat de 
Rechtsstaat, de grondwettelijke en wettelijke beginselen en onze 
vtijheden in het gedrang zouden komen wanneer die verdelingen 
en attributies miskend werden. Dat zou bv. het geval zijn zo de 
Uitvoerende Macht zich ging bemoeien met de administratieve 
functies die aan de Wetgevende Macht toekomen, zo de 
Rechtetlijke Macht zich het recht zou aanmatigen tussen te komen 
in de jurisdictionele bevoegdheden die aan een van de andere 
Machten toebehoren en zo de Wetgevende Macht zich in de plaats 
van de Grondwetgevende Macht zou stellen. 

1 De juridische politiek die de ambtsopdracht van de Grondwetge
ver of de Wetgever is, stelt hem in staat de attributies van de 
verschillende Staatsmachten af te wegen, doch zodra de 
beslissingen genomen zijn tot oprichting van de organen zoals de 
onze, die Staatsmachten zijn, dienen deze Machten die attributies 
in acht te nemen, will en zij de onafhankelijkheid en de functionele 
ihdividualiteit niet krenken die de Natie hun heeft verleend om de 
Rechtsstaat in stand te houden, en willen zij de scheiding der 
l\'lacht,en die de N a tie om dezelfde red en heeft ingevoerd niet op 
Iosse schroeven zetten. 

De jurisdictionele functie kan aileen werkelijkheid zijn indien 
zij die ze uitoefenen vrij zijn van beinvloeding, druk of 
tussenkomsten van derden. De Rechterlijke Macht die bestaat uit 
de leden van de hoven en rechtbanken kan de haar door de Natie 
toevertrouwde functie niet uitoefenen wanneer iemand, en met 
name ·de politieke machthebbers, in feite of in rechte de 
onafhankelijkheid van de rechters bij de uitoefening van hun ambt 
konden aimtasten. 

Wie de realiteit van de scheiding der Machten ontkent, 
i:p.zonderheid wat de Rechterlijke Macht betreft, ontkent meteen 
het bestaan van de Justitie. 

Wanneer een Staatsmacht een beslissing neemt overeenkomstig 
de attributies die haar bij de Grondwet of bij met eerbiediging van 
die Gtondwet uitgevaardigde wetten zijn verleend, en die 
beslissing een weerslag heeft op de werkzaamheden van een 
andere Staatsmacht, dan miskent die niet of niet noodzakelijk het 
grondwettelijk beginsel van de scheiding der Mach ten. Ik wil zulks 
beklemtonen, want kennelijk werden en worden hieromtrent 
mijns inziens onjuiste opvattingen verkondigd. 
· Zo· de aan de Rechterlijke Macht toevertrouwde jurisdictionele 

taak haar niet de aan de jurisdictionele functie inherente 

:(lla} Raadpl. • Over de Rechtsstaat », rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof op 3 sept. 1979, R. W., 1979-80, 276, noot 10. 
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bevoegdheid ontneemt om bij het rechtspreken de toepassing te 
weren van een wet van de Wetgevende Macht die in strijd is met 
een regel van hogere rang, inzonderheid met een grondwettelijke 
of internationaalrechtelijke bepaling, dan heeft een dergelijke 
beslissing van een hof of van een rechtbank gewis een weerslq.g op 
een activiteit van laatstgenoemde Macht, maar dat is louter een 
gevolg van de grondwettelijke attributies van de rechtscolleges, 
zodat die beslissing dus, enerzijds, de verdeling van de macht~n en 
bevoegdheden tussen de Wetgevende en de Rechterlijke Macht en 
derhalve de scheiding der Machten in acht neemt en, anderzijds, 
de bescherming van de door de Grondwet gewilde Rechtsstaat 
waarborgt, wat insluit dat geen enkele autoriteit een beslissing 
mag nemen die door een rechtsregel is verboden; redelijkerwijze 
kan niet worden betwist dat het de Wetgevende Macht verboden is 
de Grondwet of het internationaal recht te miskennen. 

Dienaangaande willen wij erop wijzen dat niemand er ooit aan 
gedacht heeft te beweren dat de Rechterlijke Macht de regel van de 
scheiding der Machten miskent, als zij de toepassing weigert van 
een beslissing van de Uitvoerende Macht die noch met een wet, 
noch met de Grondwet, noch met een internationaalrechtelijke 
regel overeenstemt. Is er een verschil? Neen. Gewis, een bepaalde 
doctrine meent weliswaar een verschil te kunnen rechtvaardigen 
op grond van een soevereiniteit van de Wetgevende Macht of van 
een « suprematie van het Parlement ». 

Maar de voorstanders van zodanige doctrine zijn, meen ik, 
misleid door andere grondwettelijke beginselen dan de onze. Zoals 
men weet kan het Parlement in het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland, ten gevolge van het beginsel 
van de « supremacy of Parliament », onverschillig welke bes1issing 
nemen zonder daarbij door enige grondwettelijke bepaHng te 
worden beperkt, daar het zelf die beginselen invoert, wijzigt of 
opheft, nu er geen Grondwetgever bestaat. 

In ons land heeft de W etgevende Macht weliswaar zeer ruime en 
uitgebreide machten die haar door de Grondwet zijn verleend, 
maar diezelfde Grondwet legt haar beperkingen en verboden op 
die voor het voortbestaan van de Rechtsstaat in acht moeten 
worden genom en. 

De W etgevende Macht dient, met inachtneming van de 
grondwettelijke regels, het statuut van de leden van de 
Rechterlijke Macht en ook de bevoegdheden en attributies van de 
hoven en rechtbanken vast te stellen. Ook is het de Koning die de 
benoemingen moet doen, rekening houdend met de grondwets- en 
wetsbepalingen. 

Hoewel de aldus door die beide Machten genomen beslissingen 
een weerslag hebben op de werkzaamheden van de Rechterlijke 
Macht, vloeit daaruit natuurlijk niet noodzakelijk voort dat aldus 
afbreuk wordt gedaan aan de regel van de scheiding der Machten; 
integendeel, dat is, in de regel, het gevolg van de verdeling van de 
machten en bevoegdheden tussen de drie Machten, waardoor 
constitutioneel de regel van de scheiding der Machten vastgelegd 
en omschreven wordt. 
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Die scheiding zou evenwel uitgeschakeld worden, mocht de 
Wetgevende of de Uitvoerende Macht, zelfs met formele 
eerbiediging van de grondwettelijke regels, aldus beslissingen 
nemen die tot gevolg zouden hebben dat de rechtsbedeling in haar 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid en doeltreffendheid wordt 
aangetast of tenietgedaan; zo immers zou de bij de Grondwet aan 
de Rechterlijke Macht toegekende jurisdictionele functie afge
schaft of verbogen worden en terzelfdertijd de regel van de 
scheiding der Machten worden miskend (llb ). 

7. De recente wijzigingen van onze instellingen brengen de 
scheiding van de Mach ten vanzelfsprekend niet in het gedrang. 

Dat een Staat een federale of quasi-federale structuur heeft 
aangenomen, houdt nog niet in dat dit wezenlijke beginsel 
verdwijnt of zijn bestaansreden verliest ... 

Een dergelijke staatsstructuur is ongetwijfeld complexer dan die 
van een unitaire, zelfs territoriaal gedecentraliseerde Staat, maar 
de verdeling van de machten en bevoegdheden tussen de 
Wetgevende en de Uitvoerende Macht van de centrale of federale 
Staat, enerzijds, en van de gefedereerde of « geregionaliseerde » 
Staten, anderzijds, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de 
scheiding der Machten zowel in de « centrale » Staat als in de 
« gefedereerde »of« geregionaliseerde >>Staten wordt opgeheven. 

De recente hervormingen van onze instellingen hebben geen 
wijzigingen in de grondwettelijke scheiding der Machten in onze 
cent):" ale of« nationale >> Staat met zich kunnen brengen. 

Uit de aard van de nieuwe, zowel wetgevende als uitvoerende 
instellingen der Gemeenschappen en Gewesten en uit de wijze 
waarop ze in het gemeenschappelijk grondwettelijk stelsel zijn 
gei:ntegreerd, volgt noodzakelijk dat het beginsel van de scheiding 
der Machten ook in die Gemeenschappen en Gewesten geeerbie
digd moet worden. 

De Grondwetgever en de Wetgever van 1980 hebben, naar het 
voorbeeld van het nationaal stelsel, een systeem van scheiding 
ingevoerd waarin het << monopolie van de functies >> niet wordt 
vastgelegd. 

Vertoont zowel in de definitieve als in de voorlopige periode de 
<< scheiding >> tussen de << legislatieve >> en de << executieve >> van de 
Gemeenschappen en de Gewesten, vergeleken bij die in de 
nationale Staat, verschillen en zelfs diepe veranderingen, vooral in 
die voorlopige periode, toch is en wordt zij in niets gewijzigd wat de 
betrekkingen tussen de Wetgevende en de Uitvoerende commu
nautaire en gewestelijke autoriteiten, enerzijds, en de Rechterlijke 
Macht, anderzijds, betreft. 

(llb) Sedert 1867 werd de leeftijdsgrens voor de uitoefening van de jurisdictionele 
functie bij onze wetten met omzichtigheid en wijsheid vastgesteld, aangezien zij in 
honderd jaar maar een keer werd gewijzigd. In een naburig land werden de 
leeftijdsgrenzen zeer vaak gewijzigd bij wet, ordonnantie, decreet of besluit om de 
samenstelling van de hoven en rechtbanken te belnvloeden en vooral, naar men soms 
zegt, om magistraten opzij te zetten wier beslissingen niet in de smaak V1elen van de 
politieke machten. 
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Een gemeenschappelijke, jazelfs enige rechterlijke Macht -
tegelijk van de nationale Staat en van de Gemeenschappen en de 
Gewesten- bestaat noodzakelijkerwijs, en moet ook noodzakelijk 
in stand gehouden worden. De federale, quasi-federale of regionale 
Staat sluit het postulaat in van de eenvormige uitlegging en 
toepassing van een unieke Grondwet, van de internationaalrechte
lijke regels, van de nationale wetten en verordeningen en van 
gemeenschappelijke algemene rechtsbeginselen. Zulk een Staat 
vereist ook een enige coordinatie en harmonisatie van het gehele 
positieve recht, gesproten uit formele internationale, nationale, 
communautaire en regionale bronnen. 

De betrekkingen tussen de Wetgevende en de Uitvoerende Macht 
enerzijds en de Rechterlijke Macht anderzijds 

Algemene begrippen 

8. Verscheidene werkzaamheden van de twee politieke Machten 
houden, zoals men weet, verband met de werking van de 
Rechterlijke Macht zonder de onafhankelijkheid van de uitoefe
ning van de jurisdictionele functie te verkorten. Wij kunnen 
volstaan met te herinneren aan wat wij reeds hebben aangegeven 
(llc) en met te wijzen op het scheppen van de normen die door de 
rechtscolleges moeten worden toegepast, op de authentieke 
interpretatie, bij uitzondering, van de wetten, op de tenuitvoerleg
ging van de vonnissen en arresten in naam van de Koning, op de 
macht der regering om aan te zetten tot het instellen van de 
strafvordering voor de hoven en rechtbanken, op de benoeming 
van de magistraten ... 

Afgezien van een dubbel voorbehoud, te wijten, enerzijds, aan 
recente gebeurtenissen, en, anderzijds, aan de huidige toestand die 
door de « benoemingspolitiek » is veroorzaakt, dienen onze 
politieke zed en geloofd te worden die sedert de oprichting van onze 
Staat op merkwaardige wijze de onafhankelijkheid van de 
jurisdictionele functie, die voornamelijk aan de Rechterlijke 
Macht is toevertrouwd, geeerbiedigd hebben, hetgeen ons door de 
hoven en rechtbanken van verscheidene andere landen wordt 
benijd. 

Een voorbehoud te wijten aan recente gebeurtenissen, zei ik, 
daar ik nogmaals de aandacht van de Wetgevende Macht moet 
vestigen op de fundamentele aantasting van de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht die voortvloeit uit de wetsbepaling van 
9 augustus 1980 waarbij de Wetgevende Kamers in staat worden 
gesteld arresten van het Hof van Cassatie te vernietigen. 

Het ligt voor de hand dat ten gevolge van die wet de 
soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de beslissingen der 
Rechterlijke Macht beknot zijn en dat het beginsel van de 
scheiding der Machten wordt miskend, nu die wet het lot van aan 
het Hof van Cassatie voorgelegde voorzieningen doet afhangen van 
een beslissing van twee politieke lichamen die de macht hebben de 

(llc) Zie nr. 6 in fine, supra. 
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arresten van het opperste rechtscollege der Rechterlijke Macht te 
vernietigen na kennisneming van het dossier der partijen en 
uitspraak doende niet in abstracto, maar ongetwijfeld in specie, 
zoals de Senaat reeds in zijn resolutie van 1 april1981 deed (12) en 
nadat over de beslissing van het Hof onvermijdelijk beoordelingen 
werden uitgesproken (13). 

Dat wettelijk stelsel, dat een bedreiging vormt voor de scheiding 
tussen de Rechterlijke Macht en de Wetgevende Macht, zou, naar 
de bedoeling die de Grondwetgever en de Wetgever uitgesproken 
hadden, slechts toepassing vinden tijdens een periode van zes 
maanden met ingang van eind juli 1980. Toch is het thans nog 
steeds van kracht. 

Ik koester nog de hoop, dat onze parlementsleden dat overigens 
nutteloos stelsel nog v66r de oprichting van het Arbitragehof 
zullen opheffen, want ik ben er van overtuigd dat het ondenkbaar 
is dat zij niet zouden inzien hoe schadelijk dat stelsel is, dat door 
vermenging van de jurisdictionele functie met de politieke 
verantwoordelijkheden aan de Rechtsstaat zwaar afbreuk doet. 

Onlangs werd bij de Senaat een wetsontwerp houdende de 
inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitrageho£ 
ingediend (13a). 

Laten wij vertrouwen schenken aan het Parlement en de 
Regering en hopen dat zij, in een samenbundeling van hun 
inspanningen, hun traditionele toewijding aan onze democratische 
instellingen, hun informaties en eivaringen, een wet tot stand 
zullen brengen die, op het fundament van de eerbiediging van de 
rechtsregels, de rechtsharmonie en de rechtsveiligheid zal 
verzekeren ten aanzien van de uitoefening van de tussen de Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten verdeelde normatieve 
attributies, en die tevens in acht zal nemen het grondwettelijk 
statuut van de Rechterlijke Macht, het gezag van deze Macht, met 
name dat van het Hof van Cassatie, en het gezag van de Raad van 
State, alsmede de jurisdictionele functie welke de Grondwet en 
onze wetten aan die rechtscolleges toekennen; een gezag en een 
uitoefening van de opdracht recht te spreken die onontbeerlijk 
zijn, willen de rechten en belangen van de justitiabelen en de 
Rechtsstaat onverminderd en onaangetast blijven, 

De Uitvoerende Macht en de Rechterlijke Macht 
9. In ons land bestaat er geen Ministerie van Justitie met, zoals 

in andere landen, directies voor de burgerlijke, commercieie, 
penale en sociale rechtsbedeling (14); sinds mensenheugenis is er 

(12) Zie Senaat, Beknopt Verslag van 1 april 1981 en Verslag namens de 
senaatscommissie voor Justitie betreffende een prejudiciele vraag ter bes!issing 
voorgelegd aan de Wetgevende Kamers (Stukken Senaat, 1980-81, nr. 63111; R. W., 
1981-82, 103). 

(13) Zie vorige noot. 

(13a) Stukken Senaat, 1980-81, nr. 704/1. 

( 14) Een recent wetsvoorstel ( Stukken Kamer, 1980-81, nr. 7 57/1) naar het voorbeeld 
van de instellingen van andere Ianden, waar de grondwettelijke stelsels en tradities 
grondig van de onze verschillen, strekt er toe, mijns inziens op zeer ongelukkige wijze, 

(Zie ven'oig nota volgende biz.) 
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nooit enige druk, tussenkomst, raad of wenk, impuls of aansporing 
van de regering geweest in een zaak die bij een rechtscollege 
aanhangig was of zou worden. 

De magistraten van het openbaar ministerie worden nooit 
verzocht de rechten of belangen van de Staat te verdedigen in een 
aan de rechtbanken voorgelegde << burgerlijke » zaak; hun statuut 
zou het hun trouwens niet toestaan, wat vrij onlangs over het hoofd 
werd gezi~n door ambtenaren die een internationaal verdrag 
hebben voorbereid (15). 

De betrekkingen tussen de regering, inzonderheid de minister 
van Justitie, en de magistraten van het openbaar ministerie zijn 
onderworpen aan het stelsel van de scheiding der Machten onder 
de voorwaarden die uit het grondwettelijk statuut van die 
magistraten volgen; uit die betrekkingen blijkt een aspect dat de 
rechterlijke organisatie van ons land eigen is. 

Een gedetailleerde uiteenzetting te dien aanzien mag achter
wege blijven, maar gezien de verwarringen die zich in heel wat 
milieus dienaangaande hebben gemanifesteerd, tot in de 
geschriften van bepaalde professoren en magistraten toe, en 
aangezien van officiele zijde uiterst nuttige preciseringen werden 
gegeven, zal ik bij dat probleem even stilstaan. 

10. De magistraten van het openbaar ministerie zijn niet, zoals 
onder het Franse regime, ambtenaren van de Uitvoerende Macht 
bij de hoven en rechtbanken, doch wei leden van de Rechterlijke 
Macht. Dit is af te leiden en uit de Grondwet zelf en uit de 
bepalingen van de wet van 18 juni 1869- die overgenomen werden 

magistraten geregeld opdrachten te verlenen bij het bestuur van de wetgevmg van het 
Ministerie van Justitie en aan ambtenaren van dat bestuur de hoedanigheid van !eden 
van de Rechterlijke Macht toe te kennen. Dat voorstel wenst uitdrukkelijk « een 
osmose tot stand te brengen tussen de magistratuur en de dienst wetgeving • 
(memorie van toelichting, biz. 2). Aanneming ervan zou de Uitvoerende en de 
Rechterlijke Macht door elkaar halen en in ieder geval bij de publieke opninie de 
betreurenswaardige gedachte wekken dat het gerecht, zoals in sommige Ianden, 
slechts een tak van de administratie is. 

(15) Artikel 5-4 van bet Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van het Benelux-Gerechtshof bepaalt : • De minister van Justit.ie van elk der 
drie Ianden kan zich rechtstreeks schriftelijk wenden tot het parket bij het Hof. Hij 
kan fangs die weg het Hof een uiteenzetting doen geworden van zijn zienswijze 
omtrent een geschilpunt ». Onlangs is dienaangaande geschreven : « Le statut de 
l'avocat general lui interdit de se faire le porte-parole d'un gouvernement ou d'un 
ministre. Jamais le gouvernement ou le ministre de Ia Justice beige n'a songe a faire 
exposer devant Ia Cour de cassation par le procureur general ou un avocat general son 
opinion ou sa these, notamment a !'appui d'un pourvoi ou d'une defense a un pourvoi. 
Leurs conseils sont Ia pour cela. Le procureur general et les avocats generaux ne sont 
pas leurs conseils. • (Zie La CourdeJustice Benelux, Bruylant, 1980, biz. 18-19.) 

Nederlandse vertaling : « Het statuut van de advocaat-generaal verbiedt hem als 
woordvoerder van een regering of van een minister op te treden. Noch de Belgische 
regering noch de Belgische minister van Justitie hebben er ooit aan gedacht om voor 
het Hof van Cassatie hun opinie of hun stelling tot staving of tot verwerping van een 
voorziening te Iaten voordragen door de procureur-generaal of een advocaat-generaal. 
Daartoe hebben zij hun raadslieden, en de procureur-generaal en de advocaten-gene
raal zijn dat nu eenmaal niet. » (Het Benelux-Gerechtshof, nederlandstalige 
bewerking van evengenoema werk, die eerlang zal verschijnen in A.P.R.) 
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in het Gerechtelijk Wetboek - zoals zij tijdens hun uitwerking 
werden gepreciseerd; de h. procureur-generaal Hayoit de 
Termicourt heeft dit eens en voorgoed uiteengezet (16). 

Op 24 oktober 1979 verklaarde de minister van Justitie Van 
Elslande voor de Senaat : « Het lijdt geen twijfel dat reeds in de 
ogen van het Nationaal Congres het openbaar ministerie deel 
uitmaakte van de Rechterlijke Macht en dat het uit hoofde van 
sommige bevoegdheden deelneemt aan de opdrachten die aan deze 
Macht worden toevertrouwd. Het Gerechtelijk Wetboek -
artikel 137 - bepaalt zijnerzijds dat het openbaar ministerie zijn 
ambtsplichten vervult in het rechtsgebied van het hof of van de 
rechtbank waarbij het aangesteld is. Zodoende neemt het vrijwel 
letterlijk de termen van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
organisatie over, en verwerpt het de definitie naar luid waarvan de 
officieren van het openbaar ministerie vertegenwoordigers van de 
Uitvoerende Macht bij de rechtbanken zijn ... Wegens de 
bepalingen van artikel 101 van de Grondwet en eveneens wegens 
de algemene politiemacht die aan de Koning toebehoort, bepalen 
onze wetten evenwel dat de procureurs-generaal bij de hoven van 
beroep hun functies in het bijzonder met betrekking tot de 
strafvordering uitoefenen onder het gezag van de minister van 
Justitie ... De strafvordering is toevertrouwd aan de magistraten 
van het openbaar ministerie ... Noch de regering noch in het 
bijzonder de minister van Justitie heeft de taak of de 
grondwettelijke of wettelijke verantwoordelijkheid de Ieiding van 
de vervolging of van de strafvordering in het algemeen in handen 
te nemen. Daarentegen beschikt de minister over een recht van 
injunctie, dat zelden wordt gebruikt, van impulsie en toezicht. Hij 
mag nochtans aan het openbaar ministerie niet verbieden een 
vervolging in te stellen >> (17)(18). 

Nog onlangs, op 18 maart 1981, benadrukte de h. minister van 
Justitie Philippe Moureaux voor de Senaat dat de scheiding der 
Machten onontbeerlijk en reeel moet zijn, en bevestigde hij dat de 
minister van Justitie geen richtlijnen aan de parketten te geven 
heeft. Hij voegde eraan toen : ik meen dat dit een zeer belangrijke 
waarborg voor de democratie en de vrijheden in dit land is (19). 

De Rechtsstaat en de aard der dingen vereisen een gelijke, 
onpartijdige en bekwame toepassing van de wetten. 

(16) • Propos sur le ministere public •, rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hofvan Beroep te Brussel op 15 sept. 1936. 

(17) Pari. Handel., Senaat, 24 okt. 1979, biz. 72 en 73. 

(18) Men raadplege ook het merkwaardige arrest nr. 20.672 van 24 okt. 1980 van de 
Raad van State waarin wordt beklemtoond dat de Grondwet het openbaar ministerie 
tot de Rechterlijke Orde rekent en dat de !eden ervan de fundamentele hoedanigheid 
van magistraat bezitten; dat arrest wijst er ook op dat de artikelen 610 en 1088 van het 
Gerechtelijk Wetboek de wil tot uiting brengen • om het openbaar ministerie organiek 
aan de rechterlijke orde verbonden te zien ». 

(19) Pari. Handel., Kamer, 18 maart 1981, biz. 592. 



-18-

Informatie, ervaring en vorming zijn voorts imperieus noodza
kelijk wegens de complexiteit van de problemen en toestanden in 
onze hedendaagse samenleving. Aan die voorwaarden kan slechts 
worden voldaan indien zij die ze moeten vervullen, over een 
organieke autonomie beschikken die de inmenging uitsluit van 
andere autoriteiten - inzonderheid van de politieke overheid -
die beslissingen zouden kunnen opdringen. Aileen de mogelijkheid 
om een zeker toezicht uit te oefenen en bepaalde aansporingen te 
geven, mag behouden blijven. 

De organisatie van de gedecentraliseerde administratieve en 
openbare diensten is sedert verscheidene jaren en in een groot 
aantal van onze Staten die weg opgegaan. Die diensten genieten 
organieke autonomie. 

Deze evolutie, geboden door de ervaring en door de zorg om een 
regelmatige, wettige en rechtvaardige werking van de openbare 
administratieve diensten, is minstens evenzeer nodig voor de 
overheid die verantwoordelijk is voor de strafvordering. 

Daar deze overheid anderzijds zeer nauw bij de rechtsbedeling 
betrokken is, moet zij over de grootst mogelijke autonomie ten 
opzichte van de regeringsmacht beschikken. 

De magistraten van het openbaar ministerie die met de 
strafvervolgingen belast zijn en dus over de eerbiediging van het 
strafrecht moeten waken, zijn voorzeker bekleed met de opdracht 
het welzijn en de veiligheid van de gemeenschap te beschermen, 
maar zij moeten, om die taak te vervullen, individuele gevallen 
beoordelen met menselijkheid, kennis van recht en feiten, begrip 
en bezorgdheid voor de rechten en de belangen van de individuen. 

Die verheven, complexe en kiese opdracht vergt een onafhanke
lijk, gewetensvol en fijnzinnig, dus persoonlijk optreden. Ook het 
maatschappelijk bewustzijn vereist zulks. 

Onze politieke overheden - Grondwetgever en Wetgever -
hebben die imperatieven in acht genomen bij hun reeds vermelde 
beslissing dat de strafvordering door de magistraten van het 
openbaar ministerie wordt ingesteld krachtens een opdracht die zij 
rechtstreeks van de Natie hebben ontvangen, en dat zij dus niet in 
naam van de regering optreden. 

De regering - d.w.z. de politieke overheid die regeert en 
bestuurt - mag zich niet rechtstreeks en in individuele gevallen 
bemoeien met de uitoefening van de aan het openbaar ministerie 
toevertrouwde opdracht. Het aansporingsrecht is slechts verant
woord in zoverre het de perken van de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheden niet overschrijdt. 

De beginselen van de democratie en de Rechtsstaat beletten 
daarentegen dat de magistraten van het openbaar ministerie 
handelen en beslissen zonder enig toezicht. 

Een toezicht door de hoven en rechtbanken, hoewel het in 
sommige Ianden bestaat, lijkt niet aangewezen o.m. omdat 
daardoor een gevaarlijke verwarring wordt geschapen tussen de 
opdracht te vervolgen en de opdracht te vonnissen. Het 
rechtstreeks toezicht door de Wetgevende Macht zou evenmin 
passen en miskenning van de scheiding der Mach ten inhouden~ 
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Er blijven de rechtstreekse vorderingen van de personen die 
benadeeld zijn door een misdrijf dat voor de rechtbanken is 
gebracht, de hH~rarchische controle en de controle van de regering 
bij wege van aansporing en toezicht, nu de Uitvoerende Macht te 
dien aanzien in een parlementair stelsel als het onze zelf onder het 
politieke toezicht van het Parlement staat. 

Het bevel om in een of meer bepaalde gevailen een vervolging in 
te steilen, zoals dat bij uitzondering door de regering wordt 
gegeven, is i.h.b. verantwoord wanneer werkeloos blijven van het 
openbaar ministerie wezenlijke belangen in het gedrang zou 
kunnen brengen. 
· Nooit doet de regering iets om druk uit te oefenen op het zich 
vrijelijk uitsprekend geweten van de magistraten van het 
openbaar ministerie wanneer zij zitting hebben en zodoende 
deelnemen aan de rechtsbedeling. 

Het is onvoorstelbaar dat in ons land de minister van Justitie, 
zoals in het buitenland gebeurt, aan de magistraten van het 
openbaar ministerie bevel zou geven vorderingen tot buitenvervol
gingstelling, tot invrijheidsteiling of tot vrij spraak te doen. 

Kortelings heeft een eminent jurist in een belangwekkend 
artikel geschreven dat de regering in bepaalde uitzonderlijke 
omstandigheden het recht zou hebben niet aileen de vervolging te 
bevelen doch ook ze te verbieden (20). 

Dat recht aan de regering toekennen, zou de rechtsbedeling 
fundamenteel vervalsen; de opeenvolgende regeringen zijn zich 
daarvan steeds zeer wijselijk bewust geweest en nog onlangs werd 
herhaald dat de regering zulk recht niet heeft. In zijn voormelde 
verklaring van 24 oktober 1979 voor de Senaat heeft minister Van 
Elslande het gezegd en minister Moureaux heeft het herhaald 
tijdens het onderzoek door de kamercommissie van Justitie van 
het wetsontwerp houdende aanpassing van de begroting van het 
Ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1980. Het verslag 
van die commissie luidt : « De minister merkt nochta11s op dat hij 
tegenover het Parket aileen gebiedend en niet verbiedend kan 
optreden » (21). Een zelfde verklaring werd afgelegd in antwoord op 
een mondelinge vraag (22). 

De h. procureur-generaal Hayoit de Termicourt heeft in zijn 
meesterlijk expose over het statuut van het openbaar ministerie 
(23) duidelijk aangetoond dat onze grondwettelijke en wettelijke 
regels zich ertegen verzetten dat de ministers van Justitie, door het 
bevel te geven niet te vervolgen, de strafvordering lamleggen en 
zich mengen in de uitoefening van verantwoordelijkheden die niet 
bij hen berusten. 

(20) M.A. PIERSON, « Separation des Pouvoirs ou une etrange evolution », Le Soir, 
26 mei 1978, «Tribune libre >>. 

(21) Stukken Kamer, 1980-81, nr. 4/2, biz. 49. 

(22) Beknopt Verslag, Senaat, 18 juni 1981. 

. (23) Op. cit., in noot 16. 



-20-

Tegelijkertijd heeft hij gewezen op de wijsheid en de eerbied 
voor die regels waarvan onze ministers van Justitie sedert het 
ontstaan van onze Staat blijk hebben gegeven. Die wijsheid en die 
eerbied blijven nog steeds actueel. 

Dat in uitzonderlijke gevallen het bevel tot vervolging gegeven 
wordt, brengt nog niet mee dat de opdracht van het gerecht 
fundamenteel bedreigd wordt, aangezien aileen de hoven en de 
rechtbanken per slot van rekening beslissen over het gevolg dat in 
rechte en in feite aan de vervolging moet worden gegeven. 
Wanneer de regering echter het bevel zou geven niet te vervolgen, 
dan zou zij daarentegen de strafvordering kunnen lamleggen en de 
indruk wekken bepaalde wetsovertreders op een partijdige wijze te 
willen beschermen of zelfs zich te verzetten tegen de toepassing 
van de bestaande wetten, terwijl toch aileen de Wetgevende Macht 
bevoegd is om ze te wijzigen of op te heffen. 

Wanneer men de regering toestaat het instellen van de 
strafvordering te verbieden, dan geeft men haar geduchte politieke 
verantwoordeli jkheden. 

De Wetgevende Macht en de Rechterlijke Macht 
11. Elke Wetgevende Kamer heeft, krachtens artikel 40 van de 

Grondwet, het recht van onderzoek en de parlementaire 
ond.erzoekscommissies hebben ingevolge artikel 3 van de wet van 
3 mei 1880 de bevoegdheden die het Wetboek van Strafvordering 
a an de onderzoeksrechter verleent. 

De uitoefening van dat reeht van onderzoek moet evenwel 
verenigbaar zijn met het constitutioneel beginsel van de scheiding 
van de Wetgevende en de Rechterlijke Macht. 

Nooit is op dit gebied enige aarzeling waargenomen om trent de 
bevoegdheden van de parlementaire onderzoekscommissies ten 
opzichte van de magistraten van de zetel, de onderzoeksrechters 
erin begrepen, met betrekking tot de beslissingen die ze genomen 
of niet genomen hebben of die ze van plan zijn te nemen of niet te 
nemen. 

Onze parlementsleden zijn er zich steeds van bewust geweest 
dat de scheiding der Machten hun verbiedt dienaangaande enig 
contact te hebben met de rechters en inzonderheid hun 
beslissingen te controleren en te censureren. 

Het recht van oriderzoek dat aan de Wetgevende Kamers 
toebehoort, is slechts een middel om hen in staat te stellen de 
attributies die de Grondwet hun verleent, uit te oefenen, of op 
efficientere wijze uit te oefenen : onderzoek van de geloofsbrieven 
van hun !eden, instructie van aan ministers ten laste gelegde feiten 
om na te gaan of zij voor het Hof van Cassatie in beschuldiging 
gesteld moeten worden, onderzoek van feiten en omstandigheden 
die een wijziging van de wetgeving noodzakelijk kunnen maken, 
of, in voorkomend geval, in ons parlementair stelsel toezicht 
uitoefenen op de regering en, langs die regering om, op haar 
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besturen (24). Bij de uitoefening van dat toezicht moet het beginsel 
van de scheiding van de Wetgevende en de Uitvoerende Macht 
niettemin gevrijwaard worden (25), net zoals de scheiding tussen 
de Wetgevende en de Rechterlijke Macht. 

De verslaggever voor de Kamer van een wetsvoorstel 
betreffende de oprichting van een onderzoekscommissie stelde 
zich de volgende vraag : « Le droit de proceder a des enquetes 
parlementaires est-il illimite? » Hij antwoordde : « Nous ne le 
pensons pas. Aucun texte constitutionel ne limite ce droit, il est 
vrai, mais I' esprit de la Constitution en determine les bornes » (26). 

Tijdens de bespreking van het on twerp van de wet van 3 mei 1880 
inzake de parlementaire onderzoeken verklaarde de heer 
Beernaert : << Il faut mettre !'article 40 en rapport avec les autres 
dispositions de la Constitution et restreindre le droit d'enquete aux 
choses qui rentrent dans les attributions de la Chambre. Aller plus 
loin serait violer la Constitution et outrager la saine raison» (27), en 
hij verduidelijkte: << L'enquete ne peut porter que sur des questions 
d'interet general, interessant le pays tout entier; donner a l'enquete 

(24) Voor de lijst van de onderzoekscommissies die werden ingesteld en een 
beknopte analyse ervan, zie men A. MAsT, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk 
recht, 6e druk, biz. 137, noot 6, en G. TMEST, Het recht van onderzoek in de Grondwet, 
preadvies van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en 
Nederland, blz.47, 48 en 49. 

(25) Aldus zou het op zijn minst delicaat zijn dat een parlementaire 
onderzoekscommissie zou trachten ambtenaren ertoe te dwingen voor haar te 
getuigen over handelingen die zij in het raam van hun ambt hebben gesteld. Louis 
Heymans geeft in La Belgique judiciaire van 13 okt. 1859 het volgend relaas van 
incidenten die zich in Frankrijk hebben voorgedaan: 

« Mais Ia commission fut arretee dans ses travaux par un nouvel obstacle. Quand elle 
voulut faire comparaitre devant elle des fonctionnaires, et les appeler a deposer sur 
des actes de leur administration,le gouvernement leur enjoignit Ia defense d'obeir aux 
injonctions des commissaires, en declarant que, si les fonctionnaires pouvaient 
recevoir des ordres directs au nom des Chambres, Ia disposition de Ia Charte, qui 
attribuait au Roi seulle pouvoir executif, serait detruite. · 

Le president de Ia commission s'etant rendu officieusement pres des ministres pour 
connaitre leurs intentions precises, M. Due hate! lui declara qu'il n'appliquait pas aux 
maires les principes qui l'avaient determine a refuser aux autres fonctionnaires, 
agents directs de son administration, l'autorisation d'apporter leur temoignage dans 
l'enquete. 

La commission ne se laissa pas intimider par les objections du ministere. Elle 
main tint sa premiere resolution, mais les temoins fonctionnaires non autorises ne se 
rendirent pas a son appel. Ce fut le ministre de l'interieur lui-meme qui, a leur place, 
vint donner des explications, et defendre en meme temps sa doctrine. II plaida avec 
beaucoup d'eloquence les droits du pouvoir excecutif, soutenant, non sans raison, que, 
si Ia Chambre venait a citer des fonctionnaires sans !'autorisation du gouvernement, 
e'en serait fait de Ia responsabilite des ministres. 

La commission, preoccupee avant tout des prerogatives de Ia Chambre, voulait 
cependant eviter des conflits, et elle consentit a interroger les sous-prefets de Langres 
et de Carpentras, en presence de M. le ministre de l'Interieur. Cette resolution fut 
adoptee par six voix contre trois, et termina les mesures preparatoires de l'enquete .. • 

Men zal zich ook de incidenten herinneren die in de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika ontstaan zijn tussen de president en de onderzoekscommissie van de 
Senaat voorgezeten door de h. Mac Carthy toen deze trachtte bepaalde officieren en 
ambtenaren ertoe te dwingen voor haar te deponeren. 

(26) Stukken Kamer, 1879-80, biz. 171. 

(27) Handel. Kamer, 17 maart 1880, biz. 694. 
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un caractere individuel, la faire porter sur des faits particuliers, ce 
serait un empietement indiscutable sur le pouvoir judiciaire et 
I' administration» (28). 

Men heeft de eerbiediging van de scheiding der Machten bij de 
debatten over de goedkeuring van die wet steeds voor ogen 
gehouden. · 

In de althans op het eerste gezicht kiese kwestie van de 
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en 
de magistraten van het openbaar ministerie zijn onlangs 
aarzelingen, ja zelfs onjuiste standpunten aan de dag getreden. 

Die aarzelingen en standpunten zijn inzonderheid aan het Iicht 
gekomen doordat leden van het parlement zeer ten onrechte 
geloofden dat de magistraten van het openbaar ministerie niet tot 
de Rechterlijke Macht behoren (29) en omdat zij ongetwijfeld uit 
het oog verloren zowel de ve:r:antwoordelijkheden die rechtstreeks 
door de Natie aan die magistraten zijn toevertrouwd, als hun 
hierarchische organisatie en hun verhouding tot de minister van 
Justitie, die onder de waarborg blijven van het beginsel van de 
scheiding der Mach ten. 

Hoewel de inachtneming van de attributies en verantwoordelijk
heden die aan elke Staatsmacht zijn toevertrouwd, en van de 
betrekkingen die, zoals ik zoeven heb gezegd, tussen de regering 
en de parketten bestaan, de leden van de parketten ongetwijfeld 
ertoe verplichten, langs de minister van Justitie om, aan een 
parlementaire commissie aile inlichtingen te bezorgen die zij 
krachtens de wetten en de Grondwet mogen verstrekken, en 
hoewel zij in die mate loyaal en doeltreffend met die commissie 
moeten samenwerken, toch strookt het noch met de grondwette
lijke beginselen inzake de betrekkingen tussen de Machten noch 
met de regels inzake de organisatie van de parketten en de 
hierarchie en de verantwoordelijkheden in de parketten dat 
substituten-procureurs des Konings, procureurs der Konings en 
procureurs-generaal worden opgeroepen voor een dergelijke 
commissie en evenmin dat zij gevorderd worden om rechtstreeks 
en schriftelijk aan die co!llmissie inlichtingen te verstrekken (29a). 

(28) Ibid., biz. 696. 

(29) De verslaggever van het voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie, 
« belast met onderzoek van de problemen betreffende de ordehandhaving in het 
algemeen en meer bepaald de eerbiediging van de toepassing van de wet van 
29 juli 1934 houdende verbod van de prive-milities ... •, meende dat de minister van 
Justitie zich op grond van de scheiding der Machten niet kon verzetten tegen het 
verhoren van de !eden van het parket door de onderzoekscommissie en hij zei : « De 
!eden van het parket make!} immers geen dee! uit van de Rechterlijke Macht » 
(Handel. Senaat, 19 maart 1980, biz. 885). 

(29a) Belangwekkend in dit verband is beslist de lezing van de - blijkbaar door 
dezelfde principes ingegeven- brieven die aan de bijzondere senaatscommissie van 
onderzoek inzake het probleem van de ordehandhaving en de prive-milities werden 
toegezonden door de h. minister van Justitie Vanderpoorten op 13 okt. 1980 en door de 
h. minister van Justitie Moureaux op 10 nov. en 8 dec. 1980 en op 25 mei 1981 (Stukken 
Senaat, 1980-81, nr. 295/6, bijlagen III, IV, V en XII, biz. 227,228, 229 en 255). 
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Een commissie kan de door haar gewenste inlichtingen 
verkrijgen door zich te wenden tot de minister van Justitie, die 
deze inlichtingen zal vragen aan de procureurs-generaal bij de 
hoven van beroep (29a). 

Rechtstreekse interpelleringen van de parketmagistraten door 
een parlementaire onderzoekscommissie zouden hen voor een 
onoverkomelijk dilemma plaatsen : enerzijds, hun bezorgdheid 
acht te slaan op de verantwoordelijkheden van de commissies, en 
anderzijds, de plicht naleven in het belang van de hun 
toevertrouwde opdrachten het geheim van hun inlichtingen te 
bewaren (29a). 

Zulke interpelleringen zouden de hierarchische betrekkingen in 
het gedrang brengen waarvan de harmonisatie, de coordinatie en 
dus de doeltreffendheid der strafvordering afhangen (29a). 

Het spreekt ook vanzelf dat, wanneer de publieke opinie 
vaststelde dat parketmagistraten hun handelingen en de uitoefe
ning van hun verantwoordelijkheden rechtstreeks voor een 
politieke vergadering moeten verantwoorden, zij daaruit, tot grote 
schade voor het gezag, het prestige en de doeltreffendheid van de 
Rechterlijke Macht, onvermijdelijk zou afleiden dat deze niet de 
onafhankelijkheid bezit die zij hoort te hebben. Er zij ten slotte op 
gewezen dat de vigerende wettelijke bepalingen een parlementaire 
onderzoekscommissie praktisch niet in staat stellen een ma
gistraat te verplichten voor haar te verschijnen (30). 

In een op 14 december 1845 in La Belgiquejudiciaireverschenen 
studie luidt het wijselijk : << L'edifice entier de nos libertes repose 
sur la separation absolue du Pouvoir legislatif et du Pouvoir 
judiciaire. L'harmonie qui doit exister entre ces deux Pouvoirs ne 
peut s'accomplir qu'a la condition que l'une ne se fasse pas le 
contradicteur irreflechi de l'autre et s'abstienne d'aspirer a 
!'omnipotence. La prosperite de l'Etat n'est qu'a ce prix.>> 

De onlangs opgerichte onderzoekscommissie van de Senaat 
heeft zich gehouden aan de beginselen van ons grondwettelijk 
stelsel, inzonderheid dat van de scheiding van de Wetgevende en 
de Rechterlijke Macht. 

De Jegislatieve functie en de jurisdictionele functie - Bijstand bij 
de voorbereiding van << wetten »- Wederzijdse eerbiediging van 
de attributies van de Wetgevende en de Rechterlijke Macht 
12. Hoewel de jurisprudentie de normen van de Wetgevende en 

o.m. van de Uitvoerende Macht preciseert, aanvult, aanpast, 
verfijnt en coordineert, mag zij zich niet in hun plaats stellen in de 
uitoefening van die normatieve attributies; dat is ook een van de 

(30) Parlementaire onderzoekscommissies hebben krachtens de wet van 3 mei 1880 
de bevoegdheden die het Wetboek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter 
toekent, inzonderheid de in art. 80 van dat wetboek bedoelde. Zomin een 
parlementaire onderzoekscommissie als · een onderzoeksrechter kunnen een 
magistraat dwingen voor hen te verschijnen en hem een geldboete opleggen wanneer 
hij niet verschijnt, zonder de bepalingen van de artt. 479 en volgende van dat wetboek 
betreffende de vervolgingen tegen !eden van de Rechterlijke Macht te miskennen. 
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fundamentele aspecten van de regel van de scheiding der Machten 
die door de Rechterlijke Macht en trouwens door elk rechtscollege 
in acht moeten worden genomen. 

Alvorens dit voor het instandhouden van de Rechtsstaat 
Ievensnoodzakelijke beginsel enigszins uit te diepen, lijkt het mij 
nuttig aandacht te besteden aan de medewerking die de 
magistraten van de Rechterlijke Macht verstrekken bij de 
voorbereiding van het normatieve werk van de politieke 
autoriteiten. 

Die medewerking is nodig en heilzaam; zij gaat samen met de 
scheiding der Machten, daar zij in genen dele een inmenging in de 
soevereine verantwoordelijkheden van de andere Machten 
oplevert. 

a) Bijstand bij het voorbereiden van de wetten 
13. De juridische politiek behoort wezenlijk tot de beslis

singsmacht van de politieke autoriteiten. Bij de juridische tech
niek is een samenwerking tussen die autoriteiten en juristeri een 
noodzakelijk vereiste. Bij het voorbereiden van « wetten » (31) 
hebben die autoriteiten niettemin het laatste woord. 

Het is ondoenlijk hier de begrippen « juridische politiek » en 
« juridische techniek >> te preciseren; een eminente rechtsleer die ik 
hier niet kan weergeven, heeft dit substantieel gedaan (32 ). 

Beknopt gezegd : de juridische politiek is de activiteit waard~or 
zij die verantwoordelijk zijn voor de publieke organisatie van de 
samenleving in onze politieke maatschappijen, uit de waarneming 
hiervan de hun nodig lijkende hervormingen of nieuwe 
beslissingen o.m. van normatieve aard concipieren waarvan zij, 
alvorens de aanneming ervan te kunnen voorstellen of te beslissen, 
de mogelijkheden onderzoeken, gelet op hun doenbaarheid, op hun 
terugslag op het geheel van het juridische normenstelsel, op de 
levensvoorwaarden in de gemeenschap en op de vereisten van het 
algemeen bewustzijn. 

Die aan de beslissing voorafgaande onderzoekingen, die 
uitsluitend de taak van de bevoegde politieke overheid zijn, 
kunnen vanzelfsprekend niet plaatshebben zonder raadpleging 
van juristen - zowel parlementsleden als leden van de 
rijksbesturen en andere juristen - om ingelicht te worden over 
het juridische normenstelsel en over de hanteerbaarheid van de 
nieuwe normen of andere nieuwe beslissingen. 

{31) Ik bedoel hier het be grip • wet,, in de materiele betekenis, d.w.z. een algemene, 
onpersoonlijke, geschreven norm, die door een of meer toepassingen niet is uitgeput 
en waartoe door de bevoegde overheid is besloten : grondwetgever, nationale, 
communautaire of regionale wetgever, Uitvoerende Macht of elementen daarvan, 
sommige publiekrechtelijke instellingen met rechtspersoonlijkheid, sociale instellin
gen, internationale beslissing bij internationaal verdrag, supranationale overheden 
die verordeningen en richtlijnen uitvaardigen ... 

(32) Zie inz. JEAN DABIN, La technique de J'efaboration du droit positif, biz. 36 e.v., en 
CLAUDE DU PASQUIER, Introduction a fa theorie gem!rafe eta fa phifosophie du droit, 
blz.173, 174en 175. 
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De. juridische techniek, die met de juridische politiek zeer 
verwant en onafscheidelijk verbonden is, wendt zich voornamelijk 
tot dezelfde juristen en beoogt het in juridische vorm gieten van de 
beslissingen der « politiek >>, ten einde ze duidelijk, omzichtig, 
doeltreffend en samenhangend te formuleren waarbij o.m. een 
beroep wordt gedaan op forfaitaire methodes, becijfering, 
class~ficeringen of formalisme. 

Talrijke parlementsleden en vooral verschillende voorzitters van 
de Wetgevende Kamers hebben als hun zorg te kennen gegeven dat 
zij zouden moeten kunnen beschikken over betere informatiemid
deleq en assistentie van bevoegde medewerkers, waarmee zij beter 
en v}otter hun zo veelvuldige, zware en zelfs verpletterende 
verantwoordelijkheden zouden kunnen opnemen in de huidige 
democratie van onze industriele of post-industriele maatschappij, 
vern\enselijkt door de verruimde noden en zorgen van het 
algemeen welzijn, dat dikwijls verwoord wordt met het begrip 
Welvaartsstaat; ruimere informatie en hulp van medewerkers is 
absoluut vereist om de talloze wetsontwerpen grondiger te kunnen 
ondetzoeken, om de verantwoordelijkheid van het Parlement 
inzake begroting en controle van de Uitvoerende Macht beter en 
doel~reffender te doen werken en natuurlijk ook om de nodige 
opdrachten van de wetgevende initiatieven te kunnen vervullen of 
waarnemen. Die zorg is natuurlijk ook in andere Ianden tot uiting 
gekomen (32a). 

(32a) Eminente voorzitters van onze wetgevende vergaderingen hebben in hun 
toespraken voor die kamers of elders gewezen op de noodzaak dat de parlementsleden 
zouden kunnen beschikken over documentatie en medewerking, waardoor o.m. de op 
dat stuk bestaande ongelijkheid tussen het Parlement en de regering zou worden 
verholpen (zie de toespraken voor de Kamer van voorzitter Van Acker, van 
12 nov .. 1963, Handel. Kamer, van dezelfde datum, blz. 6 e.v.; 10 nov. 1964, ibid, van 
dezelfde datum, biz. 6 e.v.; 14 nov. 1967, ibid., van dezelfde datum, biz. 5 e.v., en de 
toespraken van voorzitter E. Leburton voor de !eden van de parlementaire pers, van 
18 jan .. 1978). 

Ten einde aan het Parlement de nodige voorlichting, documentatie en hulp te 
kunnen verstrekken opdat het met meer gemak en doelmatigheid over de 
wetsontwerpen en -voorstellen zou kunnen oordelen en beslissen en ook om de 
parlem·entsleden bij de conceptie en het opstellen van die voorstellen te helpen, heeft 
de bijzondere commissie voor het reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden een bijzonder interessant verslag en aanvullend 
verslag met substantiele suggesties ingediend (Stukken Kamer, 1979, nr. 183/1, en 
Stukken Kamer, 1979-80, nr. 283/4). 

Zoals zoeven gezegd bestaat dat probleem natuurlijk niet aileen in Belgie. 
Verschillende buitenlandse parlementen hebben getracht daarvoor een oplossing te 
vinden. In dat verband zij vooral gewezen op « The Legislative Reorganisation Act 
1946 • van de Verenigde Staten van Noord-Amerika waarbij, enerzijds, specialisten en 
deskundigen ter beschikking werden gesteld van de commissies van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en, anderzijds, aan de Bibliotheek- waarin een zeer groot 
aantal ambtenaren zouden werken - van die Kamer een zeer belangrijke 
documentatiedienst werd toegevoegd. De senaatscommissie van Buitenlandse Zaken 
heeft in 1950 door bepaalde onderzoeksinstellingen een reeks studies Iaten maken om 
door toekomstonderzoek over het decennium 1960-1970 een duidelijke kijk te krijgen 
over de evolutie van factoren op lange termijn, waarmee de buitenlandse politiek van 
de Verenigde Staten rekening zou moeten houden (zie ANDRE CHANDERNAGOR, Un 
Parlementpour quai faire ?, inz. biz. 168; ERNEST GRIFFITH, Le Congres, son role actuel, 
vertaald door A. Chandernagor, Joe. cit., A. HAURIOU, « Le Parlement est-il devenu 
anachronique '! •, Le Monde, 6 dec. 1962). 
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Het spreekt vanzelf dat de Rechterlijke Macht noch institutio
neel noch praktisch aan het Parlement alle informatie en alle hulp 
zou kunnen bezorgen die aldus nodig mocht blijken. 

Maar daarentegen is een rechtstreekse samenwerking tussen de 
Rechterlijke Macht en de Regering en onrechtstreeks tussen die 
Macht en de Wetgevende Kamers institutioneel vereist - en 
tegelijk reeel en nuttig - betreffende de uitwerking van bepaalde 
ontwerpen en ook ontwerpen van reglementen en betreffende 
bepaalde wetsvoorstellen. · · 

Zowel om institutionele of principiE'le als om praktische red en en 
lijkt mij een dergelijke samenwerking ondenkbaar als ze verleend 
zou worden door de rechtscolleges zelf, per kamer of in algemene 
vergadering beraadslagend. 

Maar zij bestaat en moet blijven bestaan tussen de korpschefs 
van de magistratuur en de minister van Justitie. · 

Deze deelt de aldus geformuleerde voorstellen e:q. bedenkii}ge:q. 
aan de Wetgevende Kamers mede, of kan ze meedden. Bij 
uitzondering, d.W.Z. in Speciale gevallen, maken de eerste 
voorzitter van en de procureur-generaal in het Hof van C<;J:ssatie, na 
de leden van dat Hof normaal te hebben geraadpleegd; 
rechtstreeks hun opvatting kenbaar aan de heren voorzitters van 
de Wetgevende Kamers. · · 

De h. Van de Kerckhove, de betreurde senaatsvoorzitter, dacht 
erover een dergelijke samenwerking aan te moedigen, uit te 
breiden en degelijker te maken. Hij wilde in de eerste plaats de 
reeds aan de Kamers voorgelegde wetsontwerpen en -voorstellen 
verbeteren. 

Ret spreekt vanzelf dat die samenwerking niet aileen op de 
juridische << vorm >> zou slaan van de teksten der ontwerpen pf 
voorontwerpen van de wetten en decreten, van reglementen of 
voorstellen van wetten of decreten. Ret bezigen van de juiste 
bewoordingen, het correcte taalgebruik, deprecieze overeenstem
ming van de in beide landstalen uitgedrukte gedachte ... da( is 
ongetwijfeld een niet onbelangrijk deel van de juridische techniek; 
deze behelst echter nog veel meer. 

Ret verifieren van die juridische vorm kan voor de wetsontw~r;; 
pen en -voorstellen hoofzakelijk aan de Wetgevende Kmners zelf 
en hun diensten worden toevertrouwd, in samenwerking met de 
parlementsleden en vanzelfsprekerid ook aan de· 'afdeling 
wetgeving van de Raad van State, wier opdracht natuurlijk niettot 
een dergelijk onderzoek beperkt blijft. Die opdracht betreft ook de 
gehele juridische techniek en sommige aspecten van de juridische 
politiek. 

Hoe leden van de Rechterlijke Macht zouden, kunll'ei} 
samenwerken met de Wetgevende Macht . .om ei:m, peifi:lCte 
juridische vorm te waarborgen, valt niet goed in te zien. 

Voorzitter Van de Kerckhove stelde voor het Hof van Cassaiie'i~ 
verzoeken jaarlijks verslag te doen aan de Wetgevende Kamers, 
zoals dat sedert enkele j aren zeer brilj ant door het Franse Hof 'van 
Cassatie wordt gedaan, aangaande de staat van de wetgeving·, h<l<l:r: 
lacunes, haar ontstentenis en onvolkomenhederi. ' · '· 
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0ns grondwettelijk stelsel zou niet toestaan dat het Opperste 
Gerechtshof van een Macht aan een andere Staatsmacht « verslag » 
doet. Er zou vanzelfsprekend een andere handelwijze bedacht 
kunnen. worden waarbij de scheiding der Mach ten gerespecteerd 
wordt. Maar ik zie niettemin onoverkomelijke bezwaren die 
beletten dat ons opperste gerechtshof opmerkingen en bedenkin
gen maakt en suggesties doet over de staat van onze wetgeving en 
zelfs meer algemeen over de staat van ons positief recht, dat nog 
heel wat andere bronnen heeft dan de wetten en de andere 
geschreven regels. 

Het behoort voorts, dunkt mij, niet tot de bevoegdheid van ons 
opperste gerechtshof, evenmin trouwens als van enig ander 
rechtscollege, over die aangelegenheden te beraadslagen, en 
daarna vaststellingen, suggesties of voorstellen te doen. Bovendien 
is voor een volledige en nuttige uiteenzetting over die aangelegen
heden de medewerking onmisbaar van de andere rechtscolleges 
die dagelijks worden geconfronteerd met praktische en andere 
probleme;n die uit de toepassing van ons gezamenlijk positief recht 
voortvloeien. 

Ten slotte zou een dergelijke aan het Hof van Cassatie 
toevertrouwde opdracht geen invloed hebben op de voor de hand 
liggende noodzaak op te treden vooraleer ontwerpen of voorstellen 
wetten, decreten, besluiten of verordeningen worden ... en, wat nog 
belangrijker is, het vervullen van een dergelijke opdracht zou een 
stellingname noodzakelijk kunnen maken inzake politieke opties 
die ten grondslag liggen aan bestaande rechtsregels of aan 
rechtsregels die de bestaande kunnen wijzigen of opheffen. 
Althans zou het risico, dat men het Hof zou verwijten « politieke 
debatten » te houden, vrijwel niet te vermijden zijn. Evenwel moet 
toegegeven worden dat het Franse Hof van Cassatie in zijn 
beraadslagingen die klippen heeft kunnen vermijden. 

Ik meen tevens in herinnering te moeten brengen dat eertijds 
aan de procureurs-generaal werd gevraagd geregeld bedenkingen 
aan de regering voor te leggen over de staat van ons positief recht, 
maar dat die rapporten zeer weinig uithaalden, daar zij meestal 
een veilige rustplaats vonden in de archieven van de ministeriele 
departementen ! 

Wij kennen de adviezen die het Hof van Cassatie en de hoven 
van beroep hebben gegeven over het ontwerp van het Burgerlijk 
Wetboek (33) en over het ontwerp tot wijziging van het 
voormiderzoek dat werd voorbereid door de commissie onder 
voorzitterschap van professor Donnedieu de Vabres (34). 

(33) De opmerkingen van het Hof van Cassatie zijn geplubliceerd in het Recueil 
complet des travaux pn§paratoires, door FENET, dL II, biz. 415 tot 755, en die van de 
hoven van beroep in de del en III, IV en V van hetzelfde werk. 

(34) Voor zover ik weet werden die opmerkingen niet gepubliceerd. Verscheidene 
auteurs maken gewag van die adviezen, die weinig gunstig waren :A. Vrru, Procedure 
penale, biz. 21; A. MELWR, Les grands probJemes contemporains de }instruction 
criminelle, 1952, biz. 234, noot 1; J.C.P., 1950, Doctrine, 854; Dalloz, 1950, chronique X. 
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De Franse doctrine leert, onder opgave van andere voorbeelden, 
dat de algemene vergaderingen van het Hof van Cassatie en van de 
hoven van beroep hun advies geven (35). 

De Hoge Raad der Nederlanden heeft belangrijke adviezen 
gegeven, o.m. bij bet onderzoek van bet ontwerp tot wijziging van 
de wetten inzake het geding in cas sa tie (on twerp dat leidde tot de 
wet van 20 juni 1963) (36), en inzake voorontwerpen · van 
grondwetsherziening betreffende bet toetsingsrecht van de 
grondwettigheid van de wetten (37). , 

De algemene vergadering van het Benelux-Gerechtshof, die 
bevoegd is om « te beraadslagen en te beslissen over de gevallen 
waarin het Verdrag (van 31 maart 1965) (38) voorziet, alsmede over 
aile andere onderwerpen die bet statuut en de werkwijze van dat 
hof betreffen » (39), heeft onlangs beraadslaagd over een 
voorontwerp van Protocol, door de advocaten-generaal in dat hof 
opgesteld, dat betrekking heeft op wijzigingen in bet statuut van de 
magistraten en de griffiers en in de rechtspleging. 

Artikel 341 van ons Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
algemene vergadering wordt samengeroepen << hetzij om te 
beraadslagen en te beslissen over onderwerpen die voor aile 
kamers van belang zijn, hetzij ter behandeling van zaken van 
open bare or de die tot de bevoegdheid van het Hof behoren ... » ( 40 ). 

De algemene vergadering van bet Hof van Cassatie heeft zich 
slechts in uitzonderlijke omstandigheden met resoluties uitgespro
ken over wetsontwerpen of -voorstellen en ik denk dat dit wijs is. 
De grondwettelijke of wettelijke opdracht van de hoven en 
rechtbanken van de Rechterlijke Macht is niet zich als dusdanig 
over wetsontwerpen of -voorstellen uit te spreken. De afqeling 
wetgeving van de Raad van State is belast met de opdracht 
dienaangaande adviezen te geven. 

Terwijl de rechtscolleges zelf aileen bij uitzondering hun stem 
Iaten horen en zulk een optreden delicaat is, dienen echter de 
procureurs-generaal de regering voor te lichten nopens de 
onaangepastheid, die bij de jurisdictionele praktijk is gebleken, 

(35) • Les assemblees generales de Ia Cour de cassation et des cours d'appel donnent 
leur avis sur les projets de loi renvoyes a leur examen par le gouvernement. • (Zie 
GARSONNET et CE:zAR-BRu, Traite theorique et pratique de procedure civile et 
commerciale, dl.1, biz. 151, nr. 85, en biz. 167, nr. 98.) 

(36) Het betrof o.m. de bevoegdheden van het opperste rechtscollege van de 
Nederlanden m.b.t. het toetsen van de uitlegging en de toepassing van het buitenlands 
recht. Zie o.m. D.J. VEEGENS, « Nieuw cassatierecht in Nederland •, Tijdschrift voor 
privaatrecht, 1965,187. 

(37) a) Advies van 19 dec. 1968, geciteerd door prof. JENKINS, Recht en Politiek, 
Samsom Uitgeverij, 1971. 

b) Ad vies van jan. 1970, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1972, biz. 169 e.v. 

(38) Inzonderheid om het Reglement op de procesvoering voor het Hof vast te 
stellen. 

(39) Reglement van orde, art. 18-2. 

(40) Betreffende de samenstelling en de opdracht van de algemene vergaderingen, 
zie men de conclusie van de h. procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH, Cass., 
13 juni 1969 (Pas., 1969, I, 1939). 
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van de bestaande rechtsrelgels, gelet op de te bereiken of na te 
streven doelstellingen en oogmerken, en op datgene dat duidelijk 
uit het maatschappelijk bewustzijn aan de dag treedt, evenals en 
vooral nopens de ontwerpen van wetten, decreten of verordenin
gen en voorstellen van wetten of decreten. 

Zowel de procureurs-generaal bij de hoven van beroep als de 
procureur-generaal in het Hof van Cassatie hebben steeds, hetzij 
uit eigen beweging - en ik kan hier niet genoeg de nadruk leggen 
op de noodzaak van die spontane interventies - hetzij op 
aanvraag, aan de regering dergelijke mededelingen toegestuurd, 
waarvan het aantal is toegenomen met de complexiteit en de 
wildgroei van ontwerpen en voorstellen, wat dan weer de daarmee 
verbonden en dwingende verplichting voor de magistraten hoe 
langer hoe zwaarder heeft gemaakt. 

Het is duidelijk dat zulke stellingnemingen niet doenbaar en 
zelfs niet verantwoord zijn voor ieder ontwerp of voorstel 
hoegenaamd; ze zijn meer bepaald vereist voor al die teksten 
waarvan de aanneming door de bevoegde politieke overheid een 
repercussie kan hebben op de rechtsbedeling en onder meer op de 
aard zelf van de jurisdictionele functie, als af te leiden uit de 
Grondwet, uit de wetten die op grond daarvan zijn uitgevaardigd 
en uit de regels die het internationaal recht en de uit ons 
democratisch bestel voortvloeiende beginselen ons voorschrij
ven (41). 

Het onderzoek van de ontwerpen en voorstellen mag zich niet 
beperken tot de juridische techniek, het moet ook op de daarin 
beoogde juridische politiek slaan. 

Wanneer die politiek, ook al zou de verwezenlijking ervan geen 
formele miskenning tot gevolg hebben van de grondwettelijke en 
wettelijke regels die elke jurist moet eerbiedigen wanneer hij aan 
die juridische politiek of techniek meewerkt, toch de aard, de 
oogmerken en de doeltreffendheid in gevaar zou brengen van de 
rechtsbedeling die van levensbelang is voor een Rechtsstaat, 
moeten de verantwoordelijke korpschefs van de magistratuur de 
politieke optie in twijfel trekken die aan de genoemde ontwerpen 
en voorstellen ten grondslag ligt. Het kritisch onderzoek dat aan de 
woordvoerders van de Rechterlijke Macht aldus wordt opgelegd, 
gaat, mijns inziens, dieper dan de aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State toever.trouwde taak, want de Natie heeft aan die 
Macht de opdracht van de rechtsbedeling en de vrijwaring ervan 
toevertrouwd; de Natie en de politieke Machten zouden het de 
Rechterlijke Macht terecht kwalijk nemen, dat zij daarover niet 
fundamenteel en voortdurend zou waken. 

Het ligt voor de hand, dat de << rapporten >>, die aldus door de 
procureurs-generaal worden opgesteld, niet het persoonlijk 
standpunt van een rechtsgeleerde inhouden, maar de mening 
weergeven van hogere magistraten die daarbij zeker hun 

(41) In de Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P. (Centre de recherche et 
d'information socio-politique), nrs. 920-921 van 22 mei 1981, staat te lezen : • II est 
toujours indispensable que le pouvoir judiciaire soit consulte largement dans 
!'elaboration de lois concernant !'administration de Ia justice. • 
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persoonlijke verantwoordelijkheid opnerrien maar toch in de 
uitoefening van hun rechterlijk ambt handelen, voorgelicht door 
hun medewerkers en ook, in de mate van het mogelijke, door de 
ervaring van de zittende magistraten ( 42 ). 

14. Zoals men weet is onlangs binnen de Rechterlijke Macht, 
waarvan zij integrerend deel uitmaakt, een Nationale Commissie 
voor de magistratuur opgericht die aile leden van de Rechterlijke 
Macht van het Koninkrijk vertegenwoordigt. 

Die Commissie heeft al herhaaldelijk wetsontwerpen en 
-voorstellen onderzocht en daarover geadviseerd; zij wil hiermee 
doorgaan. 

Het bestaan van die Commissie en haar activiteiten kunnen 
heilzaam wezen. Hoewel het soms moeilijk te vermijden is na een 
beraadslaging onder een groot aantal personen adviezen te geven 
die geen compromis tussen de verschillende strekkingen zijn, 
kunnen dank zij de Nationale Commissie de gezamenlijke leden 
van de Rechterlijke Macht bij de verantwoordelijkheden van de 
korpschefs betrokken worden. 

Een gezonde coordinatie tussen de Commissie en de gerechte
lijke autoriteiten, die wettelijk belast zijn met verantwoordelijkhe
den jegens de drie Mach ten en de N a tie, is een absolute noodzaak. 

Ik ben ervan overtuigd, dat er steeds een dergelijke coordinatie 
zal zijn, en vertrouw daarbij op de wetenschap, bij de leden van de 
Commissie, dat dezer bestaan alleen verantwoord blijft mits zij in 
de schoot van de Rechterlijke Macht optreedt en de uitoefening 
van de verantwoordelijkheden respecteert die de Grondwet en de 
wetten aan bepaalde magistraten toevertrouwen, zodoende aan de 
Natie en de politieke machten tonend dat binnen de Rechterlijke 
Macht de cohesie bestaat die haar wezenlijk moet kenmerken ( 43). 

( 42) a) Alvorens aan de regering zijn advies nopens de uitvoering van art. 90 van de 
Grondwet betreffende vervolgingen ten laste van ministers voor te leggen, heeft de h. 
procureur-generaal Delange een groep magistraten van het Hof en van het parket van 
het Hof geraadpleegd (zie Stukken Kamer, 1974-75, nr. 651/1). 

b) De eerste voorzitter van en de procureur-generaal in het Hof van Cassatie hadden 
aile magistraten van het Hof en het parket geraadpleegd alvorens zij in 1980 aan de 
regering en aan de heren voorzitters van de Wetgevende Kamers hun opmerkingen 
omtrent het toenmalig wetsontwerp tot oprichting van een Arbitragehof deden 
toekomen (zie «Quo vadimus?», plechtige openingsrede van 1 sept. 1980, nr. 7, in fine, 
R. W:, 1980-81, 899-900). 

c) Tot de wet van 20 juni 1953 tot wijziging van de rechtspleging in verbreking leidde 
een ontwerp, opgesteld door de korpschefs van het Hof van Cassatie, met de 
medewerking van andere magistraten van het Hof, van advocaten bij het Hof en van 
enige hoge ambtenaren. Raadpl. : 1) wetsontwerp, Stukken Senaat, 1950, nr. 134, 
biz. 1; 2) verslag van de commissie van Justitie, Stukken Senaat, 1951-52, nr. 323, 
blz.1; 3) Handel. Senaat,1951-52, biz. 1727. 

(43) De talrijke commissies kunnen hier niet worden vermeld, die door de regering 
en vooral door de minister van Justitie werden opgericht en belast met het geven van 
adviezen over wetsontwerpen of -voorstellen of het voorbereiden van voorontwerpen 
in allerlei en complexe materies. Zeer dikwijls hebben die commissies op de bekwame 
medewerking van magistraten een beroep gedaan. 

In Groot-Brittannie worden dergelijke door het Parlement of· de regering 
opgerichte commissies - Royal Committees - veelal door een hoog magistraat 
voorgezeten. Ook in Belgie was dat soms het geval. 
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15. De over ontwerpen en voorstellen verstrekte adviezen, 

waarvan de waarde en het belang in de loop van het bestaan van 
onze Staat vaak zijn beklemtoond, worden - kan het anders ? -
gegeven om in aanmerking te worden genomen. 

De ministers, inzonderheid de minister van Justitie, samen met 
hun kabinet en hun administratie, stellen het normaal op prijs die 
adviezen te bestuderen en er eventueel rekening mee te houden bij 
de definitieve opmaking van de ontwerpen en ook tijdens de 
uiteenzettingen en besprekingen in de Wetgevende Kamers. De 
parlementsleden die wensen zo goed mogelijk ingelicht te zijn 
wanneer ze legifereren, zijn gerechtigd, mijns inziens, ten minste 
de substantie van die adviezen te kennen. Uit de parlementsstuk
ken blijkt trouwens, dat zij soms in extenso of gedeeltelijk aan de 
parlementsleden worden meegedeeld of dat de bevoegde minister, 
eventueel bijgestaan door zijn ambtenaren, ernaar verwijst tijdens 
zijn uiteenzettingen of bij de antwoorden op de hem gestelde 
vragen. 

Gewis, die adviezen, hoe pertinent en belangrijk ook, zijn soms 
dode letter gebleven. Dat is hoogst jammer voor de legislatieve 
werkzaamheden en voor de aard van de betrekkingen die tussen de 
Staatsmachten in het belang van de Natie behoren te bestaan. Ik 
heb dat reeds voorheen besproken {44). Niettemin meen ik aan 
mijn vorenstaande beschouwingen te moeten toevoegen, dat de 
haast waarmee men legifereert, zelfs wanneer men beweert dater 
spoed moet worden gezet achter substantiele of zelfs grondwette
lijke hervormingen of achter de nieuwe politiek van de« agenda "• 
levensgrote risico's inhoudt voor inadequate economische, poli
tieke en sociale normenstelsels. 

De Nederlandse Raad van State heeft dit kortelings nog 
benadrukt ( 45). 

16. Thans tekent zich een strekking af om, telkens als de 
gelegenheid zich voordoet ( 46), voor het openbaar ministerie de 
verplichting op te heffen een advies te geven alvorens een gerecht 
in burgerlijke zaken - inzonderheid met alleenrechtsprekende 
rechter - of handelszaken uitspraak doet. Bij die vaak door 
magistraten voorgestane trend ligt de bedoeling voor de taken van 
het openbaar ministerie te verlichten. 

Doch die zorg mag niet de bovenhand krijgen op de kwaliteit van 
de rechtsbedeling, op de vorming en het statuut van de magistraten 
van het openbaar ministerie en op de weerslag daarvan op de 
geschiktheid van die magistraten om de politieke machten in te 
lichten en te documenteren over ontwerpen en voorstellen van 
wetten en decreten, verordeningen en besluiten. 

(44) Zie • Quo Vadimus? "• piechtige openingsrede van 1 sept. 1980. 

(45) Jaarverslag van de Raad van State, 1980, biz. 4, 5, 6 en 7. Zie ook 
NR.C.-Handelsblad, 22 april1981. 

( 46) Wetsontwerp betreffende de politierechtbanken, versiag van de kamercommis
sie van Justitie (Stukken Kamer, 1979-80, nr. 406/15, biz. 39 en 40). 
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Dat de Wetgevende Macht destijds de aanstelling van 
aileenrechtsprekende rechters heeft aangenomen, gebeurde 
slechts op voorwaarde dat zij zouden worden bijgestaan door een 
magistraat van het openbaar ministerie die hun van advies zou 
dienen. Sedert meer dan zestig jaar heeft die samenwerking 
uitstekende diensten bewezen en het zou gevaarlijk en schadelijk 
zijn ze aileen uit gemakzucht of om redenen van persoonlijke 
voorkeur af te will en schaffen ( 4 7). 

De deelneming van de magistraten van het openbaar ministerie 
aan de rechtsbedeling in burgerlijke en handelszaken is voor hen 
een leerschool waar het denken en de zin voor objectiviteit en 
onpartijdigheid verder gevormd en verfijnd worden. 

Een magistraat van het openbaar ministerie kan aileen dan 
praktisch en doeltreffend zijn ambt in strafzaken uitoefenen 
indien hij zijn vorming en ervaring uitdiept op het gebied zowel 
van het publiek, burgerlijk, handels-, fiscaal en sociaal recht als 
van het formeel en het materieel strafrecht. Het recht bestaat niet 
uit strikt afgescheiden vakjes; de toepassing van het strafrecht en 
de strafvordering kan niet worden losgemaakt van die van aile 
andere rechtstakken, gesproten zowel uit internationale als 
nationale bronnen. Het is van belang, dat de magistraten van het 
openbaar ministerie geregeld al die rechtstakken beoefenen bij 
hun deelneming aan de rechtsbedeling in burgerlijke en 
handelszaken. 

Het ligt voor de hand dat, wanneer die doorlopende vorming 
wordt verwaarloosd, de procureurs-generaal, tot schade van het 
algemeen belang, niet langer in staat zuilen zijn met de 
medewerking van de procureur der Konings, de substituten-procu
reur-generaal en de advocaten-generaal, de politieke machten 
nopens de legislatieve en verordenende ontwerpen voor te lichten. 

Uit gemakzucht en om redenen van persoonlijke gepastheid 
overweegt men aldus op te heffen die onvergelijkbare leerschool in 
onpartijdigheid en objectiviteit, ten aanschouwen van aile burgers, 
die voor de magistraten van het openbaar ministerie erin bestaat 
in geweten, in feite en in rechte, adviezen te geven in geschillen en 
betwistingen die buiten het domein van het strafrecht vailen, 
zonder dat zij zelf enige vordering, verweer of exceptie voor te 
hoeven dragen. 

Zo de magistraten van het openbaar ministerie zich moeten 
opsluiten in hun opdracht het strafrecht toe te passen, terwijl de 
rechters in aile materies uitspraak moeten doen en van alle 
rechtstakken op de hoogte moeten blijven, is het evident dat 
binnen afzienbare tijd tussen rechters en parketmagistraten 
fundamentele statutaire verschillen zuilen ontstaan. 

(47) Niet steekhoudend is het argument dat de vrederechters aileen zonder bijstand 
van het openbaar ministerie uitspraak doen. Immers, enerzijds verschillen het 
statuut, de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de vrederechters van 
die van de magistraten in eerste aanleg, en anderzijds was de uitbreiding van de 
bevoegheden van de kantonrechter het gevolg van bijzondere omstandigheden. Zo de 
wetgever aan de vrede- of politierechters bDvoegdheden wil geven die thans aan de 
rechtbank van eerste aanleg toebehoren, dient ervoor te worden gewaakt dat de aan 
die rechtbank eigen waarborgen voor een gezonde rechtsbedeling niet opgeofferd 
werden. 
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b) Wederzijdse eerbiediging van de attributies van de 

Wetgevende en de Rechterli]ke Macht 

17. Dat het aan de Wetgever of aan de onderdelen van de 
Wetgevende Macht- behoudens de bij de Grondwet ( 48) bepaalde 
uitzonderingen - niet staat te « vonnissen >>, betwist niemand, 
hoewel, zoals ik bij een andere gelegenheid heb gezegd (49) (50} 
twee wetten- van 3 juli 1971 en 9 augustus 1980- toevalligerwijs 
aan de Wetgevende Kamers bevoegdheid hebben verleend om 
tussen te komen bij de oplossing van geschillen en toestanden die 
volgens de Grondwet aan de hoven en rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht voorgelegd moeten worden. 

Doch dat is niet het onderwerp van deze uiteenzetting. 

Men zegt zo vaak dat de rechter een << wetgever » is of behoort te 
zijn. 

De affirmatie is juist, mits men duidelijk onderscheid maakt 
tussen de bevoegdheden van de rechter en die van politieke of 
andere autoriteiten die krachtens de Grondwet of de wet met de 
normatieve functie zijn belast, en mits men helder inziet wat de 
jurisprudentie is, ongetwijfeld een formele rechtsbron, - doch 
verschillend van de andere - en wat haar bevoegdheden en 
grenzen zijn. 

Die stelling sticht dan ook gevaarlijke verwarringen wanneer zij, 
leidend tot de mening dat de rechter en de politieke autoriteiten
de Wetgevende Macht en de autoriteiten met een verordenende 
bevoegdheid - gelijklopende en overeenstemmende normatieve 
bevoegdheden hebben, aldus uit het oog doet verliezen dat die 
Macht, die autoriteiten en de rechter dienaangaande niet met 
gelijke vrijheid en gelijk gezag beslissen. 

Juister zou dan ook zijn te zeggen dat de rechter inderdaad een 
normatieve bevoegdheid heeft zoals de wetgever er ook een heeft, 
maar die grondig verschilt van die van de politieke autoriteiten en 
inzonderheid van die van de Wetgevende Macht wier voornaamste 
constitutionele attributie is te << legifereren », d.w.z. met een 
vrijheid, alleen beperkt door de Grondwet, haar beginselen, het 
internationaal recht en de door die Macht beoordeelde imperatie
ven van het maatschappelijk bewustzijn, aan alle rechtssubjecten 
gedragsregels op te leggen en regels voor de organisatie van de 
maatschappij vast te stellen. 

Alleen de Wetgever, door de Grondwet ingesteld, kan en mag 
<< wetten » tot stand brengen. De rechter vaardigt geen << wetten » 
uit. 

(48) Artikelen 34 en 90 van de Grondwet. 

(49) • Ontwerpen voor hervormingen en jurisdictionele functie •, plechtige 
openingsredevan 1 sept.1977, nr. 30, R. W.,1977-78, 361. 

(50) • Quo Vadimus? •, plechtige openingsrede van 1 sept. 1980, nr. 5, R. W., 1980-81, 
893. 



-34-

Ik zal natuurlijk heden niet gaan herhalen wat ik reeds voorheen 
over de respectieve opdrachten van de wetgever en de 
jurisprudentie heb uiteengezet (51), en ook maar een korte schets 
van de verschillende desbetreffende stellingen van de rechtsleer 
moet hier achterwege blijven (52). 

Mijn betoog zal tot enkele summiere bedenkingen beperkt 
blijven. 

Nag steeds beweren velen, uitgaande van de volkomen 
verkeerde redenering dat het positief recht slechts uit wetteksten 
bestaat, dat de rechter vrij rechtsregels schept, « pretoriaans te 
werk gaat >>- totaal onjuiste uitdrukking (53)- zich als wetgever 
ontpopt door te treden buiten de exegese van hetgeen geschreven 
en uitdrukkelijk bepaald en« geregeld >>is (54). 

Die bewering houdt geen rekening met de imperatieven van de 
werkelijkheid en met de jurisdictionele opdracht die erin bestaat 
<< recht te spreken >>en die krachtens de Grondwet aan de hoven en 
rechtbanken is toevertrouwd. 

De uiteenzetting van vandaag brengt mij ertoe nogmaals mijn 
overtuiging uit te spreken dat de jurisprudentie weliswaar 
rechtsregels schept, doch zulks enkel subsidiair en als verlengstuk 
van andere rechtsbronnen welke zij niet mag negeren en 
waartegen zij niet mag ingaan. Haar taak is niettemin ontzaglijk, 
ingewikkeld en uiterst belangrijk. 

(51) « De opdracht van de hoven en rechtbanken - Enkele overwegingen "• 
plechtige openingsrede van 1 sept. 1975, R. W., 1975-76, 193. 

(52) De laatste jaren is een menigte vaak opmerke!ijke studies verschenen, over de 
normatieve en de interpretatieve opdracht van de rechter. Naar sommige werd reeds 
verwezen in de rede, genoemd in de vorige noot. Verder zijn te vermelden : 
a) LYnterpretation par Je juge de regles ecrites, Journees louisiannaises, Travaux de 
!'Association Henri Capitant, dl. XXIX, 1978; b) VAN HoECKE, De interpretatievrijheid 
van de rechter, Kluwer-Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1979 (uitstekende 
commendaar van F. Ost in Revue interdisciplinaire detudes juridiques, 1980, 173, en 
Annales de droit de Louvain, dl. XLI, 1981, 77 e.v.); c) prof. W. VAN GERVEN, « Het 
rechterlijk besluitvormingsproces en de eenmaking van Europa », Mededelingen van 
de Koninklijke Academie voor wetenschappen, Jetteren en schone kunsten van 
Belgie, 1979; d) PITER FLANEY, « De rol van de cassatierechtspraak binnen de 
ontwikkeling van de rechtsvindingstheorieen - Een historische evolutie », Jura 
Falconis, 1980, 221; e) prof. M. STORME, Rechtspraak in opspraak, Kluwer, Antwerpen; 
f) ST. RIOLS, « Sur une distinction contestable et un trop reel dec lin- A propos d'un 
recent article sur le pouvoir normatif du juge •, L 'actualite juridique - Droit 
administratif, maart 1981, 115 e.v.; g) J. DE RUITER, minister van Justitie, « Wetgeving, 
bestuur en rechtspraak », Trema (Tijdschrift voor de rechterlijke macht), 
's-Gravenhage, 1981, 146. 

(53) « De opdracht van de hoven en rechtbanken- Enkele overwegingen », op. cit., 
in noot 51. 

(54) Men raadplege dienaangaande de interessante artikelen van de professoren 
DUVERGER en GOGUEL, in de krant Le Monde van 20 sept. 1980, en de verslagen « La 
pretendue" partialite "de Ia Cour de Luxembourg»,« A boulets rouges contre les juges 
europeens », « La Cour de cassation sur Ia sellette » (artikel), « A propos de 
l'amendement Aurillac - Vers une obligation pour les juges d'appliquer les lois 
contraires aux traites » en de kroniek « Justice pour les juges de Luxembourg », 

respectievelijk verschenen in Le Mondevan 20 okt., 23 sept. en 21 okt. 1980, La Gazette 
du Palaisvan 21-22 dec. 1980 en het J.T. van 18 okt. 1980. 
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Een zeer moeilijke en kiese opdracht ook, want die jurispruden
tie beweegt zich binnen grenzen die zij niet mag overschrijden, nu 
zij op straffe van miskenning van de scheiding der Machten de 
beslissingen van de andere autoriteiten dan de hoven en 
rechtbanken moet eerbiedigen, waaraan de Natie rechtstreeks of 
middellijk machten en verantwoordelijkheden heeft toevertrouwd. 
De hoven en rechtbanken hebben niet de zogoed als absolute 
vrijheid van de grondwetgever of de relatieve maar zeer ruime 
vrijheid van de « wetgever », en bovendien wordt de « juridische 
politiek » niet door hen bepaald. 

Een immense, complexe en kiese opdracht. 
De jurisprudentie stelt niet aileen de zin en de draagwijdte van 

de « wetten » en van de algemene en andere beginselen van het 
recht vast, o.m. door bepaling van de wil van de« wetgever »,van 
zijn bedoelingen en oogmerken, zelfs wanneer zijn teksten 
onvolledig of onjuist zijn geformuleerd. De jurisprudentie vult die 
teksten aan en verfijnt ze door ze uit te leggen of te verduidelijken, 
zoals aan te nemen is dat de wetgever zeker zou hebben gedaan 
indien hij nieuwe omstandigheden of feiten in aanmerking had 
kunnen nemen. Ook moet zij, gelet op de enorme omvang van de 
wetgeving in onze moderne politieke samenleving, de wetten 
coi:irdineren en harmoniseren ten einde daaruit de normen af te 
leiden die op de aan de rechtsco!leges voorgelegde concrete 
gevallen toegepast moeten worden, en in het raam van haar 
opdracht acht slaan, om die normen te ontdekken en toe te passen, 
op de evolutie van de wetten en rechtsbeginselen. 

Acht slaan op de evolutie : de jurisprudentie doet dat aan de 
hand van de nieuwe wetten, van de internationale verdragen wier 
normen in ons positief recht worden opgenomen, van de 
veranderingen die het maatschappelijk leven in de ruime en 
onprecieze begrippen van de wetten teweegbrengt en die 
noodzakelijkerwijs door de evolutie van de zeden en levensvoor
waarden in de samenleving worden bei:nvloed. 

Die ruime, vage, evolutieve of wisselende begrippen komen voor 
in talrijke wetten en in algemene rechtsbeginselen; zij bestaan in 
aile onderdelen of categorieen van ons positief recht (55). 

Sommige van die begrippen vergen waardeoordelen van de 
rechter (56), waarbij hij niet geleid wordt door zijn eigen mening of 
persoonlijke voorkeur, maar door de objectieve waarneming van 
de maatschappij en door de juri disc he ordening van het geheeL Wij 
vermelden : de overmacht, de onoverkomelijke dwaling, de goede 
trouw, de eerlijke gebruiken o.m. in de koophandel, het in het 
algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk 
bestuur, de noodtoestand die na een nauwgezette en aandachtige 
« afweging » van de in het geding betrokken belangen, rechten, 
plichten en mogelijkheden, beoordeeld moet worden. 

(55) Er is reeds gepoogd een !outer enuntiatieve lijst op te stellen. Zie" Ontwerpen 
voor hervormingen en jurisdictionele functie », plechtige openingsrede van 
1 sept. 1977, nooi 50, R. W, 1977-78,296. 

(56) Zie o.m. JACQUES VERHAEGEN," Notions floues et droit penal», J.T., 1981,389 e.v. 
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De jurisprudentie is ongetwijfeld niet in dezelfde mate 

<< dwingend » als de « wetten », ongeacht of ze afgeleid wordt uit 
herhaalde rechterlijke beslissingen of zelfs uit een enkel arrest van 
het Hof van Cassatie, van de Raad van State, van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen, van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens of van het Benelux-Gerechtshof. 
Niettemin bei:nvloedt zij kennelijk en zeker de wijze waarop de 
hoven en rechtbanken, terecht bezorgd om de rechtszekerheid en 
de stabiliteit, recht spreken en de wetten en rechtsbeginselen 
toepassen, en ook in belangrijke mate de rechtzoekenden en hun 
raadslieden bij de beoordeling van de zin en de draagwijdte van de 
rechten en verplichtingen die uit onze positiefrechtelijke regels 
spruiten. 

Nogmaals : een ontzaglijke en uiterst belangrijke opdracht die 
echter niet vrij is ten aanzien van hetgeen de wetgever beslist en 
gewild heeft in het geheel van zijn wetten, hetzij uitdrukkelijk, 
impliciet of zelfs evolutief, van de inhoud der algemene 
rechtsbeginselen, van de inhoud der ruime begrippen, die allebei 
met de maatschappelijke zeden en noodwendigheden evolueren. 
De rechter is door dat complex en gevarieerd geheel gebonden. Hij 
beslist niet vrijelijk op grond van zijn eigen keuze, voorkeur of 
persoonlijke mening. Hij is niet vrij, zoals soms wordt gezegd of 
geschreven, om die of die beslissing te nemen, hij kan niet 
« kiezen » tussen wat hem past of lijkt te passen. Hij kan zich 
natuurlijk vergissen en anderen zouden eventueel terecht of ten 
onrechte een andere beslissing hebben genomen. Dat alles neemt 
echter niet weg dat de rechter niet over de normatieve vrijheid van 
de wetgever beschikt. 

De rechter is door dit geheel gebonden en die functionele 
verplichting vormt zowel de grondslag als de beperking van zijn 
mach ten. 

18. Wederzijdse eerbied voor de bevoegdheden van de 
« wetgevende » overheden en van die van de hoven en rechtbanken 
heb ik reeds beklemtoond, geen inmenging in elkaars exclusieve 
verantwoordelijkheden : eerbiediging van de beslissingen van die 
overheden waarvan de zin en de draagwijdte als reeds gezegd zijn 
bepaald, ook al mochten de rechters van oordeel zijn dat die 
beslissingen niet stroken met hun persoonlijke mening over de 
maatschappelijke moraal, de billijkheid, de juridische ordening, of 
niet opportuun of zelfs ondoeltreffend zijn. Niet enkel met name 
onze Hoven van Cassatie en Raden van State van West-Europa 
nemen de scheiding der Machten ter harte, doch ook de 
rechtscolleges van het Verenigd Koninkrijk en inzonderheid de 
rechters van het House of Lords van wie men in het buitenland al 
te gemakkelijk zegt dat zij de neiging hebben zich in de plaats van 
de wetgever te stellen (57). 

Discipline van het ambt, discipline van intellectuele eerlijkheid, 
discipline door de scheiding der Machten en de vereisten van de 
Rechtsstaat opgelegd. 

(57) Zie dienaangaande onder meer het recent werk van LoRD DENNING, The Due 
Process of Law, Butterworths, biz. 233 tot 241. 
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Geeft men zich overigens rekenschap van de gevolgen welke de 
toepassing mee zou brengen van de stelling dat de rechter een 
legislatieve opdracht heeft, dezelfde als die van de « wetgever >>, en 
dat hij naar eigen goeddunken diens beslissingen kan 
<< aanpassen >> en zelfs over hun al dan niet toepassen kan 
oordelen? 

Men zal denken aan de coi:irdinatie die het Hof van Cassatie zou 
kunnen bewerkstelligen. 

Maar dan vergeet men dat niet aile uitspraken van de 
feitenrechters aan het Hof worden of kunnen worden voorgelegd, 
en vooral dat, ook al was zulks het geval, het Hof, waarvan de I eden 
voor het leven zijn benoemd, door vrij de normen te bepalen die 
aile rechtssubjecten, staatsoverheden zowel als burgers, moeten 
naleven, zich een geduchte, ja een dictatoriale macht zou 
aanmatigen die de negatie van een democratische regering van de 
Staat zou wezen. 

Wij s en scherpzinnig wordt era an herinnerd dat een van de 
wezenlijke vereisten van de democratie is dat de burgers, die 
gehoorzaamheid aan de « wetten >> verschuldigd zijn, ook de 
mogelijkheid en het recht moeten hebben ze te wijzigen, op te 
heffen en a ante vullen, hetzij zelf (door procedes van rechtstreekse 
democratie, zoals het referendum of het legislatief initiatief) of 
door de stem en de beslissing van hun vertegenwoordigers (stelsel 
dat kenmerkend is voor de onrechtstreekse democratie ). 

Zulks neemt niet weg dat, enerzijds, voortreffelijke juristen de 
bijna volledige vrijheid van de rechters en inzonderheid van het 
Hof van Cassatie voorstaan, een vrijheid die zij dan kritiseren 
wanneer zij niet overeenstemt met de door hen gewenste 
juridische « politiek >> (58) en, anderzijds, sommige sociale en 

(58) Professor F. RIGAUX in zijn merkwaardig werk Les grands arrets de Ja 
jurisprudence beige- Droit international prive, Larcier, 1981, biz. 457, en in zijn 
voorwoord bij het proefschrift van BERNARD HANariAu, Le droit international prive 
americain, Bruylant, 1979, en ook M. FALWN, assistent aan de U.C.L. (J.T., 1979, 
356 tot 358), menen de arresten van het Hof van Cassatie te moeten kritiseren omdat 
zij niettegenstaande de regels van het positief recht en inzonderheid die van de wet, 
ongeacht de staat van het nationaal of vreemd positief recht, het beginsel niet hebben 
gehuldigd van de vrijheid van echtscheiding wegens bepaalde feiten of door 
onderlinge toestemming, dat hun of zelfs een meerderheid van de burgers nauw aan 
het hart ligt. In sommige passages van hun geschriften wordt voorgesteld dat de 
rechter verplicht zou zijn - zelfs zonder op de exceptie van de internationale 
open bare orde te steunen - een wet niet toe te passen doch wei een andere die een 
beginsel huldigt dat beter zou passen in de juridische ordening die zij ideaal achten 
(zie voorwoord, op. cit, blz. XI). Men zou volgens hen de toepassing van de • better rule 
of Jaw» moeten kiezen, wat de h. Hanotiau terecht de invoering van een « element 
subjectif et imprevisible » noemt. Zij menen te mogen zeggen of veronderstellen dat de 
magistraten van het Hof, hun functionele en elementaire verplichtingen opzij 
schuivend, een conclusie of beslissing nemen, niet op grond van de regels van het 
positief recht, maar op grond van hun persoonlijke mening en voorkeur aangaande 
pro of contra o.m. van de echtscheiding (zie F. Rigaux, voormeld, voorwoord, biz. XI, 
2e alinea,waar zeer ten onrechte aan het Hof van Cassatie wordt verweten dat het 
heeft gesteund op de keuze van de better rule of law ... welke keuze helemaal niet is 
gemaakt door het Hof). M. Fallon meent zelfs kritiek te mogen oefenen op het Hof van 
Cassatie omdat het niet met verenigde kamers uitspraak heeft gedaan ... , terwijl de 
wet dit niet toestond, of een afkeurende beoordeling te mogen geven van de 
voorziening in het belang van de wet die tot het arrest van 14 dec. 1978 heeft geleid 
(A.C, 1978-79, 445; Pas., 1979, I, 445), waarbij hij de bevoegdheden en het statuut van de 
procureur-generaal in het Hof van Cassatie verwart met die van het openbaar 
ministerie bij de feitenrechter. 
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politieke groeperingen op grond van hun politieke en maatschap
pelijke opvattingen die niet overeenstemmen met die waarover de 
soevereine Natie zich heeft uitgesproken, eisen dat de parketten 
zouden weigeren wetten toe te passen die de Wetgevende Macht 
bewust handhaaft (59). 

De waarschuwingen en herinneringen van diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor de rechtsbedeling en die steunen op de 
wijsheid, de ervaring en de eerbiediging van de vereisten van de 
Rechtsstaat slaan zij in de wind (60). 

Mij richtend total diegenen die mochten voornemens zijn in het 
openbaar te betogen naar aanleiding van rechtsvervolgingen die 
thans volkomen wettelijk bij de rechtbanken aanhangig zijn, doe 
ik een beroep op hun burgerzin en op de bezorgdheid die zij 
hebben of moeten hebben voor de vrijwaring van de democratie. 

Die rechtbanken evenzeer als de parketten kunnen niet anders 
dan toepassing geven aan een wet die misschien moet worden 
&angepast maar waarvan in het Parlement nu al meer dan acht jaar 
elke wijziging uitblijft. 

De voorstanders van de aangekondigde betogingen dienen goed 
te beseffen dat hun actie eigenlijk hierop neerkomt dat zij de 
rechtbanken willen dwingen niet aileen zich in de plaats te stellen 
van het Parlement maar zelfs tegen de Nationale Vertegenwoordi
ging in opstand te komen. Dat zou de negatie zelve zijn van de 
dernocratie. 

De vrijheid van de rechter is niet zelden een oplossing van 
gemakzu.cht, ja zelfs van zelfvoldaanheid en gevaarlijke lichtvaar
digheid. Bij de vaststelling van de toepasselijke regel is het voor de 
rechter natuurlijk veel eenvoudiger zich te houden aan de norm die 
hij vrijclijk adequaat acht, zonder in het geheel van de 
« wetgeving , en van de rechtsbeginselen de regel te zoeken 
waarvan de juridische ordening, die door de wetgever en de Natie 

(59) Bedoeld zijn hier i.h.b. de talrijke groeperingen en bepaalde politieke partijen 
die sedert meer dan acht jaar de toepassing menen te moeten verhinderen door de 
parketten van de nog steeds van kracht zijnde bepalingen inzake abortus, terwijl de 
Wetgevende Kamers, die alleen bevoegd zijn om ze op te heffen of te wijzigen, 
weigeren stelling te nemen klaarblijkelijk omdat een meerderheid van de Natie die 
bepalingen of althans een deel ervan geenszins wenst te wijzigen. 

(60) Vermelden wij o.a.: 
a) Het Hof van Cassatie heeft o.a. op 17 mei 1962 (Pas., 1962, I, 1048) beslist: « Si le 

juge peut interpreter la loi, il ne lui est pas permis de Ia completer par une disposition 
nouvelle.»; 

b) Het Franse Hof van Cassatie wees erop : « LaCour de cassation ne saurait pas 
s'attribuer le droit de changer le fondement donne par le Code ala responsabilite civile 
et, de sa propre autorite, substituer le risque a Ia faut-e. • (Chambres reunies, 
13 feb. 1930, Bull., 1930, I, 57.); Professor J. BouLANGER zei ook : « Elle ne pourrait 
feindre de trouver dans !'article 1384 un principe qui n'y est pas inc! us. » .( Principes 
gem!rauxdu droitetdroitpositil, nr. 22, biz. 68.); 

c) De h. procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH overwoog in zijn conclusie 
voor het arrest van het Hof van 27 nov. 1969 (Pas., 1970, I, 277) :. « Si !'on veut 
abandonner Ia construction de Ia responsabilite civile, telle qu'elle resulte des 
articles 1382 a 1386 du Code civil, en faveur d'une conception inspiree par !'idee d'un 
"service social de securite collective" ... ce qui ne peut etre que J'ceuvre du Jegislateur 
... • (Zie inz. biz. 286.) 
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is gewild of aangenomen, de toepassing oplegt. De rechter en de 
doctrine die deze vrijheid in praktijk brengen of voorstaan, geven 
zodoende de richtlijnen die het positief recht oplegt prijs, terwijl 
toch een elementaire wijsheid hen bewust zou moeten maken van 
de noodzaak de daarin aangegeven « baan » te volgen ! Zoniet geeft 
de rechter zich over aan de fantasie en wordt de justitiabele 
overgeleverd aan het onzekere en het onbekende. 

De voorstanders van de vrijheid van de rechter verliezen ook uit 
het oog dat hij niet aileen uitspraak moet doen op het gebied van 
het burgerlijk recht, het strafrecht (61}, het sociaal recht, over 
welke rechtstakken hij nogal gemakkelijk zijn eigen ideeen inzake 
filosofie der juridische ordening kan hebben, maar ook over de 
belangen, rechten en toestanden die onder toepassing vallen van 
de wetgeving betreffende de instellingen en de openbare diensten, 
de belastingen (62), de begroting, de openbare werken, de hygiene, 
de gezondheid, de veiligheid in het algemeen, de economie, de 
intellectuele rechten, de industrie, de handel. In die materies kan 
de rechter zijn visie natuurlijk niet in de plaats stellen van die van 
de bevoegde instanties waarop de « ·.vetgever >> noodzakelijk een 
beroep heeft gedaan. 

Waar zou die grens van die zo vrank, vrij en vlot opgeeiste 
vrijheid worden getrokken ? 

De voorstanders van de vrijheid van de rechter vergeten ook dat 
een aanzienlijk deel van ons hedendaags positief recht bestaat uit 
regels van internationale verdragen en uit regels die door 
supranationale overheden worden uitgevaardigd. 

Heeft het zin zich een vrijheid voor de geest te roepen die de 
internationale verbintenissen en onder meer de daarin bedoelde 
coordinatie van de positieve rechtsstelsels op de helling zou 
zetten? 

Nog enkele onjuiste opvattingen en meningen over de aard van de 
functie van hoven en rechtbanken en over de wijze waarop zij 
die uitoefenen 

19. Volgens een heden ten dage zeer verspreide mening is een 
ieder in staat het recht te kennen en over de opdrachtvervulling 
van de hoven en rechtbanken te oordelen; sommigen, zelfs 
wetenschappers, zijn van oordeel dat zulks de werkelijke toestand 
moet of zou moeten zijn. 

Nu is het wel zo, dat krachtens een beginsel, dat praktisch niet is 
weg te denken uit een geordend maatschappelijk leven, een ieder 
geacht wordt de wet te kennen; maar in onze economisch, sociaal, 
politiek en juridisch zo complexe maatschappijvormen is dit niet 
meer dan een wettelijke fictie. 

(61} Zo op grond van zijn opvattingen een rechter bepalingen die een handeling of 
een onthouding bestraffen extensief of analoog uitlegde, zou hij het wezenlijk 
beginsel van artikel 9 van de Grondwet schenden. 

(62) Een arrest van het Hof van Cassatie i.nzake directe belastingen (A. C., 1973, 344) 
en de conclusie van het openbaar ministerie in de Revue fiscale, 1973, 73 e.v., werden 
gekritiseerd op grond van overwegingen van • billijkheid », zodat die kritiek 
noodzakelijk preoccupaties inzake begrotings- en belastingbeleid van de wetgever 
over het hoofd ziet(zie de noot in hetzelfde tijdschrift, biz. 81 e.v.) 
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Overigens denken de voorstanders of verspreiders van die 
mening aileen aan de rechtsbedeling in strafzaken of zelfs aan die 
i.v.m. gezinsproblemen of -conflicten, gemeenrechtelijke overeen
komsten of zelfs inzake sociaal of arbeidsrecht, onderwerpen 
waarvan men wel enige kennis kan hebben, die echter 
onvermijdelijk onvolledig is en wordt verkregen door de 
opvoeding, de intelligentie, het gezond verstand en het leven in de 
maatschappij. 

Het recht waarop de rechtscolleges steunen bij hun uitspraken 
in de talloze gevallen die aan de aandacht van niet-ingewijden 
ontsnappen, omspant natuurlijk een veel ruimer, gevarieerder en 
complexer gebied - dat hoeft in deze zaal geen betoog- waarop, 
enkele precieze en persoonlijke gevallen niet te na gesproken, de 
niet rechtskundig onderlegde milieus doorgaans niet letten en 
waarvan zij de omvang niet beseffen. Het zou misplaatst zijn dat ik, 
tot U sprekend, op dit onderwerp zou drukken. 

Met ziet ook over het hoofd dat de hoven en rechtbanken de 
uiterst zware en moeilijke opdracht hebben, alvorens de 
rechtsregels op te zoeken en toe te passen, de werkelijkheid van de 
feiten en omstandigheden na te gaan waarop de partijen hun 
vorderingen en hun verweren doen steunen; die opzoekingen 
moeten gebeuren niettegenstaande het stilzwijgen, de vergissin
gen, veinzerijen of zelfs leugens, aan de hand en met behulp van 
gegevens uit ingewikkelde, volledige of lacuneuze dossiers, van 
getuigenissen, expertises, vermoedens, de batten voor de rechter. 

Wie zou het aandurven de rechterlijke beslissingen te 
beoordelen zonder kennis te hebben, zoals de magistraten, de 
raadslieden van de partijen en vaak een oordeelkundige doctrine, 
van aldie elementen die tot die beslissingen hebben geleid ? 

Toch matigt men zich vlotweg het recht aan te kritiseren, te 
oordelen, te veroordelen ! 

20. Ik zal niet langer dan het betaamt stilstaan bij de grieven van 
een bepaalde opinie die in een bepaalde pers soms weerklank 
vinden en volgens welke er twee << justities » zijn :de ene voor de 
machtigen en de andere voor de minder begunstigden, of volgens 
welke de beslissing van een rechtbank verschilt naargelang deze 
bestaat uit magistraten die, terecht of ten onrechte, de naam 
hebben persoonlijk van een bepaalde politieke strekking te zijn. 

Beseft men wel, dat men aldus de magistraten van gedragingen 
beschuldigt die machtsmisbruiken, zware oneerlijkheden en de 
negatie zelf van de gerechtigheid uitmaken die wil dat allen zonder 
onderscheid gelijk behandeld worden op grondslag van de 
rechtsregels, van het onderzoek naar de waarheid dat voor al de 
justitiabelen zonder onderscheid op dezelfde gewetensvolle wijze 
moet gebeuren ! 

Onze rechtsbedeling is door en door eerlijk en zonder die 
eerlijkheid zou zij niet bestaan; geen waarnemer die te goeder 
trouw is en de werkelijke toestand kent, zou dat durven te 
betwisten. 
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Met vergeet trouwens- ik zal daarop nog terugkomen- dat, nu 
het techt constitutioneel in het openbaar wordt gesproken, het 
dagelijks onderworpen wordt aan al dan niet doordachte of 
gegFonde kritieken; menselijke vergissingen liggen onvermijdelijk 
in de aard der zaken besloten. Met vergeet dat de rechtzoekenden 
over veelvuldige rechtsmiddelen beschikken en dat, zo het parket, 
zijn plichten verwaarlozend bij de vervolgingen, bepaalde 
delinquenten ten nadele van anderen zou bevoordelen, dergelijke 
misbruiken bevochten en opgeheven zouden worden door beroep 
in te stellen bij de hogere instanties, door rechtstreekse 
dagvaardingen door de benadeelde partijen en door de vragen of 
verzoeken om interpellatie die elke vertegenwoordiger van de 
Natie aan de Wetgevende Kamers kan voorleggen. 

21. Hoe verderfelijk, het afglijden van de opvattingen nopens de 
rechtsbedeling en de eerlijkheid van de rechters in hun 
ambtsvervulling, wanneer men meent uit magistraten bestaande 
rechtscolleges of consultatieve organen te moeten samenstellen uit 
zoveel magistraten van die of die Gemeenschap of taalrol, niet om 
de siukken of de debatten te kunnen begrijpen, doch omdat men 
meent dat bedoeld lidmaatschap op de beslissing of het advies een 
weerslag kan hebben ! 

Dat is buiten kijf een miskenning van de aard zelf van de 
rechtsbedeling en een onbewuste belediging voor de onpartijdig
heid en de eerlijkheid der magistraten. Of een magistraat nu als 
katholiek, socialist, liberaal, Vlaming, Waal of Brusselaar 
bestempeld wordt, zijn plicht de waarheid op te sporen en de 
rechtsregels na te leven, die van toepassing zijn op de hem 
voorgelegde gevallen of problemen, is dezelfde, ongeacht zijn 
voorkeur, sympathieen en persoonlijke opvattingen over hetgeen 
is of zou moeten zijn. 

22. Hoeveel schadelijke vergissingen bij de beoordeling van het 
strafrecht ! 

Hoe vaak verwijt men in « salons » of elders aan de parketten, 
terwijl men behoedzaam vermijdt ze in te lichten, dat feiten niet 
worden vervolgd waarvan zij geen kennis hebben en kunnen 
hebben daar zij niet alwetend zijn en geen tipgevers gebruiken die 
in alle milieus insluipen - hetgeen verfoeilijk en met onze 
beschaving onverzoenbaar zou wezen. 

Wat laat men zich toch imponeren, zonder kritische geest en 
zonder waarlijk de aangelegenheid te kennen, door vreemde 
instellingen en praktijken en door romans, novellen, theaterstuk
ken of films. 

Dikwijls is er gei:nsinueerd, ja zelfs verklaard, dat onze 
parketten op injunctie van de Macht optreden. Welke« Macht» in 
onze Staat, die institutioneel en werkelijk democratisch is ? 

Die insinuaties en uitlatingim veronachtzamen met een 
schuldige lichtzinnigheid de aard van onze instellingen, inzonder
heid de onafhankelijkheid van onze magistraten en de zuiverheid 
van onze politieke zeden; ik heb het reeds beklemtoond : onze 
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regeringen stellen zich nooit in de plaats van de magistraten van 
het parket wanneer dezen de hun door de Natie toevertrouwde 
verantwoordelijkheden uitoefenen. 

In de literatuur, het theater en de cinema worden, gei:nspireerd 
of niet door wat in het buitenland zou bestaan, ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Justitie of van politie (!) ten tonele 
gevoerd die de opsporingen, de informaties en de vervolging.leiden 
en soms zelfs beslissen ze stop te zetten met opportuniteitsoogmer~ 
ken, die aan een eerlijke en serene rechtsbedeling volledig vreemd 
zijn. 

Zij hangen beelden op van vervolgingsorganen die de 
uitoefening van hun functies gebruiken als een springplank voor 
een schitterende politieke loopbaan- zoals dat in sommige landen 
gebeurt of is gebeurd - of schilderen nog politiemannen of 
zogezegde magistraten af die een bevordering krijgen omdat zij 
doen veroordelen tot elke prijs, zelfs ten koste van hun geweten of 
hun eerlijkheid. · 

De aldus op een dwaalspoor gebrachte opinie heeft de neiging 
onze politici en magistraten van dezelfde grove plichtsverzuimen 
te verdenken zonder dat zij zich de moeite getroost hun 
instellingen en tradities te leren kennen. 

Zonder ingelicht te zijn, zonder het « dossier » te kennen, naar 
gelang van de omstandigheden en de personen, gispt men onze 
parketten omdat zij zaken in onderzoek stellen en vervolgen of niet 
vervolgen. 

Men vaart ook vaak uit tegen de door de magistraten toegepaste 
procedure van het vooronderzoek,- hoewel zij, behoudens enkele 
nodig gebleken aanpassingen, een van de meest liberale en de 
rechten van de mens ontziende is - terwijl niet de Rechterlijke 
Macht maar wel de vertegenwoordigers van de Natie in staat zijn 
ze te wijzigen. 

Vrij zelden wordt kritiek geuit aan het adres van de 
<< burgerlijke » rechtspraak omdat de vaak te grote complexiteit 
daarvan de publieke opinie niet in beroering brengt; zij belangt 
voornamelijk de betrokken partijen aan, die natuurlijk het recht 
hebben de beslissingen waardoor ze in het ongelijk worden 
gesteld, te betreuren; voorts worden over die rechtspraak al dan 
niet doordachte rechtsgeleerde commentaren gepubliceerd die nu 
eens vol lof en instemming en dan weer afkeurend zijn, en dat is 
niet zelden het geval in onze huidige contestataire samenleving, 
waar men de neiging heeft onze instellingen en vooral de 
Rechterlijke Macht systematisch te hekelen. 

De doctrinale kritiek is een factor van vooruitgang en welzijn. Zij 
kan uitstekende diensten bewijzen aan de rechtsbedeling, en heeft 
dat in het verleden ook gedaan, wanneer zij wetenschappelijk en 
objectief is. Niemand zal dat betwisten. 

De openbare dienst « justitie » is institutioneel 
en noodzakelijk verschillend van de andere openbare diensten 
23. Professor Georges Cornil, de illustere romanist en ciyilist, 

schreef)n 1924 : « Le mot droit est sur les levres de toutle monde,· 
cependant que nous assistons au spectacle un peu deconcertant de· 
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... (juristes) ... qui, apres avoir consacre une longue et laborieuse 
carriere a l'etude et a l'enseignement du droit, s'avisent de 
couronner leur ceuvre par la decouverte d'une definition du droit. 
Faut-il · ajouter que ces definitions, fruits de toute une vie de 
meditation, concordent rarement, (63). 

Ni(ittegenstaande mijn jarenlange ervaring in de uitoefening 
van gerechtelijke ambten zal ik mij niet wagen aan een definitie 
van de Rechterlijke Macht die met de zo verheven opdracht is 
belast de talrijk regels van de samenleving toe te passen, na ze 
eerst gepreciseerd, geharmoniseerd en gecoordineerd te hebben, 
welke regels dat recht vormen dat zo oneindig moeilijk in een 
b'evredigende definitie te vatten is. Ik zal aileen pogen, ter 
aanvulling van hetgeen ik reeds heb gezegd over haar 
betrekkingen met beide andere Staatsmachten, bepaalde karakte
rfstieken te preciseren die de rechtsbedeling onderscheiden en 
moeten blijven onderscheiden van alle andere openbare diensten 
- ongeacht of zij organiek tot de ministeriele departementen 
behoren dan wel of zij over een organieke onafhankelijkheid 
beschikken - en duidelijk te maken welke de gevolgen daarvan 
voor de tech ten en verplichtingen van de magistraten zijn. 

Het is ongetwijfeld een tru:isme te zeggen dat de magistraten 
onafhankelijk zijn en een Staatsmacht vormen; toch lijkt het mij 
l:5elangrijk, wil men verwarringen uit de wereld helpen of kennelijk 
onjuiste meningen · rechtzetten, dienaangaande enige preciserin
gen te verschaffen. 

24. De uitoefening van het administratief openbaar ambt moge 
gewoon op het beginsel van de hierarchische ondergeschiktheid 
berusten (64), de werkelijkheid is evenwel veel complexer dan de 
eenvoudige verhouding overheid/ondergeschikten. 

In onze huidige economisch, technisch en politiek georgani
seerde welvaartsstaat heeft de administratie toegewezen gekregen 
((des taches multiples qui, a cote des anciennes missions d'autorite, 
englobent aujourd'hui de vastes secteurs de gestion, de prestation 
de services, d'allocation et de redistribution de ressources. Elle se 
voit aussi confier la mise en ceuvre d'actions de progres, de 
stimulation, d'innovation, (65). 

Talrijke « ambtenaren , zijn belast met intellectuele, weten
schappelijke of technische opdrachten, bij de uitvoering waar
van een hierarchische leiding niet of nauwelijks denkbaar of te 
verwezenlijken is. 

Andere leden van de administratieve overheidsdiensten hebben 
via een overdracht van bevoegdheden de macht gekregen 
persoonlijk op te treden. 

(63} Le droitprive- Essai de sociologie juridique simplifiee, 1924, biz. 1. 

(64} Zie o.m. A. MoLITOR, L 'administration deJa BG>lgique, Institut beige de science 
politique, biz. 73, 136, 241. 

(65) A. MoLITOR, op. cit., biz. 51. 
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Ten slotte, zoals Andre Molitor beklemtoont in zijn magistrale 
uiteenzetting L 'administration de Ja Belgique : << Dans tous nos 
services les facteurs relevant de la personnalite de titulaires 
d'emploi, des allegeances variees des agents en fonction, de 
!'importance strategique de certains postes administratifs, jouent 
dans la distribution reelle de l'autorite et des pouvoirs un role 
variable, sans doute, mais qui ne doit jamais etre neglige et qui 
vient souvent compenser ou contrecarrer le fonctionneme:q:t du 
systeme hierarchique >> (66). 

Maar al kan de politieke macht geen richtlijnen opleggen 
wanneer het gaat om louter technische, in geweten uitgevoerde of 
wetenschappelijke prestaties van bepaalde ambtenaren, toch Jeidt 
zij sommige andere aspecten van de activiteiten van die 
ambtenaren en, nu zij politiek (67) en zelfs juridisch verantwoorde
lijk is voor de administratie, grijpt zij daarin rechtstreeks in, hetzij 
door instructies en richtlijnen, hetzij door uitoefening van een 
voogdij a posteriori, hetzij door de eindbeslissingen die zij op 
grond van haar verantwoordelijkheden te nemen heeft en 
waarvoor de besturen aileen maar voorbereidend of adviserend 
zijn opgetreden. De beslissingen van de Uitvoerende Macht zijn, in 
de regel, niet de beslissingen van de ambtenaren maar die van de 
ministers. 

Het bestaan, de werking en de organisatie van het administratief 
openbaar ambt berusten dus in de regel op de hierarchische 
ondergeschiktheid (68). 

(66) Op. cit., biz. 73. 

(67) Zweden en - althans enigermate - Finland hebben in dat opzicht een zeer 
bijzonder institutioneel regime; een zeer aanzienlijk dee! van de administratie is 
volkomen onafhankelijk van de ministers (zie NILS ANREN, Modern Swedish 
Government, biz. 128-129). Een door het parlement gekozen • Ombudsman • oefent 
daarop evenwel toezicht uit. 

(68) ROGER GREGoiRE, na in zijn merkwaardig werk La fonction publique geschreven 
te hebben: «La loyaute (des fonctionnaires) suppose tout d'abord que les interesses, 
aussi haut places soient-ils dans Ia hierarchie, admettent sans reserve qu'ils sont les 
subordonnes des gouvernes », en na betreurd te hebben dat dienaangaande weinig 
Franse literatuur op niveau bestaat (biz. 331-332), vermeldt het handboek dat destijds 
is verschenen ten behoeve van de pas gerecruteerde ambtenaren van het Britse 
openbaar ambt (civil servants) en waarin wordt gezegd : • En tant que civil servant, 
vous ne devez jamais oublier que, quelles que soient les competences que vous 
acquerrez dans votre travail, vous n'y avez pas ete elu pas un vote; dans un pays 
democratique, c'est le representant elu (ie membre d'un Parlement) qui doit fixer les 
!ignes selon lesquelles le gouvernement de Ia communaute doit fonctionner. 

» Votre ministre occupe son paste, parce qu'il appartient a Ia majorite 
parlementaire, qui a constitue le gouvernement. C'est lui, apres tout, qui a Ia charge 
d'expliquer au Parlement ce que vous faites et d'en apporter une justification s'il est 
questionne ace sujet. On ne lui permet pas de detourner le blame sur vous si les chases 
tournent mal ... Aussi devez-vous le servir loyalement dans Ia mesure de vos capacites 
... Tout cela signifie, en outre, que lorsque, apres les elections generales, un nouveau 
parti prend le pouvoir au Parlement et que de nouveaux ministres sont nommes, il se 
peut que !'administration ait a prendre des mesures exactement opposees a celles qui 
avaient ete prises dans le passe. II se peut que vous soyez enclins a penser que c'est 
stupide et que le fonctionnaire qui veut faire cela, doit avoir l'echine souple. Mais c'est 
Ia Ia tradition qui a ete acceptee depuis des annees par un grand corps de 
fonctionnaires, dont beaucoup etaient remarquablement intelligents et competents et 
n'avaient pas du tout l'echine sduple; ils l'ont acceptee parce qu'ils pensaient qu'une 

(Zie vervolg nota volgende blz.} 
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25. Bij de uitoefening van de jurisdictionele functie daarentegen 
is er uiteraard geen sprake van hierarchische ondergeschiktheid. 
Die functie is persoonlijk en onafhankelijk, anders zou ze niet 
bestaan. Bij collegiale rechtspraak is het de meerderheid die 
beslist na confrontatie van de vrije en onafhankelijke meningen 
van alle leden. Een hierarchisch beroep staat niet ter beschikking, 
doch eventueel wordt de beslissing, in het belang van de partijen 
en ook van de rechtsbedeling, voorgelegd aan een ander 
rechtscollege van de jurisdictionele organisatie, dat beter of 
vollediger ingelicht kan zijn en dat eveneens uitspraak zal doen 
aan de hand van persoonlijke en onafhankelijke inbreng, op 
voorlichting door de partijen en hun raadslieden. Die eindbeslis-

democratie parlementaire est Ia forme du gouvernement convenant le mieux a leur 
pays, parce qu'i!s se souciaient plus de !'interet public, en accord avec Ia volonte de Ia 
majorite, que de n'importe quelle politique particuliere. » 

Die beginselen doen niets af aan de persoonlijkheid van de ambtenaren : als 
bezorgers van het algemeen belang en als bevoegde personen dienen zij aan de 
minister hun persoonlijke mening en de vruchten hunner ervaring en kennis mede te 
delen. Is de minister het met hen eens, dan is er geen enkel probleem. Maar valt hij 
hen integendeel niet bij, dan draagt hij de politieke verantwoordelijkheid en moeten 
de ambtenaren hem gehoorzamen en loyaal zijn bevelen uitvoeren. 

Er blijft steeds een aanzienlijk gebied waar de administratie optreedt zonder 
precieze richtlijnen van de minister. De administratie moet het algemeen belang 
behartigen, zelfs wanneer de regering in gebreke blijft. Haar rol is dus lang niet !outer 
passief of geleid en gericht. 

Betreffende de plichten van de ambtenaren tot loyaliteit en onafhankelijkheid 
schrijft R. Gregoire de volgende beslist belangwekkende regels : 

• Cette subordination entraine pour le fonctionnaire des sujetions evidentes : dans 
bien des cas, !'action de Ia fonction publique est commandee par des decisions qui lui 
echappent et dont parfois le contenu ou !'absence Ia paralysent ... Tous les hauts 
fonctionnaires ont connu de ces difficultes parfois irritantes; a Ia limite, elles peuvent 
leur poser de douloureux cas de conscience; jusqu'ou participer a Ia mise au point eta 
!'execution de decisions qu'ils reprouvent ? II n'est que deux voies possibles : se 
soumettre ou se demettre. Ceux qui pensent devoir, en tout cas, conserver leur poste 
pour eviter ce qu'ils considerent comme "le pire ", quitte a deformer en les app!iquant 
les ordres re~us, ou a leur opposer Ia force d'inertie en pretextant des difficultes 
techniques, temoignent a Ia fois d'une grande pretention et d'une meconnaissance 
coupable de !'esprit de nos institutions. Ils suscitent, en outre, Ia mefiance des hommes 
politiques a l'egard de !'administration : le pays supporte les consequences. 

• Ce n'est pas a dire que les agents doivent se desinteresser de !'aspect politique des 
affaires qu'ils traitent : leur loyaute doit se manifester au contraire par une 
collaboration active et sans arriere-pensees avec les gouvernants. Collaborer, c'est 
d'abord suggerer. C'est lachete pour un haut fonctionnaire que de ne pas provoquer les 
directives qui lui sont necessaires, par crainte de trop s'affirmer en proposant des 
solutions; prendre ses responsabilites, c'est avant tout affirmer son point de vue. 

» Colla borer, c'est aussi eclairer ceux que !'on assiste. Un ministre n'est pas toujours 
a meme d'apprecier toutes !es consequences des mesures qu'on lui propose; c'est le 
devoir de ses chefs de service de ne lui en dissimuler aucune ... S'il est normal qu'un 
ministre s'entoure de quelques hommes qui jouissent personnellement de sa 
confiance, il n'est pas souhaitable que ces hommes constituent un" ecran "entre lui et 
ses directeurs; le fait est cependant frequent depuis Ia seconde guerre mondiale; 
certains gouvernants n'ont pratiquement pas de contacts directs avec les hauts 
fonctionnaires de leur departement ... Colla borer, c'est enfin discuter, voire combattre. 
Abandonner ses positions des !'instant qu'elles deplaisent, laisser a d'autres le soin 
d'orienter !'opinion du ministre, taire des arguments parce qu'on les suppose 
politiquement inopportuns, c'est, pour un haut fonctionnaire, non du metier mais de Ia 
courtisanerie. Avoir du caractere dans Ia fonction publique, c'est ne pas craindre, le 
cas echeant, de tenir tete a ses superieurs jusqu'au moment ou une decision sera prise 
... »(biz. 332-333.) 
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sing wordt genomen zonder welke tussenkomst of druk vkm 
buitenaf dan ook, die, hoeft het nog te worden beklemtoond, de 
negatie zelf van de jurisdictionele opdracht zou zijn. 

Voorwaar een geduchte en zware persoonlijke verantwoorde
lijkheid, niet enkel bij de uitoefening van de rechtsbedeling in 
strafzaken waar de vrijheid en de eer van de justitiabelen op het 
spel staan - en die doorgaans de enige is die de aandacht van de 
publieke opinie gaande maakt - maar ook bij alle mogelijke 
geschillen en betwistingen die onze samenlevingen onderwerpen 
aan de ontelbare regels van het nationaal en internationaal recht 
en die betrekking hebben op het gezin, de economische en sociale 
verhoudingen, de betrekkingen met de openbare macht en haar 
talloze en complexe besturen die economische, sociale en 
veiligheidsdiensten verstrekken, onder de voorwaarden die. door 
de Rechtsstaat worden bepaald en waarop de rechtscolleges 
toezicht uitoefenen. 

Die noodzakelijke en functionele onafhankelijkheid impliceert 
voor elke magistraat persoonlijk en voor hen die de zogeheten 
functies van « korpschef » bekleden, eigen plichten die tegelijk de 
tol en de voorwaarde zijn voor de uitoefening van hun opdracht 
zoals die door de Natie is gewild. 

De feiten vaststellen, de toepasselijke regel vinden, de zin en 
draagwijdte ervan onderkennen, vaak binnen het geheel van het 
positief recht, dit alles vergt - dat is zonneklaar - grondige 
kennis, opzoeking en verificatie van die regel, alsook ervaring, zin 
voor maat en verantwoordelijkheid. Onafhankelijkheid kan hier 
geenszins betekenen dat gehandeld wordt naar willekeur, dat 
wordt toegegeven aan laksheid in de uitoefening van de functie, dat 
men zijn eigen opinie in de plaats mag stellen van wat de eerbied 
voor de waarheid en de regels van het positief recht vereisen, dat 
men vrij is de ervaring en de wijsheid, die men kan opdoen bij zijn 
collega's en bij het geregeld en ijverig raadplegen van de 
jurisprudentie, links te laten liggen. 

Onafhankelijkheid, beslist, maar die moet door de magistraat 
zelf voortdurend en spontaan onderworpen worden aan een 
bezinnings- en gedragsdiscipline, die des te dwingender is daar zij 
persoonlijk en permanent is en dus nooit mag verslappen. 

Met de hulp van hun meest ervaren kamer- en afdelingsvoorzit
ters dienen de korpschefs ervoor te zorgen- en dat is een van hun 
mooiste en belangrijkste opdrachten - dat de pas benoemde 
magistraten zich die persoonlijke discipline opleggen en dat de 
andere zulks blijven doen. 

26. Is er voor de magistraat dan geen enkele discipline « van 
buitenaf »? Natuurlijk wel; het tegengestelde zou ondenkbaar zijn 
in een instelling die ook maar bestaat uit mannen en vrouwen die 
nu eenmaal niet immuun zijn voor zwakheden, al komen die nog zo 
uitzonderlijk voor. 

Moet bij de uitoefening Vdn die discip.ine de onafhankelijkheict 
in de vervulling van de jurisdictionele functie nauwgezet en 
fundamenteel geeerbiedigd worden, toch mogen zij die ermee 
belast zijn willekeur, fantasie en onvergeeflijke nalatigheid niet 



-47-

verwarren met onafhankelijkheid, anders zou die onafhankelijk
heid, die bestaat ten voordele van de burgers en de instellingen, 
van haar doeleinden worden afgewend en die burgers en 
instellingen onvermijdelijk te schade komen .. 

Wat een kiese en moeilijke taak is dat, nude grenzen van een 
normale uitoefening van de onafhankelijkheid zo bezwaarlijk te 
trekken zijn ! 

Laten we echter niet verge ten dat in ons land de tuchtrechtelijke 
bevoegdheid ten aanzien van de zittende magistraten, zonder enige 
tussenkomst van een politieke Macht, uitsluitend berust bij de 
korpschefs en bij de algemene vergadering van hun gelijken, die 
allen leden zijn van de soevereine Rechterlijke Macht, allen 
onafzetbaar en onverplaatsbaar zijn en uitspraak doen met 
jurisdictionele waarborgen die aan elke beslissing van een gerecht 
inherent zijn. 

27. Men zal wellicht opmerken dat ik tot dusver weinig aandacht 
heb besteed aan de toestand van de magistraten van het openbaar 
ministerie. Deze zijn, net zoals rechters, volledig onafhankelijk 
wanneer zij voor de rechtscolleges deelnemen aan de uitoefening 
van de jurisdictionele functie. Wei is het zo dat zij hun 
bevoegdheden inzake de strafvordering, en ook de bevoegdheden 
van quasi-administratieve aard waarmede zij belast zijn, 
uitoefenen binnen een hH~rarchische organisatie die onvermijde
lijk is. 

Die organisatie beoogt in de · eerste plaats de onontbeerlijke 
coordinatie te verzekeren en schept het samenhorigheidsgevoel 
dat nodig is voor de aan de parketten toevertrouwde opdracht van 
sociaal belang. Zij maakt onderlinge informatie mogelijk en 
voorkomt of corrigeert de vergissingen die uit een gebrek aan 
maturiteit, ervaring of informatie kunnen ontstaan. Dank zij die 
organisatie kan, in het belang van de op te nemen verantwoorde
lijkheden, aan elkeen die functie toegewezen worden waarin hij de 
meeste en de beste diensten kan bewijzen, wat ook de zorg moet 
zijn en is van de korpschefs van de zittende magistratuur. 

Die « hierarchie » impliceert niet en mag niet meebrengen dat de 
korpschefs van de parketten over een absolute autoritaire macht 
beschikken. De betrekkingen tussen de leden van de parketten 
worden effectief beheerst door de geest en de tradities van 
magistraten die deel uitmaken van de Rechterlijke Macht : vrije 
discussies, gedachtenwisselingen, eerbiediging van de beoorde
lingsvrijheid en van de overtuigingen die zich laten verdedigen en 
verantwoorden, besef dat elke persoonlijk bestudeerde zaak eigen 
aspecten vertoont. Maar als de parketchefs die beginselen, die 
tegelijk de goede werking van de rechtsbedeling en de vrijwaring 
van de hoedanigheid van magistraat beogen, moeten eerbiedigen 
- iets waartoe zij zich trouwens beijveren - dan is het ook zo dat 
alle leden van de parketten zich ervan bewust zijn dat het de 
procureurs des Konings en vooral de procureurs-generaal bij de 
hoven vim beroep zijn die volgens de wet persoonlijk verantwoor
delijk zijn voor de strafvordering. 
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Men zal hierbij geneigd zijn te denken dat dergelijke 
betrekkingen ook bestaan of kunnen bestaan in de administraties 
tussen de ambtenaren van verschillende hierarchische rang en 
zelfs tussen dezen en hun minister. Dat valt niet te betwisten. 

Niettemin bestaan er substantiele verschillen, enerzijds wegens 
de organieke betrekkingen tussen de administraties en de 
politieke Macht, en anderzijds wegens het statuut van Rechts
macht die de rechtscolleges en de parketten uitmaken. 

28. Hebben wij precieze en vastgestelde << werkuren » zoals die 
bestaan in de prive- of overheidsbedrijven en in de Staatsbestu
ren? 

Ik zal niet ingaan op de al te vaak voorkomende uitspraken van 
diegenen die van de verantwoordelijkheden van de magistraten 
geen weet hebben en beweren dat die« uren >> zich beperken tot de 
duur van de terechtzittingen, en evenmin wil ik blijven stilstaan bij 
de eis tot het verkrijgen van vrije tijd of faciliteiten « tijdens de 
werkuren » van bepaalde onlangs benoemde magistraten die de 
hun door deN a tie toevertrouwde opdracht niet hebben begrepen. 

Benevens de noodzakelijke aanwezigheden in het gerechtsge
bouw op en tijdens bepaalde uren, o.m. om de terechtzittingen bij 
te won en, om de permanentie van de parketdiensten te verzekeren, 
en om in de Ieiding een coordinatie van die diensten te voorzien, 
kennen de magistraten voor hun arbeid uur noch tijd, zowel in het 
weekeinde als tijdens de week, zowel thuis als in beraadslagings
kamers, in de kabinetten, de bibliotheken. Zander dat zij aan een 
werkrooster gebonden kunnen worden en zelfs zonder dat zij zich 
daaraan vrijwillig kunnen onderwerpen, moeten zij de hun 
voorgelegde zaken en problemen bestuderen, zich documenteren, 
opzoekingen doen, nadenken, redeneren en ten slotte beslissen. 

Is dat werktempo uitsluitend eigen aan de magistraten ? Zeker 
niet, aangezien sommige ambtenaren wegens de zware taken en 
verantwoordelijkheden die hun zijn toevertrouwd, zich evenmin 
aan een vast uurrooster kunnen houden. 

Maar in de Rechterlijke Macht is wegens zijn staat, wegens de 
aard van zijn functie en wegens zijn verantwoordelijkheden elke 
magistraataan dat regime van persoonlijke prestaties gebonden. 

Dienstbaarheden, specifieke plichten en statuut van de magistra-
ten hun opgelegd door de aard van hun functies en hieruit 
voortvloeiend dat zij behoren tot een Staatsmacht die de 
gelijke is van be ide andere Mach ten 

29. In onze nieuwe « beschaving », die stelselmatig en op 
betreurenswaardige wijze onze instellingen contesteert, laakt men 
maar al te graag het sacraal karakter van ons optreden en de luxe 
of althans de hoogmoed die in onze « Paleizen » ten toon gespreid 
wordt. 

Men zou de moeite moeten doen zorgvuldig de realiteit gade te 
slaan! 

Terwijl weliswaar zeer uitzonderlijk sommige zittingszalen met 
enige luister zijn ingericht om redenen die redelijkerwijze geen 
betwisting dulden, vertonen aile de voor de rechtsbedeling 
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noodzakelijke soberheid en sommige zalen zijn zelfs we1mg 
verenigbaar met de waardigheid van het gerecht, of eenvoudig met 
de vereisten van een normale werking van een openbare dienst. 

Wat de toegangsruimten tot onze lokalen, de inrichting van onze 
kabinetten, de organisatie van onze persoonlijke secretariaten en 
van de diensten betreft, is er geen zweem van gelijkenis met de 
kwaliteiten, de functionele verwezenlijkingen, het comfort en vaak 
zelfs de luxe van de lokalen en van talrijke moderne gebouwen 
waarover sommige administraties beschikken. 

Het komt bij de magistraten niet op daarover de gaan klagen, 
zolang de rechtsbedeling maar niet in het gedrang raakt, want zij 
beseffen dat soberheid en bescheidenheid de noodzakelijke 
sieraden van hun staat en hun functies zijn. 

30. De grondwettelijk voor het leven benoemde magistraten 
moeten zelfs na hun inruststelling overenigbaarheden en 
verbodsbepalingen in acht blijven nemen. Tijdens de uitoefening 
van hun rechterlijke functies zijn ze onderworpen aan een 
absoluut verbod van cumulatie met administratieve, commerciele, 
financiele functies, met de uitoefening van vrije beroepen ... N a het 
bereiken van de Ieeftijdsgrens blijft dit verbod van kracht. De 
magistraten kunnen niet, zoals de ambtenaren, kiezen tussen hun 
rustpensioen en de uitoefening van zulke functies en beroepen. 
Onvoorwaardelijke verboden en onverenigbaarheden ! 

Die verbodsdwang vormt een wezenlijke waarborg voor de totale 
onafhankelijkheid tijdens de uitoefening van de rechterlijke 
functies en geeft de publieke opinie de zekerheid dat die 
onafhankelijkheid aldus een weldoende en onontkoombare 
realiteit is. 

Dit is een buitengewoon gezond en heilzaam stelsel (69). 
Door onlangs het geldelijk statuut van de in rust gestelde 

magistraten te wijzigen en het gelijk te stellen met dat van de 
ambtenaren die aan deze verboden niet onderworpen zijn, heeft de 
Wetgevende Macht de onafhankelijkheid van de magistraten zeker 
niet aangetast, welke trouwens door een vermindering van het 
inkomen niet bei:nvloed kan worden mits die vermindering binnen 
bepaalde perken blijft; maar zij heeft, meen ik, de beginselen van 
de eerbiediging van de gelijkheid tussen de burgers miskend. Een 
stelsel dat zonder rechtvaardiging aan twee categorieen burgers 
dezelfde bezoldiging toekent, terwijl de enen wettelijk niet aan 
dezelfde verbodsdwang onderworpen zijn als de anderen, 
verbreekt kennelijk die gelijkheid. 

Gewis is er geen grondwettelijk noch internationaal rechtsbe
ginsel dat de Grondwetgever en de Wetgever verbood de 
rustpensioenen te wijzigen waarop de magistraten, die sedert 30, 

(69) Voorbijgaand aan die overwegingen en aan de grondwetsbepalingen, volgens 
welke de voor het Ieven benoemde magistraten levenslang aan de bovenbedoelde 
onverenigbaarheden en verboden onderworpen zijn, houdt het wetsvoorstel 
• betreffende de inruststelling, de pensionering en het emeriaat van de magistraten 
van de Rechterlijke ( irde • (Stukken Kamer, 1980-81, nr. 900/1, 9 juli 1981) in artikel1 
een bepaling in waarvan de strekking is ze voor aile in ruste gestelde magistraten op te 
heffen. 
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40, 45 jaar hun ambt uitoefenen of die reeds de leeftijd van 70, 
80 jaar of meer hebben bereikt, grondwettelijk en wettelijk 
mochten rekenen. Dat neemt niet weg dat het wettelijk beginsel 
van de noodzakelijke eerbiediging van de gewettigde verwachting 
en ook - het zij onomwonden gezegd - de goede trouw en de 
moraliteit gevaarlijk werden opgeofferd. 

Voorzeker hebben de magistraten, door zich zonder enige 
misplaatste manifestatie, behoudens enkele Iichte reacties die 
betreurenswaardig doch menselijk waren en onmiddellijk werden 
stopgezet, neer te leggen bij die hervorming, die niet rechtvaardig 
is en evenmin de gelijkheid tussen de burgers eerbiedigt, niets 
anders gedaan dan zich te gedragen zoals hun statuut als leden van 
een Staatsmacht en het bewustzijn van de verplichtingen, gesteld 
door een correcte werking van de democratie, dwingend vereisten. 
Het is niettemin voor mij een plicht en ook een zeer grote vreugde 
hier publiekelijk de grootheid en de waardigheid te beklemtonen 
waarvan de Rechterlijke Macht en al haar leden zodoende het 
meest welsprekende bewijs hebben geleverd. 

31. Reeds jaren is men van oordeel dat de ambtenaren van de 
administratieve orde tot politieke en andere vakbonden mogen 
behoren, dat de betaling van hun vakbondspremie door de 
gemeenschap gedragen moet worden en zelfs dat hun verlof kan 
worden verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten 
behoeve van in de Kamer of in de Senaat erkende politieke 
groepen. 

Het is natuurlijk geenszins de bedoeling hier de diensten in 
twijfel te trekken die de vakbonden hebben bewezen en nog steeds 
bewijzen. De Wetgever (70) en de patroonsorganisaties hebben hun 
hulde gebracht (70a). 

Ook de Rechterlijke Macht is zich bewust van de rol die de 
vakbonden - de representatieve werknemersorganisaties -
vervullen inzonderheid bij de voordrachten van de rechters en 
raadsheren in sociale zaken van de arbeidsgerechten, door hun 
deelneming in het beheer van de instellingen van openbaar nut 

{70) In de memorie van toelichting bij het antwerp van wet betreffende de 
toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van 
de overheidsdienst staat te lezen : « Met het oog op een optimale volbrenging van de 
taken opgedragen aan de openbare diensten werken de vakorganisaties van het 
overheidspersoneel nauw samen met de bevoegde administratieve en politieke 
overheden ... » (Stukken Senaat, 1979-80, nr. 315/1.) Het verslag over hetzelfde on twerp 
namens de commissie voor Binnenlandse Zaken en het Openbaar Ambt uitgebracht, 
zegt op zijn beurt : « Het toekennen van een vakbondspremie aan de !eden van de 
meest representatieve vakorganisatie kan dan ook geenszins beschouwd worden als 
een liberaliteit of een gratificatie vanwege de overheidswerkgever, maar we! als een 
soort terugbetaling van de gemaakte kosten en als een compensatie voor geleverde 
inspanningen in de vorm van aktieve medewerking aan het tot stand brengen van een 
positief sociaal klimaat en aan de sociale produktiviteitsstijging ... ». Dat on twerp heeft 
geleid tot de wet van 1 sept. 1980. 

(70a) In het dagblad Le Soir van 7-9 juni 1981 staat te lezen dat de h. Daniel Jans
sen, president van het V.B.O., verklaard heeft: « Les syndicats (qui) ant leur place en 
democratie pour aider a corriger les erreurs, les abus ou les injustices et qui doivent 
aider a partager equitablement les richesses produites par les entreprises. Dans ce 
cas ils sont nos partenaires ... •• 
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voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, door hun adviezen over 
de ontwerpen van wet en reglementen, bij het opstellen van de zo 
talrijke en belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten die, na 
bij koninklijk besluit bindend te zijn verklaard, << wetten » vormen 
die de hoven en rechtbanken dagelijks moeten toepassen (70b ). 

Maar het is onverenigbaar met hun statuut van leden van de 
Rechterlijke Macht dat magistraten toetreden tot vakorganisaties, 
dat de betrekkingen van die organisaties met de Rechterlijke 
Macht gei:nstitutionaliseerd worden, dat hun vakbondspremies 
worden uitgekeerd en, ten slotte, dat magistraten ter beschikking 
van politieke groepen worden gesteld. 

De wetgever heeft dat trouwens wijs en met helder inzicht 
begrepen, door de magistraten uit te sluiten uit de toepassingsge
bieden van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel (zie artikel1, § 2, 2°) (71), van de wet van 1 september 1980 

(10b) Er zij aan herinnerd dat de representatieve werknemersorganisaties paritair 
vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad (wet tot inrichting van de 
Nationale Arbeidsraad van 29 mei 1952, art. 2, § 2), in de paritaire comites en 
subcomites (wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites, art. 39), in het beheerscomite van de instellingen van openbaar 
nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg (wet van 25 april 1963 betreffende het 
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale 
voorzorg, artt. 1 en 2), in het beheerscomite van de dienst voor uitkeringen ingesteld in 
de schoot van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (wet van 
9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, art. 39), in het comite van de dienst voor administratieve 
controle ingesteld in de schoot van het R.I.Z.I.V. (voornoemde wet van 9 aug. 1963, 
art. 92), in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (wet van 20 sept. 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, art. 2, tweede lid), in de bedrijfsraden (behalve voor 
de bedrijfstakken waarvan de ondernemingen geen loontrekkenden hebben) 
(voornoemde wet van 20 sept. 1948, art. 7), in de algemene raad van het R.I.Z.I.V. 
(voornoemde wet van 9 aug. 1963, art. 7) en in het beheerscomite van de dienst voor 
geneeskundige verzorging (voornoemde wet van 9 augustus 1963, art. 11). 

De vakbonden kunnen dank zij die vertegenwoordiging deeln'emen aan de 
uitoefening van een verordenende bevoegdheid, voorstellen do en en adviezen geven. 

Talrijke bijzondere wetten leggen de raadpleging van de paritaire comites op. 
Bijvoorbeeld : de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 27, 
tweede lid, en de wet van 16 maart 1971, art. 47 (tot regeling van de arbeidstijd en de 
rust, en van de moederschapsbescherming). 

De instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg worden 
" beheerd » door hun paritair samengesteld beheerscomite (voornoemde wet van 
25 apri11963, art. 2). 

Daartoe beschikken zij « over aile bevoegdheden, welke tot het beheer van die 
instelling nodig zijn » (ibid., art. 13), onder voorbehoud van de bepalingen van de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 

(71) Het koninklijk besluit van 20 juni 1955 had reeds het vakbondsstatuut van de 
personeelsleden in overheidsdienst vastgesteld. 

De regering oordeelde dat die reglementering niet meer aan de werkelijkheid en 
aan de nieuwe vereisten beantwoordde en stelde een nieuwe wetgeving voor die door 
de Wetgevende Macht is aangenomen. Dat zijn de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 
en de wet van 11 juli 1978 over hetzelfde onderwerp m.b.t.leger en rijkswacht. 

Hoofdstuk II van de wet van 19 dec. 1974 betreft de« onderhandeling », hoofdstuk III 
het «over leg», 

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspre
mie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (zie 
artikel 1, a) en van het koninklijk besluit van 2 april 1975 
betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in 
overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde 
prestaties ten behoeve van in de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers of in de Senaaterkende politieke groepen (zie artikel1, § 2). 

De vakbonden behartigen de belangen van alle werknemers en, 
onder dezen, van alle personeelsleden van de overheidsbesturen. 
Hun leden moeten meewerken aan de verwezenlijking van hun 
doelstellingen. 

Wegens hun statuut, hun rechten en verplichtingen kunnen 
magistraten geen deel uitmaken van die organisaties; werden zij 
toch lid, dan zouden zij de eerbiediging van het beginsel, dat hun 
statuut noodzakelijk moet verschillen van dat van de ambtenaren, 
in gevaar brengen. 

Artikel2, vervat in hoofdstuk II, bepaalt: 
« § 1 - Behoudens in spoedgevallen en in andere gevallen welke de Koning bepaalt, 

kunnen de bevoegde administratieve overheden niet, dan na onderhandeling met de 
representatieve vakorganisaties in de daartoe opgerichte comites, vaststellen : 

1" grondregelingen ter zake van : 
a) hei administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling; 
1.>) C:e l.>e:wldigingsregeling; 
c) de pensioPnregeling; 
d) de betrekkingen met de vakorganisaties; 
e) de organisatie van de sociale diensten. 
De Koning wijst de grondregelingen aan, met opgave, hetzij van de daarin 

behandelde stof, hetzij van de daarin opgenomen bepalingen. Aan de daartoe vast te 
stellen besluiten gaan de in dit artikel voorgeschreven onderhandelingen vooraf; 

2" verordeningsbepalingen welke zij uitvaardigen, algemene maatregelen van 
inwendige orde en algemene richtlijnen, met het oog op de latere vaststelling van de 
personeelsformatie of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk. 

§ 2 - Vooraleer wetsontwerpen betreffende een van de in § 1 bedoelde 
aangelegenheden worden ingediend, wordt ook onderhandeld overeenkomstig deze 
bepaling.» 

In de memorie van toelichting van de wet wordt onder meer gezegd : < Het streven 
naar de beperking van de onderhandeling tot het essentiele brengt de verplichting 
mede te voorzien in een andere procedure bij het betrekken van het personeel bij de 
vaststelling van de organisatiemaatregelen welke door het administratieve Ieven 
genoodzaakt zijn. 

Dit is de reden van bestaan van het "over leg " dat het onderwerp is van 
hoofdstuk III van het ontwerp. Het zal eveneens bij koninklijk besluit concreet 
worden georganiseerd. 

Het onderscheid tussen over leg en onderhandeling ligt niet in de beperking van de 
mogelijkheden der te onderzoeken kwesties, hoewel er een duidelijk verschil bestaat 
met die waarover moet worden onderhandeld, maar wei in het feit dat de ondernomen 
procedure haar beslag krijgt. 

Alzo eindigt het over leg enkel op een met redenen omklede resolutie welke aan de 
overheid, die de beslissingen moet nemen, rechtstreeks wordt toegezonden. Na het 
toezenden van die resolutie moet de overheid geen enkel bescheid geven zoals dit het 
geval is bij de onderhande!ing. 

De kwesties waarover wordt onderhandeld en die welke aan het overleg zijn 
onderworpen, zijn onderscheidelijk, wat hun beginsel betreft, omschreven in artikel2 
en in artikelll van het ontwerp. » (Stukken Kamer, 1970-71, nr. 889/1, biz. 6; zie ook 
het ad vies van de Raad van State, ibid., biz. 17 .) 
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De magistraten kunnen overigens geen eisen richten tot een 
patroon, prive-patroon of Staat-patroon. Dat zou de negatie zijn 
van het magistraatschap, bestanddeel van een Staatsmacht. 

De belangrijkste vakbonden hebben een politieke kleur (72). Het 
past derhalve niet dat de leden van de Rechterlijke Macht aan hun 
activiteiten deelnemen (73). 

De vorming van vakbonden leidt tot staking, doceert men (74) en 
constateert men de facto(75). De wetgever erkent dat uitdrukkelijk 
door aan bepaalde overheidsambtenaren << elke vorm van staking» 
te verbieden, boewel hij aansluiting bij vakorganisaties toestaat 
(76). 

De sociale of politieke staking doet afbreuk aan de noodzakelijke 
continui"teit in de werking van de openbare diensten (77). Die 
diensten en inzonderheid de rechtsbedeling moeten echter zonder 
onderbreking ter beschikking van de rechtzoekenden blijven. De 

(72) Er was evenwel de C.A.E .. (Confederatie van de apolitieke eenheids vakbon
den). 

(73) «Par Je biais de l'action SY_';d!cale, les agents des. services r,ublic_s,~nt vu, dans 
une certaine mesure, leur sod lie a celw de leurs collegues du pnve . Sans doute 
leurs interets sont-ils debattus separement. Mais leurs centrales sont federees avec les 
grandes centrales du prive au sein d'organisations syndicales nationales. »(A. MOLl· 
TOR, £'administration de la Belgique, biz. 402.) 

(74) Zie o.m. GEORGES VANDER SANDEN, « Fonction publique europeenne et 
syndicalisme "• Revue du Jlfarche Commun, 1975, biz. 296 en vlg., inz. biz. 297. 

(75) Zie A. MoLITOR, op. cit., biz. 402. 
Zelfs in Groot-Brittannie heeft het bestaan van vakbonden van ambtenaren geleid 

tot stakingen in de overheidsdiensten, terwijl toch kort geleden vooraanstaande !eden 
van de Labour Partyvoor het Lagerhuis erkend hadden dater voor de civil servants 
geen sprake kan wezen van een staking. Raadpl. o.m. P. GRUNEBAUM, BALLIN en 
R. PETIT, « Les conflits collectifs du travail et leur reglement dans le monde 
contemporain "• Recueil Sirey, biz. 169-170. · 

(76) Wet van 14 jan. 1975 houdende het tuchtreglement van de rijkswacht: 
Artikel 16, § 1. De militairen van de actieve kaders van de land-, de Iucht- en de 

zeemacht mogen aansluiten, hetzij bij de erkende verenigingen van het militair 
personeel, hetzij bij de syndicale organisaties die als representatief erkend worden 
voor het overheidspersoneel. 

§ 2. De !eden van het personeel van de rijkswacht mogen aansluiten bij door de 
Koning erkende beroepsverenigingen, die uitsluitend !eden van dit personeel in 
actieve dienst ·of op rust gesteld groeperen en waarvan de statu ten uitdrukkelijk 
bepalen dat de meerderheid van de !eden van de raad van beheer !eden van de actieve 
kaders in werkelijke dienst zijn. 

§ 3. De militairen wordt elke vorm van staking ontzegd. 

(77) In Frankrijk wordt de ambtenaren het stakingsrecht niet ontzegd, zulks 
krachtens een bepaling in de preambule van de Grondwet. Er wordt evenwel niet 
betwist dat de uitoefening van dat recht bij wet of verordening aan banden kan 
worden gelegd of zelfs verboden voor ambtenaren met belangrijke verantwoordelijk
heden en i.h.a. telkens wanneer de staking de continulteit van bepaalde openbare 
diensten onvermijdelijk in gevaar zou brengen. De Franse Raad van State heeft dan 
ook beslist dat het stakingsverbod voor de griffiers wettelijk is daar zij zijn 
«indispensables a l'exercice du service public de Ia justice • (zie Franse Raad van State 
van 4 feb. 1981 en de conclusie van de regeringscommissaris BRUNO GENEVOIS, Droit 
social, 5 mei 1981, biz. 412 e.v.). 
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continui:teit van de openbare diensten is een algemeen rechtsbe
ginsel en in Frankrijk zelfs een grondwettelijk beginsel (78). De 
magistraten zouden in hun plichten zwaar te kort schieten zo zij, 
om voldoening van persoonlijke eisen te verkrijgen, de hun door de 
Natie toevertrouwde vrijwaring van de rechten en belangen van de 
rechtzoekenden op de belling zouden zetten. 

Zij zouden overigens een houding aannemen die de negatie is 
van hun lidmaatschap van een Staatsmacht als zij zouden gaan 
« eisen », onder gebruik van bedreigingen of drukkingsmiddelen 
jegens een derde, de regering of het Parlement, dat tegemoet 
gekomen wordt aan belangen of dat voordelen worden toegekend 
zoals de werknemers ten aanzien van hun patroons en bepaalde 
ambtenaren in overheidsdienst ten aanzien van hun werkgever, de 
Uitvoerende Macht, doen. 

Een Staatsmacht kan onmogelijk tegen zichzelf of tegen een van 
de andere twee Staatsmachten in opstand komen. 

Wat een politieke staking van magistraten betreft, die is 
ondenkbaar. 

Gewis, het is rechtmatig dat de magistraten oog hebben voor hun 
persoonlijke materiele belangen en voor de materiele voorwaarden 
waaronder zij hun opdracht moeten uitvoeren. De zorg vobr die 
belangen ligt evenwel in handen van de Rechterlijke Macht zelf, 
vertegenwoordigd door haar korpschefs, bijgestaan en voorgelicht 
door andere magistraten, alsmede van de Uitvoerende en de 
Wetgevende Macht. 

De Grondwet heeft inzonderheid de Wetgevende Macht ermee 
belast die materiele belangen te behartigen. 

De !eden van de Rechterlijke Macht moeten in dit opzicht 
vertrouwen op de vertegenwoordigers van de Natie en dezen 
moeten - zoals in het verleden - zich van hun grondwHtelijke 
plichten bewust zijn. 

32. Een aantal magistraten werd aangetrokken door experimen
ten, uitgevoerd in Ianden waar het grondwettelijk, wettelijk en 
traditioneel statuut van de magistraten verschilt van het onze en 
waar aldus het bestaan van vakorganisaties of -verenigingen is 
toegestaan of geduld, die eventueel verschillende politieke tinten 
hebben of die gewoon publieke standpunten innemen over de 
rechterlijke organisatie en o.m. ook over vragen of problemen met 
een politieke achtergrond. 

Die magistraten hebben het plan opgevat een vakbond of een 
vakunie van magistraten op te rich ten. 

(78) Beslissing nr. 79-105 D.C. van 25 juli 1979 van de Conseil constitutionnel de 
France, en de noot J.Cl. BEGUIN, Semaine juridique, 15 april 1981, nr. 19547. Zie ook 
L. HAMON, • Greve et continuite du service public : mirage de Ia conciliation ou 
modalite de !'arbitrage ? », Recueil Dalloz-Sirey, 1980, Chronique XLVII; 
DOMINIQUE TuRPIN, • Le droit de greve face a un nouveau principe de valeur 
constitutionnelle •, Droit social, 1980,441. 
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Ik spreek geenszins tegen dat die stichters met genereuze 
bedoelingen waren bezield en door hoogstaande gevoelens en 
zorgen werden gedreven, maar de oprichting en de activiteiten van 
dergelijke verenigingen zijn niet te verzoenen met de staat van 
magistraat der Rechterlijke Macht. 

Zeker genieten de magistraten, zoals alle burgers, de bij de 
Grondwet gewaarborgde vrijheden en met name de vrijheid van 
vereniging en vergadering. 

Het spreekt echter vanzelf dat de uitoefening van die vrijheden 
noodzakelijk wordt beperkt door het statuut dat de magistraat 
vrijelijk heeft aanvaard, en dus door de daaruit voortvloeiende 
plichten en verbintenissen. 

Wie dat betwist, geeft blijk van een gebrek aan kennis van of 
inzicht in de behoeften van de werking van onze instellingen (79). 

Die vakvereniging zou als doeleinden hebben de onafhankelijk
heid en het zedelijk krediet van de Rechterlijke Macht te 
bevorderen, de magistraten de mogelijkheid te bieden geraad
pleegd te worden bij de totstandkoming van de legislatieve en 
verordenende teksten, zich collectief te bezinnen over het statuut 
en de plaats van de magistraat in onze samenleving, over zijn 
betrekkingen met de andere Machten, over de « inhoud en de rol 
van de wet" (80), dee! te nemen aan de interne organisatie en aan 
het bestuur van de justitie, met inbegrip van het bestuur van de 
strafinrichtingen, de morele en materiele belangen van de 
magistraten te verdedigen ... 

<< L'association syndicale des magistrats "devrait intervenir en 
faveur des libertes chaque fois que des textes ou des pratiques 
mettront en cause les libertes individuelles ou auront des 
repercussions sur le terrain judiciaire. )) (81) 

De onafhankelijkheid en het zedelijk krediet van de leden der 
Rechterlijke Macht worden door de Grondwet en door onze wetten 
gewaarborgd en het hangt in de eerste plaats van de magistraten 
zelf a£, van hun toewijding en hun handelwijze, dat die 
onafhankelijkheid en dat krediet werkelijkheid blijven. 

Het is ontoelaatbaar dat een of meer groepen magistraten zich 
het recht aanmatigen te beoordelen wat o.m. in ontwerpen of 
voorstellen van wetten, decreten of verordeningen de onafhanke
lijkheid of het krediet van de Rechterlijke Macht zou kunnen 
aantasten. Het betaamt niet dat zij dienaangaande in het openbaar 
stelling nemen. 

(79) In een arrest van 16 dec. 1980, nr. 20.811, overweegt de Raad van State dat 
• artikel 14 van de Grondwet, dat de vrijheid van mening en van meningsuiting 
waarborgt, de ambtenaar wei beschermt als particulier maar niet als ambtenaar; dat 
de ambtenaar, door zijn benoeming te aanvaarden, uiteraard ook de last van het ambt 
aanvaardt, waaronder ook de verplichting om bij het uitbrengen van kritiek op de 
overheid binnen aanvaardbare - door het belang van de dienst en door de 
waardigheid van het ambt opgelegde- per ken te blijven ». 

(80) Zie Annales de fa Faculte de droit, deconomie et de sciences sod ales de Liege, 
1981, 135. 

(81) Annalesdela Facultededroit ... deLiege,1981,137. 
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Niet een vereniging van magistraten, maar de Rechterlijke 
Macht zelf, diegenen die in de eerste plaats voor haar 
verantwoordelijk zijn, moeten in voorkomend geval optreden met 
de nodige discretie en met de nodige tact, doch niettemin zo nodig 
met vereiste kordaatheid. 

Het zijn ook zij die, onder de voorwaarden, binnen de per ken en 
met de samenwerking die ik reeds heb gepreciseerd, zich moeten 
uitspreken over de ontwerpen of voorsteilen van wetten, decreten 
en reglementen. Zij aileen zijn tevens bevoegd om zich uit te 
spreken of suggesties te doen over het statuut van de magistraten 
en hun plaats in onze maatschappij. Men kan o.m. niet dulden, 
zonder de betrekkingen tussen de Staatsmachten te doen 
ontaarden, dat er dienaangaande raadplegingen en overleg 
plaatshebben tussen de politieke machten en enkele magistraten 
die, individueel of in groepen optredend, geen institutionele 
verantwoordelijkheden jegens de Natie dragen. De terugslag van 
dergelijke afwijkingen op de uitoefening van de verantwoordelijk
heden van de Rechterlijke Macht zelve en van haar woordvoerders, 
en ook op de toekomst van de rechtsbedeling, zou uiterst zwaar 
kunnen wegen. 

Ik heb reeds gezegd dat aile magistraten reeds nu in de 
gelegenheid zijn hun persoonlijke mening ten aanzien van de 
genoemde ontwerpen en voorstellen kenbaar te maken aan de 
verantwoordelijke korpschefs, en dat de Nationale Commissie voor 
de magistratuur, intern bestanddeel van de Rechterlijke Macht, 
geroepen is om zulks geregeld te doen. De Rechterlijke Macht en, 
in haar boezem, de Nationale Commissie voor de magistratuur 
zuilen graag kennis nemen van de bedenkingen en suggesties van 
aile magistraten. Die inbreng kan weldoend zijn terwijl 
stellingnamen door afzonderlijke groeperingen zonder verant
woordelijkheid schadelijk kunnen blijken. 

Overigens heeft elke magistraat de mogelijkheid, in zoverre hij 
voor zich persoonlijk handelt en zich niet het recht aanmatigt in 
naam van de Rechterlijke Macht of van een groepering van 
magistraten te spreken, om aan de vele wetenschappelijke 
colloquia en congressendeel te nemen waar problemen in verband 
met ons positief recht en o.m. met de rechtsbedeling worden 
besproken. 

De opdracht die een vakbond of vakvereniging van magistraten 
op zich zou wiilen nemen, << telkens op te treden wanneer ... 
praktijken de individuele vrijheden in gevaar brengen », is 
natuurlijk eveneens onverenigbaar met het statuut van de .Ieden 
der Rechterlijke Macht. 

Een groepering van magistraten kan niet in de plaats van het 
openbaar ministerie treden wanneer er een misdrijf is. 

Iedere magistraat die kennis krijgt van misdaden of wanbedrij
ven heeft evenwel de wettelijke plicht (artikel29 van het Wetboek 
van Strafvordering) of de zedelijke plicht daarvan bericht te geven 
aan de procureur des Konings. 
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Wanneer het aantastingen van de vrijheden betreft die niet tot 
strafvervolging kunnen leiden, valt niet in te zien hoe magistraten 
of groepen magistraten wettelijk zouden kunnen ingrijpen zonder 
zich te mengen in functies die niet de hunne zijn en zonder 
verwarring in de functies teweeg te brengen. 

Het inwilligen van de aanspraak op deelneming aan de interne 
orgariisatie van het gerecht en aan de rechtsbedeling, zou de 
uitoefening van de persoonlijke en wettelijke verantwoordelijkhe
den van de korpschefs belemmeren, door in plaats daarvan 
anonJeme in college genomen beslissingen te stellen, wat de 
doeltreffendheid en de adequaatheid zou schaden van de 
maatregelen tot organisatie en werkverdeling. Wij mogen 
overigens niet uit het oog verliezen dat de korpschefs openstaan 
voor de suggesties en verzoeken van hun magistraten en dat dezen 
het woord kunnen nemen op de algemene vergaderingen van de 
hoven en rechtbanken die, luidens artikel 341 van het Gerechtelijk 
W etboek, worden gehouden om te beraadslagen en te beslissen 
« over onderwerpen die voor alle kamers van belang zijn ... >>. 

Er zij ook nog aangestipt dat de bovenbedoelde magistraten, 
hoewel met hun verlangen deel te nemen aan het bestuur van de 
strafinrichtingen blijk gevend van een sympathieke en prijzens
waardige interesse voor gewichtige en vaak smartelijke sociale en 
menselijke problemen, uit het oog lijken te verliezen dat in het 
thans vigerende recht, dat « bestuur , uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de minister van Justitie behoort die politiek 
verantwoordelijk is voor de Wetgevende Kamers en dat de 
Rechterlijke Macht of bepaalde leden daarvan zich met de 
uitoefening van zijn bevoegdheden zouden inlaten en tevens het 
beginsel van de scheiding der Mach ten zouden miskennen, meteen 
politieke houdingen aannemend waarvoor zij zich moeten hoeden, 
als zij standpunten gingen verdedigen nopens legislatieve 
hervormingen die uitsluitend tot de bevoegdheid van de politieke 
mach ten behorende politieke opties impliceren. 

Ten slotte verzoek ik de magistraten die zich << gezamenlijk , 
over << de inhoud en de rol van de wet >> willen bezinnen, kennis te 
nemen van de bedenkingen die ik dienaangaande net heb geuit. 

Wordt de publieke opinie ingelicht over de opdrachten en 
verantwoordelijkheden van de Rechterlijke Macht ? - Kan 
zij beter gei:nformeerd worden ? 

33. Meermaals heb ik betreurd dat de publieke opinie 
ongegronde oordelen en kritieken uitspreekt ten aanzien van 
beslissingen, tussenkomsten of onthoudingen van de Rechterlijke 
Macht. 

Dat dit gebeurt, komt natuurlijk omdat die opinie niet is 
geinformeerd. 

Kan zij het zijn, althans genoegzaam om die beoordeling en 
kritieken te vermijden ? 

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want er moet 
rekening worden gehouden tegelijkertijd, enerzijds, met de 
informatie die aan de publieke opinie mag worden verstrekt en met 
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die welke zij het recht heeft te krijgen, en anderzijds met de plicht 
van discretie - in de ruimste betekenis van het woord- waartoe 
de leden van de Rechterlijke Macht gehouden zijn. 

Vooraf een bedenking en een vasts telling. 

34. Ontvangen onze jongeren, de latere burgers, in het lager en 
vooral secundair en universitqir onderwijs een voldoende 
opleiding over onze instellingen waarvan het bestaan en de 
werking het leven in de gemeenschap bepalen ? 

De constateringen van ons allen dienaangaande, door waarne
ming en vergelijking van de civieke vorming in sommige andere 
landen, die welke ik persoonlijk en ook tal van anderen hebben 
kunnen doen door contacten met de jeugd of met rijpere burgers 
ten onzent en in het buitenland, leiden tot vrij teleurstellende 
conclusies. 

De burger van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is trots 
op zijn democratische instellingen; men heeft hem ingeprent wat 
de president van de Federatie, de gouverneurs van de Staten, de 
Wetgevende Kamers, de hoven en rechtbanken, de federale 
organisatie, de edelmoedige grondwettelijke beginselen inzake de 
rechten van de burgers en de democratie zijn. 

Tijdens en na de laatste wereldoorlog werden allen die in contact 
kwamen met die burgers die in hun bevrijdingsleger zelfs de 
laagste graden of rangen bekleedden, getroffen door hun 
betrokkenheid bij hun vrije instellingen, door hun trots daarop. De 
school, het sociaal en gezinsmilieu waarin zij waren opgegroeid, de 
actieve inbreng van de burgers in de vorming van de Machten, de 
opvoeding gegeven door de ouders, hebben die kennis en 
weetgierigheid in het leven geroepen. 

In Washington, aan de breedste laan die naar het Capitoolleidt, 
staat een sober en tevens indrukwekkend gebouw, het Paleis der 
Archieven. Daar zijn ondergebracht de documenten over de 
Constitutie en inzonderheid die van de XVIIIe eeuw die aan de 
huidige instellingen ten grondslag hebben gelegen, en zij worden 
aan het publiek getoond in een tegelijk ingetogen en prestigieuze 
sfeer, dank zij de inrichting van het lokaal en een discrete militaire 
erewacht. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen brengen de 
ouders hun kinderen naar dat oord van bezinning en burgerlijke 
opvoeding. 

Zijn er bij ons zulke gewoonten, bevorderd door het bestaan van 
zulke tempels van burgerzin ? 

Is de opvoeding van onze jeugd in de scholen, colleges, lycea, 
athenea en universiteiten er genoeg op gericht haar op een 
harmonieus en opbouwend leven in onze maatschappij voor te 
bereiden ? Ontvangt zij daar het minimum aan informatie dat 
vereist is om de werking van onze instellingen en onder meer van 
onze hoven en rechtbanken beter te beoordelen en te waarderen ? 

35. Die bedenkingen en vaststellingen volstaan natuurlijk niet 
om onze vraag te beantwoorden, of de publieke opinie zodanig 
ge'informeerd kan worden dat zij een juist en zeker oordeel kan 
vellen over elke tussenkomst of beslissing van de Rechterlijke 
Macht. 
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Immers, ook al zou onze jeugd zorgvuldiger of grondiger worden 
opgeleid dan thans het geval is, en zouden de burgers aldus de 
opdracht van het gerecht beter kunnen beoordelen en waarderen, 
toch blijft het zo dat, worden de burgers zelfs voorgelicht door 
aanwezigheid op de terechtzittingen en door de meest precieze en 
objectieve verslagen in de kranten, het juiste en volledige 
begrijpen en beoordelen van de rechtsplegingen en beslissingen 
van het gerecht uiteraard, in de meeste gevallen althans, aan hen 
voorbij zal gaan. Niet alleen omdat hun van het dossier geen inzage 
kan worden gegeven ( ook al was dat mogelijk, dan nog kan 
onverschillig wie het niet begrijpen zonder een precieze 
informatie, inzonderheid wat de memories van de partijen en de 
adviezen van de deskundigen betreft), maar ook omdat de 
rechtsregels, die alle aspecten van het leven en de zo gevarieerde 
en complexe activiteiten van de individuen beheersen en die door 
de magistraten toegepast moeten worden, even complex en 
overtalrijk zijn als de menigvuldige, wisselende en oneindig kiese 
plichten en bevoegdheden van de magistraten, die eveneens in 
regels nader zijn omschreven (82). 

36. Betekent dit dat het werk van het gerecht geheim moet zijn 
en verborgen blijven voor het publiek ? Zeker niet. 

In een democratie moet elke overheid aan een toezicht 
onderworpen zijn. Ook de Rechterlijke Macht ontkomt niet aan dit 
ess~ntieel vereiste. 

Het enig toezicht dat verenigbaar is met de onafhankelijkheid 
van de Rechterlijke Macht en de eerbiediging van de scheiding der 
Machten is een toezicht dat het gevolg is van de openbaarheid van 
de terechtzittingen en van de uitspraak van de vonissen en 
arresten en dat de informatie mogelijk maakt zowel van de 
publieke opinie, inzonderheid dank zij de werkzaamheid van de 

(82) Men zegt, benadrukt en schrijft dat de « taal van het gerechtsapparaat » moet 
worden gewijzigd zodat zij voor een ieder begrijpelijk wordt. Sommige oude en 
nutteloze termen, die werkelijk tot een vakjargon behoren, d.w.z. die met opzet of 
onnodig onverstaanbaar zijn voor leken, en sommige Latijnse wendingen of spreuken 
kunnen of moeten inderdaad geweerd worden. Maar, zoals de heer TROISFONTAINEs, 
substituut-procureur des Konings te Luik, onlangs schreef : « Nul ne songe 
serieusement a faire table rase des termes techniques qui qualifient avec exactitude 
les faits et les actes soumis a l'appnkiation des tribunaux ... Nos Codes sont (ainsi) 
remplis de termes et expressions auxquels le profane ne comprend goutte, mais dont 
le sens, en droit, est precis : faute d'une reforme de Ia legislation elle-meme, il est 
impossible de renoncer a leur emploi. » (Annales deJa Faculte de droit, d'economie et 
de sciences socialesde Liege, 1981, 159 en 160.) 

Talrijke woorden zijn immers noodzakelijk eigen aan het recht en in het gewone 
taalgebruik bestaan daarvoor geen synoniemen. Concepten zijn onvermijdelijk. 
Juridisc)le begrippen en uitdrukkingen dekken volledig en nauwkeurig instellingen, 
feiten, gedragingen, toestanden, gevolgen ... Die woorden, concepten, begrippen en 
uitdrukkingen in de vonnissen en arresten en ook in de wetten vervangen door 
omschrijvingen, verklaringen, voorbeelden zou leiden tot verwarringen, onjuistheden 
en zeker tot grote uitdrukkingsmoeilijkheden, wat ten slotte vergissingen, 
onnauwkeurigheden en onzekerheid met zich zou brengen. Geen enkele wetenschap 
-,en het recht is een wetenschap- kan het zonder eigen woorden en uitdrukkingen 
stellen. 
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pers die « haar ogen en oren >> zijn (83), als van de bevoegde kringen 
waar de wetenschappelijke rechtsleer ontstaat, welke milieus 
inzonderheid door de publikaties van de rechterlijke beslissingen 
worden ingelicht. 

In Zweden is een andere wijze van toezicht uitgeprobeerd. 
Een totaal onafhankelijk en ethisch en intellectueel hoogstaand 

persoon wordt er door het parlement verkozen - de Ombudsman 
- die benevens zijn bevoegdheid om toezicht te houden op de 
administratie ook bevoegd is om bij de disciplinaire autoriteiten 
van de Rechterlijke Macht zelf tekortkomingen, misbruik~n en 
onwettelijkheden van rechters of rechtbanken aan te klagen (84). 

Niettegenstaande het belang van dat experiment meen ik toch 
dat het in ons land niet kan worden gewaagd zonder dat de 
onafhankelijkheid en de werkzaamheden van onze Rechterlijke 
Macht in het gedrang wordt gebracht. 

Het enig mogelijke toezicht is dus de openbaarheid van de 
terechtzittingen en van de uitspraak van de vonnissen en arresten, 
en dat is een van de redenen waarom het Hof van Cassatie er 
dagelijks voor waakt dat die openbaarheid nauwgezet nageleefd 
wordt en dat de vonnissen en arresten gemotiveerd worden, 
hetgeen niet enkel een vrijwaring van de rechten van de 
verdediging in alle zaken waarborgt, doch eveneens het toezicht 
mogelijk maakt door de rechtsleer en door de partijen die door hun 
advocaten ingelicht worden. 

Het vereiste en de verantwoording van de openbaarheid bestaan 
niet, zoals men weet, met betrekking tot het voorbereidend 
strafrechtelijk vooronderzoek en onderzoek. Op dat ogenblik 
gelden andere imperatieven. 

In de eerste plaats moeten noodzakelijk worden ontzien de eer 
en de faam van de personen die nog maar verdachten zijn en die 
misschien niet vervolgd zullen worden, en voorts zijn er de 
onvermijdelijke vereisten van de informaties en instructies die, in 
de meeste gevallen althans, op een mislukking zullen uitlopen 
wanneer in de eerste dagen mededelingen worden gedaan, zelfs 
aan de verdediging. 

Maar het instellen en het voortzetten van de instructies en de 
daaruit voortvloeiende voorlopige aanhoudingen zijn desondanks 
vaak ruchtbaar en de pers vervult dan haar taak door te publiceren 
en te informeren. Dienaangaande is er een zekere vorm van 
samenwerking tussen de pers en de parketten ontstaan. 

(83) In zijn werk over de Principles of the Law of Libel and Slander, beklemtoont 
WILFREED A. BmoN (London, Sweet and Maxwell Limited), aan de hand van de 
bewoordingen van een vonnis (Davison V Duncan (1857) E. and B. 229), het belang van 
de openbaarheid als volgt : « A fair account of what takes place in a Court of Justice is 
privileged. The reason is that the balance of public benefit from the publicity is great. 
It is of great consequence that the public should know what takes place in Court; and 
the proceedings are under the control of the judges. The inconvenience therefore 
arising from the chance of the injury to private character is infinitesimally small as 
compared to the convenience of publicity.» 

(84) Zie : a) ERIC BERTIN, Les tribunaux et la proc(!dure en justice du Royaume du 
Suede, Parijs, Librairie Rousseau 1948; b) A. VRANCKX, • Is een Belgische Ombudsman 
welkom? », XXIIIe Kongres van de Vlaamse Juristenvereniging, R. W:, 1967-68, 
1833 e.v. 
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Die samenwerking, in strijd met wat onlangs is gezegd en 
verspreid, is heilzaam. Zij voorkomt dat de pers, die haar taak moet 
vervullen maar onjuist is voorgelicht door in omloop zijnde 
geruchten of door beweringen van de ene en de andere, 
nieuwsberichten verspreidt die schadelijk zijn voor de eer of de 
goede naam van sommigen, of zelfs in de publieke opinie reacties 
veroorzaakt die de sociale vrede, ja zelfs de ordehandhaving in 
gevaar brengen (84a). 

Men moet ook beseffen dat sommige misdrijven tegen de 
personen en de goederen in de publieke opinie begrijpelijke 
gevoelens van afkeer opwekken en dat die opinie haar misnoegen 
uit wanneer zij, niet ingelicht, de indruk kan krijgen dat het 
gerecht passief of onverschillig blijft. In dergelijke gevallen en ook 
wanneer de eer van het gerecht kan worden aangevallen door een 
lawaaierige publiciteit, zoals onlangs is gebeurd, kunnen commu
niques van de parketchefs nodig en verantwoord zijn, in 
tegenstelling tot wat men zou kunnen denken (85). 

Men ziet in dat het zonder enige twijfel nuttig zou zijn om de 
pers toe te staan in de voornaamste gerechtsgebouwen van het 
land een informatiecommissie te raadplegen, bestaande uit een 
magistraat van de zetel, een magistraat van het parket en een lid 
van de balie, wanneer zij inlichtingen wenst, niet over een 
bepaalde informatie of instructie, maar over een algemeen 
probleem, o.m. van bevoegdheid van de onderzoeks- of vonnisge
rechten, van de rechtspleging of ook van materieel recht. 

In de loop van de laatste jaren is gebleken dat de pers, terecht 
bezorgd om het publiek in te lichten, wanneer zij precieze 
inlichtingen wenste over een of ander probleem dat de basis was 
van de informatie die zij over een bepaalde zaak wilde verstrekken, 
met grote moeilijkheden had te kampen en dat de publieke opinie 
bijgevolg het risico liep op een dwaalspoor te raken, wat bovendien 
het vereiste imago van het gerecht ernstig kon schaden. 

Wij moeten ons daarover beraden en ik verheel niet dat dit 
gedaan wordt. 

De pers heeft een belangrijke opdracht, dat zijn wij ons allen 
bewust. 

37. Toch wens ik een bepaald aspect van die opdracht bijzonder 
te benadrukken. Ik denk aan de strafvervolgingen die aan de hoven 
van assisen voorgelegd moeten worden. 

In die hoven zijn het gezworenen, en geen beroepsrechters, die 
aileen en soeverein uitspraak doen over het bestaan van de ten 
laste gelegde feiten en die daarna, in voorkomend geval, 
deelnemen aan de beslissing over de strafmaat. Die gezworenen 
hebben in de regel geen opleiding of voorbereiding genoten die hen 
in staat stellen uitsluitend op grond van de voor hen gevoerde 
rechtsplegingen te oordelen, « volgens de aangevoerde bezwaren 

(84a) Raadpi. • Le secret et I'instruction en droit beige •, door P.E. TROUSSE en 
R. CHARLES, • Travaux de I' Association Henri Capitant •, t. XV, 1974, biz. 719 e.v. 

(85) Zie vraag nr. 37, op 31 juli 1980 aan de minister van Justitie gesteid, en diens 
antwoord (Senaat, zitting 1979-80, vergaderingvan 9 sept.1980, biz.1841). 



-62-

en de middelen van verdediging » die uit de debatten volgen, als 
vereist door de hun opgelegde eedformule. Bewust of onbewust 
laten zij zich bei:nvloeden door informatie van buiten, o.m. door de 
pers, die v66r en tijdens de debatten voor het hof van assisen de 
feiten en de persoonlijkheid van de beschuldigde beschrijft en 
bespreekt. 

Talrijke voorzitters van de hoven van assisen hebben die 
vreemde invloeden betreurd, die misleidend inwerken op 
« geweten, overtuiging in gemoede, onpartijdigheid en 
vastberadenheid » waarop in de genoemde eedformule een beroep 
wordt gedaan. Het is wei eens gebeurd dat het Hof van Cassatie een 
zaak moest onttrekken aan een normaal bevoegd hof van assisen 
en naar een ander hof verwijzen omdat de ruchtbaar gemaakte 
informaties het oordeel van de gezworenen gevaarlijk hadden 
bei:nvloed, ja zelfs de objectiviteit hadden aangetast die 
onontbeerlijk is ter vervulling van hun zo belangrijke en kiese 
opdracht. 

Kan men overwegen de pers te verzoeken geen verslagen en 
commentaar te publiceren over zaken die nog aan de hoven van 
assisen voorgelegd moeten worden en, wanneer de debatten 
eenmaal begonnen zijn, daarover slechts te schrijven wat in het 
Engels recht « fair and accurate comment» wordt geheten, hetgeen 
de meeste journalisten ongetwijfeld doen ? 

Dat is zeker een kies probleem, maar ik meen dat het een nader 
onderzoek verdient. 

38. Een tweede vraag : zou de Rechterlijke Macht de publieke 
opinie beter kunnen inlichten over haar werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden onder meer door deel te nemen aan 
sommige debatten die door onze Radio en Televisie Instituten op 
touw worden gezet ? 

Men verwijt ons afzijdig te blijven en geen belangstelling te 
tonen voor een noodzakelijke en nuttige informatie. Zeer ten 
onrechte. 

Wij hebben alle lof voor de verdienstelijke inspanningen die de 
televisie op dat gebied heeft gedaan. 

We herinneren ons natuurlijk de uitzendingen van films gevolgd 
door een debat over de politie en de rechten van de mens, de 
jurisdictionele en andere bescherming van de consumenten, de 
rechtspleging voor de strafgerechten naar aanleiding van 
misdrijven die tijdens of ter gelegenheid van stakingen en/of 
bezettingen van de arbeidsplaatsen gepleegd werden ... 
E~m van de hoofdredenen waarom de magistraten aan dergelijke 

programma's niet deelnemen, is dat het vanzelfsprekend onmoge
lijk is - hoe goed de debatten ook worden geleid - in enkele 
minuten, meestal na onderbrekingen en afwijkingen, degelijk te 
informeren en rechtzettingen te doen. 

Het is o.m. onmogelijk, na de onontbeerlijke uiteenzetting over 
onze nationale instellingen, assimilaties recht te trekken die men 
geneigd is te doen aan de hand van « films » over reele of verzonnen 
feiten, zeden en gewoonten die in het buitenland hebben 
plaatsgehad of gangbaar zijn. Het is onmogelijk de belangen en de 
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rechten te belichten van de consumenten en van diegenen 
tegenover wie ze beschermd moeten worden. Onmogelijk ook de 
eerbiediging van die rechten in onze rechterlijke organisatie te 
situeren, onmogelijk de staat van ons positief recht, de eventuele 
verantwoordingen en tekortkomingen ervan ook maar beknopt te 
beschrijve;n. 

Onmogelijk duidelijk en precies aan te geven wat een misdrijf is, 
waarin de bij de wet opgelegde vervolging bestaat, hoe soepel en 
terzelfdertijd strak de strafwetten zijn, wat hun bestaansreden is, 
wat de opdracht, de plichten en het statuut van de magistraten zijn; 
uitleg te geven over de verschonings- en rechtvaardigingsgronden, 
de criminologische gegevens, de bevoegdheden van de verschil
lende hoven en rechtbanken. 

Summiere, samenvattende en benaderende aanduidingen, 
verschaft door de magistraten, zouden de informatie eerder 
verdraaien dan haar ten goede komen en meteen het beeld van het 
gerecht bederven. 
, . led ere vergelijking gaat natuurlijk mank ... Maar zou men 
zodoende de publieke opinie behoorlijk kunnen inlichten nopens 
zuiver wetenschappelijke vragen en problemen ? 

·Men zal opwerpen dat de rechtsbedeling geen wetenschap is die 
voor een dergelijke vergelijking in aanmerking komt. Misschien. 
Maar zowel het strafgerecht als het burgerlijk gerecht steunen op 
regels,, beginselen, noodwendigheden en instellingen die complex 
en zeer moeilijk correct te kennen zijn omdat, onder meer, het 
maatschappelijk !even complex en gevarieerd is, net als de 
Q.e13betreffende instellingen, en omdat de Rechtsstaat, die de 
individuen, hun belangen, toestanden, activiteiten, geschillen en 
tegenstellingen beheerst, dus onvermijdelijk ook complex, 
gevarieerd en uitermate omvangrijk is. 

Moeten we dan elke poging om tot de informatie bij te dragen 
opgeven ? Zeker niet. 

Maar we moeten andere informatiemethodes zoe ken. 
Bet Parlement heeft het plan opgevat om ter gelegenheid van de 

150e verjaardag van onze onafhankelijkheid brochures uit te geven 
en op radio en televisie gecoordineerde en gestructureerde 
mededelingen te doen om zoveel mogelijk burgers in te lichten 
over zijn wezen, zijn werking en zijn essentiEHe reden van bestaan 
in het leven vari de Natie. 

De Rechterlijke Macht zou insgelijks een dergelijk initiatief 
kunnen nemen, bv. door in de verschillende onderwijsinstellingen 
door magistraten uiteenzettingen te laten houden. 

39. Statuut, opdrachten, verantwoordelijkheden van de !eden 
van de-Rechterlijke Macht, aile gelijkelijk verheven en onontbeer-
1ijk voor. het !even der Natie ! Een waar priesterschap voor de 
magistraten ! 
. Onafhankelijkheid, maar volledige en nooit aflatende onderwer

ping aan de discipline die opgelegd wordt door het geweten, de 
geduldige en vaak zo moeilijke speurtocht naar de waarheid, de 
naleving van de ongemeen talrijke en complexe regels en 
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beginselen van het positief recht, de constante vervulling van de 
ambtsplichten, in weerwil van de moeilijkheden, hinderpalen en 
vermoeienissen. 

Die staat verschilt van het statuut van aile anderen aan wie 
ambten in dienst van de Natie zijn verleend, en hij steunt niet op 
privileges of tradities, maar op het feit dat hij de voorwaarde is 
voor de rechtsbedeling die specifieke opdrachten en verantwoor
delijkheden impliceert. 

Aandachtig blijven voor kritiek om daaruit eventueel de lessen 
te trekken die de vervulling van de jurisdictionele opdracht 
kunnen verbeteren of perfectioneren, daar de magistraat een mens 
en dus feilbaar is, terwijl hij onderworpen blijft aan de 
ambtsdiscipline waarover ik het zopas had. 

Standvastigheid in gemoed en karakter, sereniteit tegenover 
onvermijdelijke, onverantwoorde en slecht gei:nformeerde kritiek, 
ook al krenkt die, zoals soms het geval is, de eer van het gerecht en 
van zijn dienaars. 

Bewustheid dat onze beslissingen genomen moeten worden en 
genomen worden, niet om te behagen en geloofd te worden, maar 
om de ons door de Natie toevertrouwde opdracht te vervullen. 
Bewustheid dat die opdracht moet vervuld worden zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op erkentelijkheid van wie ook, de 
politieke Machten inbegrepen. 

Maar deze Machten hebben de dwingende en noodzakelijke 
plicht om, met de voortdurende medewerking en aandacht van de 
Rechterlijke Macht, ervoor te waken dat het statuut van de 
magistraat dusdanig blijft dat hij zijn zware opdracht kan 
vervullen en dat de legislatieve hervormingen het bestaan niet 
aantasten of ontaarden van een gerecht, dat toegewijd, onafhanke
lijk en bekwaam is en zijn opdracht in een werkelijke Rechtsstaat 
uitoefent. 

II. ENKELE OVERWEGINGEN 
OVER DE VOORLOPIGE HECHTENIS 

40. Onder de verantwoordelijkheden die de Grondwet, het 
internationaal recht en onze wetten aan de Rechterlijke Macht 
hebben toevertrouwd, mogen, dunkt mij, in de eerste plaats, die 
worden vermeld welke betrekking hebben op de vrijwaring van de 
fundamentele rechten en vrijheden van de man en de vrouw. 

Onze Grondwet en het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
waarborgen reeds in hun eerste bepalingen de individuele vrijheid. 

Te waken over de eerbiediging van die bepalingen - die te 
maken hebben met een van de wezenlijkste << kostbaarheden , van 
elk menselijk wezen - dat is de dagelijkse zorg en plicht der 
magistraten, vanaf hun intrede in de Rechterlijke Macht tot aan 
het einde van hun loopbaan. 

Het zij mij veroorloofd, alvorens de laatste openingsrede van 
mijn loopbaan te beeindigen, enkele bedenkingen te maken over 
delicate en belangrijke vragen betreffende de voorlopige hechte
nis, een onvermijdelijk instituut in elke samenleving, dat echter, 
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wegens de beperkingen die het voor de individuele vrijheid 
meebrengt, uitzonderlijk moet blijven en aileen onder de hij de 
Grondwet, het internationaal recht en de andere wetten bepaalde 
voorwaarden kan worden geduld. 

Het bevel tot medebrenging en de voorschriften 
van artikel 7 van de Grondwet 

41. Ik moet bekennen dat mij sedert tal van jaren het probleem 
bezighoudt van het samen bestaan van de bepalingen van artikel 7 
van de Grondwet met die van het Wetboek van Strafvordering 
betreffende de bevel en tot medebrenging. 

De oplossing die daaraan door sommige rechterlijke beslissin
gen wordt gegeven, die door een bepaalde rechtsleer wordt 
voorgestaan en die door een zekere rechtspraktijk - die gelukkig 
zeer uitzonderlijk blijft - wordt gevolgd, lijkt mij voor kritiek 
vatbaar want zij eerbiedigt noch de tekst, noch de geest, noch de 
draagwijdte van het derde lid van artikel 7 van de Grondwet 
(86)(87). 

(86) M. THONISSEN, Constitution beige annotee, 1844, biz. 26, herinnert in de volgende 
bewoordingen aan de verknochtheid van onze nationale geschiedenis en tradities aan 
de wettelijke waarborgen inzake de individuele vrijheid : • Nos ancetres avaient 
compris Ia necessite d'assurer au citoyen Ia Jiberte de sa personne et de ses actions. 
M. Faider, dans ses Etudes sur Jes Constitutions nationales, prouve a Ia derniere 
evidence que Jes garanties de liberte individuelle, d'inviolabilite de domicile et de 
decret judiciaire d'arrestation avaient ete formellement et iterativement proclamees 
tant dans Jes edits generaux que dans Jes coutumes. " II suffit de parcourir, dit 
M. Faider, meme superficiellement, Jes anciens monuments de Ia legislation, pour se 
convaincre que Je citoyen beige, dans toutes Jes provinces, comme au pays de Liege, 
etait maitre de sa personne et de ses biens "(page 160). • 

Gelet op de onvermijdelijke gevolgen van het Ieven in gemeenschap en de 
noodzakelijke verplichting de strafwetten te doen naleven, die moeten bijdragen tot 
de handhaving van de sociale vrede en de vrijwaring van de rechten van aile burgers, 
gaat M. Thonissen verder (biz. 30) : « Le Congres national devait concilier ici les droits 
de J'individu avec Jes interets du corps social. La presomption d'innocence qui protege 
Je prevenu jusqu'a ce qu'il ait ete declare coupable, ne s'oppose pas a ce que l'homme, 
justement soup<;onne d'avoir manque aux lois de son pays, soit place en etat de 
detention preventive. Un sujet n'a pas droit de se plaindre, s'il n'a ete arrete que pour 
etre mis aussitot en jugement; si !'on a verifie, avec une exactitude impartiale, le fait 
dont il est accuse; si une loi, anterieure a ce fait, et en vigueur quand il a eu lieu, I' a 
caracterise delit ou crime. Loin que ces mesures offensent Ia surete personnelle, elles 
sont immediatement necessaires pour J'etablir (Macarel, p. 86). Mais Jes erreurs, 
toujour deplorables en cette matiere, doivent etre evitees autant que possible. Le 
Congres a cru pouvoir atteindre ce but en decidant que, hors Je cas de flagrant delit, 
nul ne pourrait etre arrete qu'en vertu de !'ordonnance motivee du juge, notifiee au 
plus tard dans Jes vingt-quatre heures. » 

(87) Artikel 7, tweede lid, van de Grondwet, aangevuld door haar artikel 9, staat 
vanzelfsprekend een vrijheidsberoving toe ten gevolge van vonnissen of arresten 
waarbij gevangenisstraf, opsluiting, dwangarbeid, hechtenis of een maatregel van 
sociaal venveer, zoals een internering, is uitgesproken (Cass., 9 jan. 1956, Arr. Hofvan 
Verbreking, 1956, 352). 

Bovendien heeft de Grondwet andere, door de wet toegestane vrijheidsberovingen 
niet willen opheffen zoals die van verdachte individuen die een gevaar vormen voor de 
openbare veiligheid, van krankzinnigen, van personen die de militaire tucht in gevaar 
brengen ... ORBAN schrijft (Le droit constitutionnel de la Belgique, III, biz. 152): • Nous 
estimons qu'il y a pour tous ces objets, omnipotence legislative illimitee, defaut 
d'immunite constitutionnelle. • Raadpleeg ook o.m. Les Novelles- La Constitution, 
nrs. 110 e.v.; MAST, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, 1981, nr. 461, 
biz. 514. 

Artikel 7, derde lid, van de Grondwet heeft voornamelijk betrekking op de 
voorlopige hechtenis, d.w.z. de hechtenis die een persoon treft aan wie een penaal 
misdrijf ten laste wordt gelegd maar die uit dien hoofde nog niet is gevonnist. 
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42. Hoeft het gezegd dat artikel 7, derde lid, van de Grondwet, dat 
voornamelijk betrekking heeft op de voorlopige hechtenis, 
bepaalt : « Niemand kan, behalve bij ontdekking op heterdaad, 
worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed 
bevel van de rechter dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uren »? 

Dat ik die bepaling herhaal komt omdat ze zeer vaak over het 
hoofd wordt gezien daar men de wettelijkheid van de voorlopige 
hechtenis aileen beoordeelt aan de hand van de bepalingen van het 
W etboek van Strafvordering en van die van onze wet van 
20 april 1874, aangevuld bij de wet van 13 maart 1973 op de 
voorlopige hechtenis. 

Die zoeven bedoelde rechterlijke beslissingen, rechtsleer en 
rechtspraktijk nemen aan, wanneer een onderzoeksrechter een 
bevel tot medebrenging heeft uitgevaardigd, hetzij dat de termijn 
van vierentwintig uren als voorgeschreven bij artikel 93 van het 
Wetboek van Strafvordering pas begint te lopen vanaf het ogenblik 
dat de verdachte ter beschikking van die rechter wordt gesteld (88), 
hetzij dat een dergelijk bevel, met redenen omkleed en binnen 
vierentwintig uren betekend, voldoet aan de vereisten van artikel 7 
van de Grondwet, hetzij ook nog, dat hoewel dat bevel wettelijk 
slechts de hechtenis toelaat tijdens vierentwintig uren, die een 
aanvang nemen op het ogenblik van de arrestatie en verstrijken op 
het ogenblik waarop de verdachte ter beschikking van de rechter 
wordt gesteld, deze toch nog over een nieuwe termijn van dezelfde 
duur zou beschikken om een bevel tot aanhouding te verlenen en te 
betekenen. 

43. Men heeft betoogd (89) dat de aanhoudingen door de politie, 
inzonderheid om een verdachte ter beschikking van het gerecht te 
stellen « sortent du cadre de !'article 7 de la Constitution ... que (Ia) 

(88) De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel 
besliste in haar arrest van 9 mei 1925 dat de termijn van 24 uur, bepaald bij artikel 93 
van het Wetboek van Strafvordering, pas ingaat vanaf het ogenblik dat de verdachte 
ter beschikking van de onderzoeksrechter wordt gesteld. Dat arrest preciseerde : 

• Attendu qu'a !a suite de Ia decouverte, a Gand, le 26 avril 1925, des inculpes qui 
faisaient !'objet de mandats d'amener du 25 avril 1925 et avaient furtivement quitte 
leur domicile,les inculpes furent arretes a Ia date du 26, vers 13 heures ou 13 heures 30, 
et gardes par !a police aux fins d'assurer !'execution du mandat qui devait etre 
transmis a cet effet, execution qui eut lieu, d'ailleurs, dans cette ville, endeans Ie delai 
de 24 heures de !'arrestation; que les inculpes sont arrives a !a disposition du juge 
d'instruction mandant aux environs de 14 heures, ie 27 avril, et y ont ete interroges ce 
meme jour, vers 16 heures; 

• Attendu qu'il ressort de cet expose des faits que les interesses ont ete interroges 
dans le delai de 24 heures fixe par !'article 93 pr6cite, ce delai ne commenc;ant a courir 
qu'a partir de l'arrivee de !'inculpe a Ia disposition du juge d'instruction (DUVERGER, 
JI.'Januel du juge d'instruction, t. II, n" 413 a 418, p. 373 et 388, et Ia note; BELTJENS, 
Instruction criminelle, art. 93, n" 7 et 23; P.B., v" information, n" 461). »(Revue de droit 
penal et de criminologie, 1925, 597 .) 

Die stelling wordt goedgekeurd of overgenomen door de doctrine. Zie onder meer 
A. MARECHAL, « Les mandats- La detention preventive- La liberte individuelle •, in 
Les Novelles-Procedurepenale, I-1, nr. 38, biz. 443. 

(89) Vordering van de advocaat-generaal Rigaux v66r het arrest van het Hof van 
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 dec. 1959, Revue de droit 
penal et de criminologie, 1959-60, 539 en 540. 
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duree n'est fixee explicitement par aucun texte legal; qu'on admet 
generalement qu'(elles sont) limitees a vingt-quatre heures; que 
cependant cette duree n'est pas rigoureuse; qu'elle est en realite, en 
fonction des necessites de la realisation de son but (Thonissen, 
dans son intervention comme rapporteur de la loi du 20 avril 1874, 
reconnaissait qu'elle pouvait atteindre suivant les circonstances 
plusieurs jours: Pasin., 1874, p. 146) >>. 

Uit de lezing van die verklaring van Thonissen maak ik niet op 
dat dit vooraanstaand parlementslid van mening was dat 
politiemannen een individu gedurende verscheidene dagen 
wettelijk zijn vrijheid kunnen ontnemen (90). Ook al zou hij die 
mening hebben uitgesproken, ze zou niet de minste waarde hebben 
met betrekking tot de uitlegging van een grondwettelijke bepaling, 
nude Wetgevende Kamers, waarvoor ze zogezegd werd geuit, geen 
Grondwetgevende Kamers waren (91). 

De opvatting van de h. advocaat-generaal Rigaux is overigens 
· flagrant in strijd met wat het Hof van Cassatie beslist heeft. In zijn 
arrest van 21 oktober 1901 (92) heeft het Hof overwogen: 

<< Attendu qu'il suit de ce commentaire (verslag van de heer de 
Brouckere uitgebracht voor het Nationaal Congres) que les agents 
de la police judiciaire peuvent, lorsqu'il existe des indices serieux 
de culpabilite a charge de l'auteur presume d'un delit ou d'un 
crime, s'assurer de sa personne dans le but de le mettre a la 
disposition de la justice, et que cette arrestation proviso ire do it etre 
maintenue, pourvu que dans Jes vingt-quatre heuresil intervienne 
un mandat d'arret et que ce mandat so it signifie dans le meme delai 
a l'individu qui en est I' objet; 

(90) Op biz. 146 van de Pasinomievan 1874 staat te lezen: 
• M. Thonissen, rapporteur : Je me rallie a l'amendement de !'honorable M. Van 

Humbeeck en ce qui concerne le changement de redaction des premiers mots de 
rarticle. Je crois qu'il vaut mieux dire : apres Ia premiere audition. Si, en effet, on 
disait : apres !'execution du mandat d'arret, on pourrait rencontrer l!P pratique de 
serieuses difficultes. 

• Supposons qu'on lance un mandat d'arret contre quelqu'un qui habite a vingt ou 
trente lieues de l'endroit ou reside le juge d'instruction. L'inculpe pourrait n'arriver au 
cabinet de ce magistrat qu'au bout du quatrieme ou du cinquieme jour, et, dans ce cas, 
!'article deviendrait completement inapplicable. La redaction proposee par 
!'honorable M. Van Humbeeck me semble done meilleure que celle proposee par M.le 
ministre de Ia Justice. • 

(91) Men moet rekening houden met dezelfde overweging wanneer men kennis 
neemt (zie Pasinomie, 1852, 68) van de opmerking die tijdens de voorbereiding van de 
wet van 18 feb. 1852 door een parlementslid werd gemaakt en van het antwoord van de 
minister van Justitie. Dat parlementslid had erop gewezen : « Des incu)pes attendent 
quelquefois plusieurs jours avant de subir interrogatoire, parce que leur translation ne 
peut etre effectuee plus tiit. C'est un abus grave qui tient a !'organisation des 
correspondances de Ia gendarmerie et peut-etre a l'insuffisance du personnel. Les 
magistrats instructeurs n'y peuvent rien ... ». De minister van Justitie antwoordde dat 
die opmerking geen betrekking had op de termijn waarin het bevel tot verschijning in 
een ander bevel moest worden omgezet (art. 1 van de wet van 18 februari 1952 
bepaalde : Na de ondervraging van de verdachte wordt het bevel tot verschijning of tot 
medebrenging omgezet, indien daartoe grond is, in een bevel tot bewaring of een bevel 
tot aanhouding), maar op de termijn die tussen de aanhouding en de ondervraging kan 
verlopen, en hij voegde daaraan toe : « Ce sont Ia deux choses entierement distinctes. • 

(92) Pas., 1902, I, 15. 
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)) Attendu que dans l'espece le mandat d'arret provisoire a ete 
signifie au demandeur dans les vingt-quatre heures de l'arresta
tion.» 

In het arrest van 22 januari 1934 (93) bevestigde het Hof die 
uitlegging van de Grondwet. 

De minister van Justitie heeft ook die uitlegging overgenomen in 
zijn antwoorden op vragen van parlementsleden (94). 

Het gezond verstand zegt ons ook dat de Grondwetgever 
noodzakelijk rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat 
de onderzoeksrechter vrijwel steeds een verdachte pas onder 
aanhoudingsbevel kan plaatsen wanneer onder meer een officier 
of agent van de gerechtelijke politie hem te zijner beschikking 
heeft gesteld. Hij besefte natuurlijk dat die rechter zich zogoed als 
nooit bevindt op de plaats waar het misdrijf is gepleegd of waar de 
delinquent verblijf houdt en dat hij zich normalerwijs niet zelf 
moet verplaatsen om een aanhouding te verrichten. Artikel 7 van 
de Grondwet bepaalt dan ook dat het bevel van de rechter betekend 
moet worden uiterlijk binnen vierentwintig uren, dus door hem 
zelf of door een derde. 

In 1830-1831 waren de communicatiemiddelen gewis niet zo 
gemakkelijk, snel en talrijk als zij sedert meer dan vijftig jaar zijn 
geworden, zodat de Grondwetgever destijds voorzeker heeft gelet 
op de omstandigheid dat het in bepaalde gevallen onmogelijk was 
een verdachte binnen de termijn van vierentwintig uren ter 
besc:hikking van de rechter te stellen. Maar hij wist ook dat er 
talrijke rechtsgebieden van vrij beperkte oppervlakte bestonden 

(93) De notitie 3 v«n dat arrest luidt: <<La police judiciaire peut, meme hors le cas de 
Llagrant delit, arreter !'auteur presume d'un delit dans le but de le mettre a Ia 
disposition de Ia justice, pourvu qu'il existe des indices serieux de culpabilite a sa 
charge. L'arrestation provisoire ainsi operee sert Iegalement de base au mandat 
d'arret si J'individu arrete a ete dtYere dans Jes vingt-quatre heures au juge 
d'instruction, si celui-ci a procede sans delai a l'examen des pieces, a interroge un 
coprevenu, puis l'individu arrete, eta, sans desemparer, decerne le mandat d'arret qui 
a ete notifie immediatement. • (Pas., 1934, I, 142.) 

(94) Op een dergelijke vraag heeft de minister van Justitie verklaard (zie Vragen en 
Antwoorden, Kamer, 23 oktober 1979, biz. 1910): 

«In antwoord op de vraag in verband met de administratieve voorhechtenis vestig ik 
de aandacht van het geacht Lid op het feit dat, wat de aanhoudingen betreft die door 
de politie worden verricht, een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de 
!outer administratieve aanhoudingen die verband houden met de handhaving van de 
openbare orde en anderzijds de aanhouding ter voorgeleiding van personen die van 
een misdrijf worden verdacht en die desgevallend voor de onderzoeksrechter moeten 
gebracht worden. 

>> De administratieve aanhouding staat niet onder het toezicht van de gerechtelijke 
overheid. Eventuele misbruiken zouden evenwel soms aanleiding kunnen geven tot 
toe passing van artikel14 7 Strafwetboek en alleszins tot tuchtsancties. 

» De aanhouding ter voorgeleiding betreft de uitoefening van de gerechtelijke 
politie. Deze vorm van vrijheidsberoving, voorzien door art. 7, derde lid, van de 
Grondwet, mag niet Ianger dan 24 uur duren. De toepassingssfeer van deze 
grondwettelijke bepaling moet restrictief worden uitgelegd, meer bepaald wat betreft 
het tijdstip waarop de vrijheidsberoving een aanvang neemt. 

» Deze vrijheidsberoving begint niet noodzakelijk vanaf het ogenblik waarop de 
procureur des Konings is ingelicht, maar wei op het ogenblik dat het de verdachte niet 
meer vrijstaat te gaan en te komen zoals hij wil en hij hiervan kennis heeft. Dit is een 
!outer feitelijke situatie. » 
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en in de toekomst zouden bestaan, dat de arrestatie en het plaafsen 
onder aanhoudingsbevel normaal in hetzelfde of in naburige 
rechtsgebieden plaatshadden en dat, indien bij uitzondering de 
afstand zo groot was dat de overbrenging niet binnen vierentwintig 
uren kon gebeuren, men gewoon de exceptie van overmacht kon 
aanvoeren. 

Bezorgd voor de individuele vrijheid heeft de Grondwetgever als 
algemene regel de inachtneming van de termijn van vierentwintig 
uren gesteld. 

44. Een bevel tot medebrenging is niet het bevel tot aanhouding 
of« !'ordonnance d'arrestation ,, waarvan sprake in artikel 7 van de 
Grondwet. 

Men kan het bijgevolg bezwaarlijk eens zijn met de doctrine dat 
een door een onderzoeksrechter verleend bevel tot medebrenging, 
dat binnen vierentwintig uren is betekend en behoorlijk met 
redenen is omkleed, aan de vereisten van die grondwettelijke 
bepalingen voldoet (95). 

Het bevel tot medebrenging leidt niet noodzakelijk tot 
vrijheidsberoving; met name wanneer de betrokken persoon 
vrijwillig de officier van gerechtelijke politie volgt die drager van 
het bevel is. 

Maar als de beklaagde weigert in te gaan op het verzoek zich 
naar de onderzoeksrechter te begeven, kan en moet de drager van 
het bevel tot medebrenging dwang gebruiken ... en dan is er dus 
vrijheidsberoving. Evenwel, « le mandat d'amener n'etant point un 
ordre d'emprisonnement, le prevenu ne peut etre ecroue a la 
maison d'arret, (96). 

Overigens, aangezien dat bevel enkel de ondervraging van de 
verdachte door de onderzoeksrechter tot doel heeft, kan het niet, 
zoals het aanhoudingsbevel bedoeld bij artikel 7 van de Grondwet, 
een titel vormen die de hechtenis in een gevangenis wettigt, welke 
hechtenis onderworpen is aan de voorwaarden gesteld bij de wet 
op de voorlopige hechtenis. 

En ten slotte, het bevel tot medebrenging, dat geen motivering 
behoeft (97), wordt door de rechter uitgevaardigd vooraleer hij de 
verdachte heeft kunnen ondervragen, terwijl het aanhoudingsbe
vel pas na de ondervraging wordt en kan worden uitgevaardigd. 

Gewis, artikel 7 van de Grondwet spreekt niet uitdrukkelijk van 
een ondervraging, maar het staat buiten kijf- in tegenstelling tot 
wat sommigen menen die enkel oog hebben voor de letter van een 

(95) Anders: Cass., 5 feb. 1980, in zake Baeckeland, en de andersluidende conclusie 
van de eerste advocaat-generaal R. CHARLES, die gepubliceerd zullen worden op de 
datum van het arrest in de Arresten van het Hofvan Cassatieen reeds verschenen zijn 
in de Revue de droitp(mal et de criminologie, 1981-82,701 e.v. 

(96) Zie FAUSTIN-HELIE, Traite de J'instruction criminelle, II, nrs. 2683 tot 2685, en de 
in noot 95 vermelde conclusie van de eerste advocaat-generaal CHARLES. 

(97) Zie J. VELU, "> Le regime de rarrestatwn et de Ia detention preventive, a Ia 
lumiere de !'evolution du Droit international», Revue de droit penal et de criminologie, 
1965-66, 704 en 705, nr. 38. 



-70-

wetsbepaling - dat de Grondwetgever geoordeeld heeft dat die 
ondervraging, die reeds in het Wetboek van Strafvordering was 
voorgeschreven, verplicht was (98). 

45. Hoewel zij door befaamde auteurs wordt onderwezen en 
gehuldigd werd in rechterlijke beslissingen die gewezen werden 
door eminente en voor de eerbiediging van de grondwettelijke 
beginselen bezorgde magistraten, kan mijns inziens de doctrine 
volgens welke de bij artikel93 van het Wetboek van Strafvordering 
voor het bevel tot medebrenging bepaalde termijn van vierentwin
tig uren pas begint te !open op het ogenblik dat de verdachte ter 
beschikking van de onderzoeksrechter is gesteld, kwalijke en zelfs 
gevaarlijke gevolgen hebben en is zij onverenigbaar met artikel 7 
van de Grondwet (99). 

Aldus zou het- men moet dat voor ogen houden- de officieren 
en agenten in het bezit van een bevel tot medebrenging toegestaan 
zijn de daarin genoemde persoon gedurende verscheidene dagen 
en zelfs weken in hechtenis te houden ... dus alle tijd te nemen om 
zich naar de onderzoeksrechter te begeven, aangezien de termijn 
van vierentwintig uren pas in zou gaan op het ogenblik dat zij bij 
die magistraat aankomen. 

Wie kan blind blijven voor de gevaren en de willekeur waartoe de 
toepassing van een dergelijk stelsel zou lei den? 

13 een dergelijk systeem in feite niet erger dan de in sommige 
land en woekerende en door ons zo graag- en overigens terech t
gegispte « gardes a vue » of andere vormen van voorlopige 
hechtenis die niet door een onafhankelijk rechter maar door de 
politie o£ een andere administratieve autoriteit worden beslist ? 

De uitlegging, aldus aan artikel 93 van het Wetboek van 
Strafvordering gegeven, was misschien begrijpelijk zo al niet 
aannemelijk v66r de inwerkingtreding van onze Grondwet, maar 
zij dient verworpen te worden sedert onze Grondwetgever in ons 
positief recht de fundamentele regel van artikel 7 heeft ingevoerd 
die, een grondwettelijke bepaling zijnde, uiteraard aile andere 
primeert, zoals ook uit de bepaling van artikel 138 van onze 
Grondwet volgt. Die uitlegging is tevens, volgens mij, strijdig met 
artikel 5, lid 3, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waarin wordt 
bepaald dat « een ieder die gearresteerd is onmiddellijk voor een 
rechter moet worden geleid » (100). 

(98) Zie Discussions du Congn}s National, gepubliceerd door ridder HUYTIENs, I. 
biz. 573. Zie ook de in voetnoot 95 vermelde conclusie van de eerste advocaa't-generaal 
Charles. 

(99) Die mening wordt blijkbaar niet gedeeld door de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te Brussel in het arrest van 9 mei 1925 (zie noot 88) en 
in het arrest van 8 feb.1980, in zake Fram;ois, dat steunt op het voormeld arrest van bet 
Hof van Cassatie van 5 feb. 1980 (supra, noot 95); zie ook de gronden van het arrest van 
22 feb. 1971 (A. C., 1971, 601) en noot 102, infra. 

(100) ZieJ. VELU, op. cit., in noot97, nr. 39, biz. 706. 
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Zou men durven te beweren dat het bevel tot medebrenging, nu 

het enkel tot doel heeft de verdachte ter beschikking van de rechter 
te ste,llen en niet noodzakelijk dwangmaatregelen impliceert (zie 
supra), geen aanhouding in de zin van artikel 7 van de Grondwet 
is? 

Zij die in arresten hebben beslist of in doctrinale werken hebben 
onderwezen dat de termijn van vierentwintig uren van het bevel 
tot medebrenging pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de 
verdachte ter beschikking van de onderzoeksrechter wordt gesteld, 
waarbij die magistraat bij het verstrijken van die termijn nog het 
recht heeft een aanhoudingsbevel te verlenen, hebben rekening 
gehouden - ik ben ervan overtuigd - niet enkel met de 
noodwendigheden van de bestraffing, maar ook met de noodzake
lijke eerbiediging van de individuele vrijheid. Dit is wellicht de 
reden waarom zij hebben geoordeeld dat een bevel tot 
medebrenging, als het gemotiveerd is, aan de vereisten van 
artikel 7 van de Grondwet voldoet. 

Ik heb evenwel reeds gezegd waarom een gelijkstelling van een 
bevel tot medebrenging met een in die grondwettelijke bepaling 
bedoeld aanhoudingsbevel naar mijn oordeel niet verantwoord is. 

Ik beklemtoon nogmaals, dat aan de uitvoerders van een bevel 
tot medebrenging toestaan een beklaagde meer dan vierentwintig 
uren in hechtenis te houden, hetzij doordat zijzelf hem 
vasthouden, hetzij doordat zij hem gedurende dagen en nachten 
door een derde laten vasthouden, een stelsel uitmaakt dat de 
menselijke waardigheid van de verdachte en zijn recht op vrijheid 
aantast, hetgeen onze Grondwetgever niet heeft kunnen dulden. 

46. Men heeft getracht, zoals ik reeds heb gezegd, genoemd 
artikel 93 met artikel 7 te verzoenen door de stelling naar voren te 
brengen dat, hoewel de bij die eerste bepaling voorgeschreven 
termijn wegens de noodwendigheden van de veiligheid van de 
burgers en van de eerbiediging van hun recht op individuele 
vrijheid, moet ingaan op het ogenblik van de aanhouding en 
verstrijken op het moment dat de verdachte ter beschikking van de 
onderzoeksrechter wordt gesteld, die magistraat niettemin met 
toepassing van de grondwetsbepaling nog over een tweede termijn 
van vierentwintig uren zou beschikken (101). 

Die stelling is vanzelfsprekend beter houdbaar dan die welke we 
zoeven hebben gecritiseerd. 

Zij is, dunkt mij, echter niet verenigbaar met de precieze regel 
van onze Grondwet : geen voorlopige hechtenis indien diegene die 
ze ingevolge een aanhoudingsbevel moet ondergaan sedert meer 
dan vierentwintig uren aangehouden is op het ogenblik dat de 
rechter zijn bevelschrift aan de verdachte betekent. 

47. Men heeft ook overwogen, misschien naar analogie met 
bepaalde aspecten van de rechtspleging inzake uitlevering, te 
stellen dat een wetsmiskenning, begaan door politieautoriteiten bij 
de uitvoering van een bevel tot medebrenging - door een 

(101) Zie o.m.J. VELU, op. cit., in noot97, nr. 39, biz. 706. 



-72-

verdachte meer dan vierentwintig uren in hechtenis te houden -
het door de onderzoeksrechter uitgevaardigde bevel tot aanhou
ding niet onwettig kan maken, omdat die rechter de verdachte niet 
sedert meer dan vierentwintig uren werkelijk of effectief te zijner 
beschikking heeft gehad voordat hij zijn bevelschrift heeft 
genomen. 

Die stelling kan evenmin gevolgd worden. In de eerste plaats, 
omdat de uitleveringsprocedure verschilt van de procedure inzake 
de voorlopige hechtenis, daar zij betrekking heeft op andere 
noodwendigheden en feitelijke omstandigheden (102), maar ook en 
vooral omdat elke wetsmiskenning, die is begaan alvorens een 
« uitgeleverde >> ter beschikking van de rechter wordt gesteld; niet 
zonder invloed blijft op de wettigheid van de beslissing van die 
rechter. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de 
onregelmatigheden of onwettelijkheden die zijn begaan door de 
buitenlandse autoriteiten of agenten en die van Belgische 
autoriteiten of ambtenaren {103). 

Die stelling kan ook niet worden gevolgd, enerzijds, omdat het 
mijns inziens evident is dat de rechter, wanneer een verdachte 
onwettig te zijner beschikking is gesteld, niet zonder machtsover
schrijding die onwettigheid kan dekken door niettemin een 
aanhoudingsbevel uit te vaardigen en anderzijds, omdat het 
goedkeuren en toepassen van die stelling zou gebeuren ten koste 
van de grondwettelijke bepalingen die de vrijwaring van de 
individuele vrijheid beogen. 

Aanhoudingsbevel van rechtswege of verplicht 
48. Artikel 1, laatste lid, van de wet op de voorlopige hecqtenis 

bepaalt : « Indien het feit echter dwangarbeid van vijftien jaar tot 
twintig jaar of een zwaardere straf ten gevolge kan hebben, kan de 
onderzoeksrechter de verdachte niet in vrijheid laten dan op 
overeenkomstig adviesvan de procureur des Konings >>. 

De wet van 18 februari 1852 bevatte reeds een vergelijkbare, 
hoewel verschillende bepaling : indien het feit van die aard was dat 
het een alleenlijk onterende straf, de opsluiting of de tijdelijke 
dwangarbeid ten gevolge kon hebben, moest de onderzoeksrechter 

(102) Voorzeker besliste het Hof op 22 feb. 1971 (A.C., 1971, 601) dat in geval van 
uitlevering de verdachte, die voortvluchtig was en zich schuil hield, door de 
onderzoeksrechter moest worden ondervraagd binnen vierentwintig uren te n!kenen 
van het tijdstip waarop hij ter beschikking van die magistraat was geste!d en niet 
vanaf zijn uitlevering aan de Belgische overheid, en dat de termijn voor de bevestiging 
van het aanhoudingsbevel pas vanaf die ondervraging begon te !open. Doch er moet 
beklemtoond worden dat, wanneer een verdachte die onder aanhoudingsbevel moet 
worden geplaatst, door de bevoegde buitenlandse autoriteiten moest worden 
uitgeleverd, hij noodzakelijk van zijn vrijheid werd beroofd ingevolge rechtsplegingen 
in het buitenland en daarna in Belgie, gedurende lange termijnen die inherep.t ·zijn 
aan een dergelijke rechtspleging en die uiteraard niets uitstaande hebben met het 
bepaalde bij artikel 7 van de Grondwet. Die rechtspleging vereist dat een 
aanhoudingsbevel, als bedoeld in genoemd artikel 7, wordt verleend doch in 
afwezigheid van de verdachte. In het geval waarover het arrest van 22 feb. 1971 is 
gewezen, waren aanhoudingsbevelen respectievelijk op 26 nov. en 4 dec. 
1968 verleend, maar de ondervraging kon pas op 6 aug. 1970 plaatshebben. 

(103) Zie noot 1 onder Cass., 16 jan. 1967, A. C., 1967, 595. 
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een bevel tot bewaring afleveren, maar hij kon nochtans op 
eensluidend advies van de procureur des Konings de verdachte in 
vrijheid laten; indien de daad een andere lijf- of onterende straf 
meebracht, moest de onderzoeksrechter, na de procureur des 
Konings gehoord te hebben, een aanhoudingsbevel uitvaardigen 
(104). Het bevel tot bewaring was volgens die wet slechts voorlopig 
en kon tijdens het onderzoek worden opgeheven, terwijl het 
aanhoudingsbevel tot het vonnis definitief bleef. 

Het eensluidend advies van de procureur des Konings, vereist 
opdat de verdachte door de onderzoeksrechter in vrijheid kan 
worden gelaten, werd door de wetgevers van 1852 en 1874 kennelijk 
voorgeschreven om de verantwoordelijkheden na gemeenschappe
lijk overleg, onder meer na samenspraak tussen hen, door die twee 
magistraten te laten dragen. 

In zijn verslag heeft Nypels dienaangaande beklemtoond : « Il est 
juste que le magistrat qui exerce l'action publique au nom de la 
societe, qui repond de cette action, intervienne quand il s'agit de 
decider si cette action doit etre abandonnee, ne fUt-ce que 
momentanement. La mise en liberte pour insuffisance de charges 
equivaut, en effet, a !'abandon de l'action jusqu'a survenance de 
charges nouvelles. D'ailleurs, dans des circonstances graves, il 
convient que le juge d'instruction ne soit pas abandonne a ses 
propres impressions. La loi doit lui epargner les obsessions de 
!'intrigue et les anxietes d'une conscience placee entre la crainte de 
deployer une rigueur excessive ou de ceder a une indulgence 
temeraire. L'intervention obligee du procureur du Roi, en 
partageant la responsabilite de la mise en liberte, rassure la 
conscience du juge. » {105) 

Niettemin blijkt uit bepaalde verklaringen, afgelegd tijdens de 
voorbereiding van beide wetten, uit de conclusie van een zeer 
eminent lid van het parket van het Hof en uit bepaalde 
leerstellingen van de doctrine dat onderscheidingen moeten 
worden gemaakt. 

Wordt niet in twijfel getrokken dat, wanneer beide magsitraten 
oordelen dater aanwijzingen zijn van de schuld van de verdachte 
en dat het ten laste gelegde feit dwangarbeid van ten minste 
vijftien jaar ten gevolge kan hebben (of een alleenlijk onterende 
straf, de opsluiting of de tijdelijke dwangarbeid volgens het stelsel 
van de wet van 1852), de verdachte slechts na eensluidend advies 
van de procureur des Konings in vrijheid kan worden gesteld, dan 
wordt daarentegen wel betwist dat de onderzoeksrechter een 
aanhoudingsbevel moet uitvaardigen wanneer hij, niettegen~ 
staande de vordering van de procureur des Konings, oordeelt dat 

(104) Wet van 18 feb. 1852, artikelen 3 en 4. 

(105) Pasinomie, 1874, 143; verslag aangehaald door TIMMERMANS, op. cit., biz. 86. 
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er geen voldoende aanwijzingen van schuld zijn (106) of dat de fei
ten niet wettelijk de genoemde straf ten gevolge kunnen hebben 
(107). 

In de laatste overweging van het arrest van 22 maart 1976 (108) 
zegt het Hof dat de onderzoeksrechter zonder instemming van de 
procureur des Konings een verdachte in vrijheid mag laten als hij 
oordeelt dat er geen aanwijzingen van schuld zijn (109). De 
procureur-generaal heeft gemeend die doctrine niet te kunnen 
overnemen in de notitie bij dat arrest. 

Die opvattingen en stellingen overtuigen mij nochtans niet. Zij 
komen inderdaad neer op het toekennen van onbeperkte 
bevoegdheden aan de onderzoeksrechter, terwijl de wet zonder 
voorbehoud het eensluidend advies van de procu:reur des Konings 
heeft opgelegd en in de wetsgeschiedenis van 1874 is onderstreept 
dat de samenwerking en de verdeling van de verantwoordelijkhe
den tussen beide magistraten noodzakelijk zijn. 

Degenen die aldus de bevoegdheden van de onderzoeksrechter 
uitbreiden, verliezen volgens mij misschien uit het oog dat de 
wetgever weliswaar de maatschappij heeft will en beschermen door 
te bepalen dat de instemming van twee magistraten vereist is om 
de verdachte in vrijheid te laten, maar ook de imperatieven van het 
geweten van de onderzoeksrechter en de rechten en belangen van 
de verdachte heeft willen vrijwaren door de raadkamer in staat te 
stellen tussen beide magistraten te beslissen en dienaangaande 
binnen vijf dagen na de ondervraging uitspraak te doen. 

De uitlegging van het laatste lid, in fine, van artikel1 van de wet 
van 20 april1874, waarmee ik instem, wordt, dunkt mij, bevestigd 
door de wijziging die bij de wet van 13 maart 1973 in artikel 6 van 
eerstgenoemde wet is aangebracht (110). 

Terwijl de oorspronkelijke tekst van dat artikel 6 enkel 
bepaalde : << De onderzoeksrechter kan, in de loop van het 
onderzoek op de eensluidende conclusie van de procureur des 

(106) Zie het versiag van de senaatscommissie (Pasinomie, 1852, 70 en 71) en de 
conciusie van procureur-generaai Terlinden, toen eerste advocaat-generaai, voor 
Cass., 5 aug. 1910 (Pas., 1910, I. 412, inzonderheid biz. 414, 2e koiom). 

(107) G. TIMMERMANS, Etude sur Ja detention preventive, nr. 79, biz. 88 en 89 (zie ook 
de verdeeide doctrine vermeid in noot 1, biz. 89) en A. MARECHAL, « Les mandats d'arret 
- La detention preventive - La liberte individuelle », in Les Novelles- Procedure 
penale, I-1, nr. 105, biz. 451. 

(108) A. C., 1976,853. 

(109) Bij de wet van 19 maart 1973 is een vierde lid ingevoegd in art. 1 van. de wet van 
20 april 1874, dat iuidt : « De beslissing van de onderzoeksrechter is niet vatbaar voor 
hoger beroep. Dit geidt eveneens voor de beslissing waarbij de onderzoeksrechter 
weigert gevoig te geven aan de vordering van de procureur des Konings tot 
aanhouding van een verdachte. • 

Maar tegen de beslissing waarbij de onderzoeksrechter weigert een aanhoudings
bevei uit te vaardigen, daar zij aid us in iaatste aanieg is gewezen, staat cassatieberoep 
open : Cass., 22 maart en 17 aug. 1976 (A.C., 1976, 853 en 1238). 

(110) Inzake de uitiegging van een oude wet door een nieuwe meer recente, zie «De 
opdracht van de hoven en rechtbanken - Enkeie overwegingen », piechtige 
openingsrede op 1 sept. 1975, biz. 27 en 28 en de noten 79 tot 82. 
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Konings, de handlichting van het bevel tot aanhouding verlenen 
.•. », verbiedt de nieuwe tekst zonder enig onderscheid de 
invrijheidstelling wanneer de procureur des Konings zich 
daartegen verzet, terwijl de raadkamer de uitdrukkelijke opdracht 
krijgt binnen vijf dagen tussen beide magistraten te beslissen. 

Outlasting van de onderzoeksrechter op grond dat het onderzoek 
door een andere rechter voortgezet moet worden - Regime 
van de voorlopige hechtenis 

49. De noodzakelijkheden van de strafvordering en van het 
berechten van misdrijven kunnen vereisen dat een onderzoeks
rechter van een zaak wordt outlast ten voordele van een andere. 
Dat kan niet worden betwist en wordt ook niet betwist. 

Zeker, zoals het Hof heeft beslist, is het aanhoudingsbevel dat 
door de tweede rechter wordt uitgevaardigd niet de voortzetting 
van dat van de eerste rechter die oorspronkelijk met het onderzoek 
was belast - anders zouden de onderzoeksgerechten op 
onregelmatige wijze een aanhoudingsbevel moeten bevestigen dat 
is verleend door een magistraat die niet tot hun rechtsgebied 
behoort - en moet het tweede bevel dus binnen vijf dagen 
bevestigd worden, ook al was het eerste reeds bevestigd ( 111 ). 

Maar niettemin, dat de bepalingen van artikel8 van de wet op de 
voorlopige hechtenis, volgens welke nieuwe omstandigheden 
moeten bestaan, niet toepasselijk zijn (112) - anders zou de 
handhaving van de voorlopige hechtenis na het substitueren van 
een andere onderzoeksrechter moeilijk zo al niet onmogelijk zijn 
- komt omdat het tweede bevel, dat eveneens met toepassing van 
de artikelen 1 en 2 van dezelfde wet is verleend, in de plaats treedt 
en wei onmiddellijkin de plaats treedt van het eerste, zonder dat de 
verdachte zijn vrijheid heeft herkregen. 

Het Hof heeft uitdrukkelijk (113) of impliciet (114) aangetoond 
dat die onmiddellijkheideen wezenlijke voorwaarde is (115). 

Zodra er ten gevolge van de outlasting een wettelijke 
invrijheidstelling heeft plaatsgehad, kan een tweede aanhou
dingsbevel niet wettelijk worden verleend op grand van de arti
kelen 1 en 2 van de wet op de voorlopige hechtenis. 

lk benadruk een « wettelijke invrijheidstelling >>,want indien de 
politie, de rijkswacht of de gevangenisdirectie de verdachte na een 
outlasting onregelma-Lig in vrijheid heeft gesteld, waarbij het 
tweede bevel (of het bevel tot medebrenging) onmiddellijk werd 
verleend, behoudt dit bevel zijn voile uitwerking en kan de 
onregelmatig in vrijheid gestelde verdachte op grond daarvan 
worden gevat. 

(111) Cass., 24 juni 1975, A. C., 1975, 1138. 

(112) Cass., 29 maart 1977, A. C., 1977, 827. 

(113) Cass.,29 maart 1977, vermeld in devorige noot. 

(114) Cass., 24 sept. 1951, Pas., 1952, I, 21. 

(115) Zie evenwel Cass., 10 dec. 1980 in zake Bustin. 
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Indien men voor de regelmatigheid van het tweede bevel niet als 
vereiste stelt dat het onmiddellijk moet worden verleend, d.w.z. dat 
er geen mogelijkheid van herkrijging van de vrijheid wordt 
gelaten, dan zou men helemaal naar eigen goeddunken te werk 
mogen gaan. N a de ontlasting van de eerste onderzoeksrechter zou 
de tweede een dag, tien dagen of een jaar kunnen wachten om de 
verdachte opnieuw zijn vrijheid te ontnemen. Waar zou de grens 
worden getrokken ? Hoe zou men kunnen verantwoorden dat 
artikel8 van de wet niet wordt toegepast ? 

De motivering van de bevelen tot aanhouding en van de 
beslissingen waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd 
wordt 

50. Bij talloze cassatieberoepen in de loop van de laatste jaren 
ingesteld, werd het Hof verzocht te beslissen of de onderzoeksge
rechten de wetsbepalingen inzake de voorlopige hechtenis hadden 
nageleefd. 

Heeft het Hof veel van die voorzieningen verworpen, het heeft 
evenveel vernietigingen uitgesproken. Het besluit dringt zich dus 
op :de toepassing van de bepalingen van de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973, is delicaat of moeilijk en 
leidt tot betreurenswaardige verwarringen. 

Ik moge even herinneren aan de volgende regels : 
1" wanneer het een misdrijf betreft dat een correctionele 

gevangenisstraf van ten minste drie maanden ten gevolge kan 
hebben, het feit geen aanleiding kan geven tot dwangarbeid van 
vijftien tot twintig jaar of een zwaardere straf en de verdachte zijn 
verblijf in Belgie heeft, kan de onderzoeksrechter niet wettelijk 
een aanhoudingsbevel (artikel 2 van de wet) verlenen, en de 
onderzoeksgerechten kunnen dit niet bevestigen (artikel 4 van de 
wet) dan indien « ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken en waarop de aanhouding gegrond is, 
worden omschreven » en « de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte worden vermeld >>; 

2" wanneer het een aanhoudingsbevel betreft dat is uitgevaar
digd zowel ten laste van een verdachte die geen verblijf in Belgie 
(116) heeft of aan wie een feit wordt ten laste gelegd dat 
dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar of meer (117) ten gevolge 
kan hebben, als ten laste van een andere verdachte, kan de 
voorlopige hechtenis wettelijk slechts gehandhaafd worden -
wanneer het onderzoeksgerecht binnen een maand te rekenen 
vanaf de ondervraging niet heeft beslist over de tenlastelegging -
op voorwaarde dat wordt vastgesteld dat « ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken » 

de handhaving van de hechtenis vereisen, waarbij het rechtscol
lege de verplichting heeft in zijn beschikking nauwkeurig die 

{116) Cass., 7 mei 1974, A. C., 1974, 1008; 14 jan. 1975, ibid., 1975, 532; 31 jan. 1977, ibid., 
1977,604. 

{117) Cass., 3 sept. 1974 en 9 juni 1975, A. C., 1975, 10 en 1070. 
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omstandigheden te omschrijven « onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte ». 

Terwijl het stelsel van de voorlopige hechtenis, inzonderheid 
inzake de voorwaarden waaronder het aanhoudingsbevel uitge
vaardigd en de hechtenis na een maand gehandhaafd mag worden, 
sedert de wet van 20 april1874 grondig verschilde van het stelsel uit 
het Wetboek van Strafvordering - waaronder de voorlopige 
hechtenis de regel was - zelfs zoals het bij de wet van 
18 februari 1852 werd gewijzigd (118), heeft het stelsel dat volgt uit 
de wijzigingen die bij de wet van 13 maart 1973 in de genoemde wet 
van 1874 zijn aangebracht, hoewel het de voorwaarden voor de 
handhaving van de hechtenis - een maand na de ondervraging 
van de verdachte - substantieel heeft gewijzigd, voor het overige 
enkel de voorwaarden gepreciseerd voor het uitvaardigen en het 
bevestigen van een aanhoudingsbevel, nu de wetgever van 1973 in 
werkelijkheid dienaangaande enkel een motive ring heeft opgelegd 
die de rechters verplicht nate leven wat de wet van 1874 reeds had 
voorgeschreven met betrekking tot het aanhoudingsbevel en de 
bevestiging ervan. 

Onze bijzondere aandacht moet hierbij ook uitgaan naar het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden en inzonderheid naar artikel 5 dat 
onder meer bepaalt : « Een ieder die gearresteerd is of gevangen 
wordt gehouden, heeft het recht binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld. , Die bepaling zal verder nog worden besproken. 

51. TerWijl de wet van 1874 aan de onderzoeksgerechten toestond 
de voorlopige hechtenis te handhaven op grond van de enkele 
verklaring dat « het openbaar belang de handhaving van de 
hechtenis vereist », doet de wet van 1973, die artikel 5 van 
eerstgenoemde wet wijzigt, enerzijds die handhaving afhangen 
vc(n de vorenvermelde vaststellingen en preciseringen, en stelt zij 
anderzijds het begrip << openbare veiligheid >>in de plaats van het 
be grip« openbaar be lang ,, dat ruimer is. 

De substitutie van het begrip « openbare veiligheid ,, voor het 
be grip« openbaar be lang ,, is van zeer groot gewicht. 

Het is zeker niet eenvoudig beide begrippen te preciseren, maar 
het lijkt mij onbetwistbaar dat het eerste enger is dan het tweede 
en dat is wis en zeker het inzicht van de wetgever geweest (119). 

(118) Over de wordingsgeschiedenis van onze wetgeving inzake de voorlopige 
hechtenis, zie o.m. F. BERNARD TULKENS en HENRI D. BosLY, «La detention preventive en 
procedure penale beige ,, Revue de science criminelle et de droit penal compare, 1975, 
blz. 79 e.v., inzonderheid blz. 81. 

( 119) De advocaat-generaal R. DECLERCQ preciseert zulks in zijn • Post-Universi taire 
Lessenreeks ingericht door het Seminarie voor strafrecht en strafvordering R.U.G. », 
17 okt. tot 10 dec. 1975, Gent 1976, blz. 169 : • Vroeger volstond het vast te stellen dat het 
openbaar" belang " het voortduren van de hechtenis vereiste. Dit criterium werd in de 
loop van de parlementaire besprekingen vervangen door" openbare veiligheid ". Zeer 
duidelijk is het verschil tussen beide begrippen zeker niet, doch de bedoeling was 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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In het verslag van de Kamercommissie voor de Justitie wordt 
duidelijk gezegd dat de bewoordingen << eisen van het openbaar 
belang >> de uitdrukking << eisen van de openbare veiligheid >> 
dekken. Volgens de jurisprudentie en de rechtsleer omvat het 
begrip << openbaar belang >> eveneens de vereisten van de 
bestraffing, een begrip dat volkomen vreemd is aan dat van de 
openbare veiligheid (120). De minister van Justitie beklemtoonde 
<< dat de voorlopige hechtenis nooit een repressief of exemplair 
karakter mag hebben, maar steeds in het licht moet staan van de 
openbare veiligheid>> (121). 

Zo bijgevolg onder het stelsel van de wet van 20 april 1874 de 
hechtenis gehandhaafd kon worden wanneer het belang van de 
open bare veiligheid, o.m. de noodwendigheden van het onderzoek, 
zulks niet meer wettigde maar de bestraffing van de misdaad of het 
wanbedrijf- die<< van het hoogste openbaar belang is>> (122)- de 
handhaving vereiste, kan daarentegen onder het stelsel van die 
wet, gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973, een dergelijk openbaar 
belang de verlenging van de hechtenis, met toepassing van artikel5 
van de wet op de voorlopige hechtenis, niet meer wettelijk 
verantwoorden. 

Die belangrijke en wezenlijke wijziging in het stelsel van de 
voorlopige hechtenis wordt al te vaak over het hoofd gezien. 

52. De beschikkingen en de arresten die de hechtenis handhaven 
op de enkele grond dat het aan de verdachte ten laste gelegde 
misdrijf ernstig is, zijn kennelijk onwettig. De ernst van het 
misdrijf volstaat niet om daaruit wettig te mogen afleiden dat de 
open bare veiligheid in het gedrang is gebracht en dat de voorlopige 
hechtenis gehandhaafd moet worden. In arresten van het Hof (123) 
en in conclusies (124) is zulks herhaald en beklemtoond. Die 
arresten hebben benadrukt dat de ernst van het misdrijf op 
zichzelf enkel op het verleden slaat, terwijl het onder aanhou
dingsbevel plaatsen en de handhaving van de hechtenis wettig 

ongetwijfeld een meer restrictieve opvatting te huldigen (St. Kamer, nr. 472 (1968-69), 
nr. 6, zitting 1970-71,5 nov. 1970 (biz. 9 en 12) en 312, zitting 1971-72, nr. 2, 21 juli 1972; 
St. Senaat, zitting 1970-71, nr. 87, 26 nov. 1970 en zitting 1971-72, nr. 392, 4 mei 1972; 
Pari. Hand., Senaat, zitting 1971-72, nr. 42, vergadering van 15 juni 1972, en nr. 43, 
vergadering van 20 juni 1972). 

(120) Stukken Kamer, 1970-71, nr. 472/6, blz.12. 

(121) Stukken Kamer, 1972-73, nr. 312/3, biz. 5. 

(122) R. HAYOIT DE TERMICOURT, « De Ia loi sur Ia detention preventive •, Revue de 
droit penal et de criminologie, 1924, biz. 30. 

(123) Zie o.m. Cass., 3 sept. 1974 en 9 juni 1975, A.C:, 1975, 10 en 1070, en 20 jan. 
1981 in zake Hussein Ali. Anders: Cass., 10 okt. 1979, A.C:, 1979, 1980; zie ook Cass., 
21 aug. 1974, ibid., 1974, 1240. 

(124) Conclusie van de advocaat-generaal Colard voor Cass., 10 okt. 1979, Pas., 1980, 
I, 184. 
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enkel verantwoord zijn indien de openbare veiligheid thans of in 
de toekomst in het gedrang zou worden gebracht, doordat de 
verdachte in vrijheid zou worden gelaten of gesteld (125)(126). 

Ret ligt voor de hand, dunkt mij, dat zo de ernst van het ten laste 
gelegde feit kon volstaan om de handhaving van de voorlopige 
hechtenis met toepassing van artikel 5 van de wet te 
verantwoorden, elke verdachte die « van rechtswege » onder 
aanhoudingsbevel is geplaatst wegens een feit dat ten minste 
dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar ten gevolge kan hebben, 
een maand na zijn ondervraging noodzakelijkerwijze in hechtenis 
zou worden gehouden. De draagwijdte van genoemd artikel5, zoals 
zij uit de tekst en de geest ervan volgt en zoals zij door de arresten 
van het Hof (127) wordt begrepen, zou aldus kennelijk worden 
verdraaid. 

Tijdens de voorbereiding van de wet van 20 april1874 werd reeds 
benadrukt dat de ernst van de ten laste gelegde feiten niet volstaat 
om een voorlopige hechtenis te verantwoorden, nu die ernst op 
zichzelf niet aantoont dat de openbare veiligheid in gevaar is (128). 

Is de ernst van het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf 
niet voldoende om een bevel tot aanhouding of de handhaving van 
de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen, dan is het ook zo dat de 
gegevens over de bezwaren, bekentenissen, ontkenningen en 
getuigenverklaringen, die talrijke arresten en beschikkingen ten 
onrechte nuttig achten en menen te moeten ontwikkelen, daartoe 
evenmin volstaan. Gewis kan geen bevel tot aanhouding worden 
verleend of bevestigd en kan de hechtenis niet worden 
gehandhaafd als er geen aanwijzingen van schuld bestaan, maar 
die leveren niet de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden op 
en evenmin de omstandigheden die de openbare veiligheid raken, 
waarmee de wet verplicht rekening te houden. 

Kunnen de vereisten van de bestraffing en dus onder meer de 
noodwendigheden van het onderzoek het << openbaar belang » 
raken, en konden zij zelfs, v66r de wet van 13 maart 1973, het 
uitvaardigen van een aanhoudingsbevel (129) mogelijk maken, dan 
is zulks thans niet meer het geval, nu enkel de open bare veiligheid 

(125) Het in noot 123 vermelde arrest van 3 sept. 1974 zegt dat de gewichtigheid van 
het ten laste gelegde feit, hoewel zij een omstandigheid is die eigen is aan de zaak, op 
zichzelf toch niet volstaat om de hechtenis te kunnen handhaven daar deze slechts 
bevolen kan worden zo ze wegens redenen van openbare veiligheid nag geboden is. 
Het arrest van 20 jan. 1981 - vermeld in dezelfde noot- beklemtoont de wettelijke 
vereisten van een toekomstig gevaarvoor de openbare veiligheid ten gevolge van een 
invrij heidstelling. 

(126) Het arrest van 19 juni 1973, A. C., 1973, 1023, beslist dat wettelijk onvoldoende 
is een motivering die enkel erop wijst dat « men hier staat voor feiten met een zeer 
ernstig karakter en gezien tevens het zwaar verleden van de verdachte ». 

(127) Zie noten 116 en 117. 

(128) Die wetsgeschiedenis wordt dienaangaande weergegeven en besproken in het 
werk van G. TIMMERMANS, Etude sur Ja detention preventive, biz. 62, 63, 64 en 67. 

(129) Onder meer Cass., 6 juli 1908 (Pas., 1908, I, 290). 



-80-

en ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die eigen zijn aan 
de zaak of aan de persoonlijkheid van de verdachte, een voorlopige 
hechtenis kunnen wettigen (130). 

Het Hof heeft bijgevolg herhaaldelijk eraan herinnerd dat, door 
te wijzen op de noodwendigheden van het onderzoek die vereisen 
dat de verdachte ter beschikking van de onderzoeksmagistraat 
wordt gesteld, niet de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte worden vermeld die de open bare 
veiligheid raken (131). 

Sommige precieze vereisten van het onderzoek kunnen evenwel 
de open bare veiligheid raken. We zullen daarop verder terugko
men. 

53. Daar de wet van 13 maart 1973 aan de onderzoeksrechter en 
de onderzoeksgerechten een precieze en omstandige motivering 
heeft opgelegd, is het toezicht van het Hof uitgebreid, wat een 
bijkomende waarborg biedt aan de verdachten en, op een hoger 
vlak, aan de eerbiediging van de individuele vrijheid die in de 
handen van de Rechterlijke Macht is gelegd. Verder zullen we dat 
toezicht van het Hof nader bespreken. 

De wetgever van 1973 heeft door het aanbrengen van de 
bovenvermelde wijzigingen in de wet van 20 april 1874 duidelijk 
twee doelstellingen nagestreefd : 

1 • vage, onprecieze, onpersoonlijke en stereotiepe motiveringen 
verbannen; 

2" bel etten dat de voorlopige hechtenis een sanctie wordt van een 
misdrijf dat gewis a an een verdachte ten laste wordt gelegd we gens 
het bestaan van aanwijzingen, maar waarover het vonnisgerecht, 
dat uitsluitend bevoegd is om een straf op te leggen of andere 
maatregelen van sociaal verweer te nemen, nog geen uitspraak 
heeft gedaan. 

In de memorie van toelichting van het wetsontwerp staat 
dienaangaande te lezen : << De ondervinding heeft echter 
aangetoond dat men al te dikwijls een beroep doet op vage of 
algemene formuleringen of zelfs op cliche-overwegingen om het 
bevel tot aanhouding te motiveren ... Omdat ze telkens die 
persoonlijke aspecten of elementen eigen aan het dossier zullen 
moeten onderzoeken en vinden welke een aanhouding zouden 
kunnen rechtvaardigen, zullen de onderzoeksrechters en de 
parketten ervan afzien op systematische wijze aanhoudingen te 
bevelen of te vorderen. » (132) Het verslag van de Kamercommissie 

(130) Hier worden niet bedoeld de aanhoudingsbevelen die uitgevaardigd en 
bevestigd worden wanneer de verdachte zijn verblijf niet in Belgie heeft of wanneer 
hem een feit ten Jaste wordt gelegd dat dwangarbeid van 15 tot 20 jaar of een 
zwaardere straf ten gevolge kan hebben. 

(131) Onder meer Cass., 5 maart 1974, A.C., 1974, 740; 9 juni 1975, ibid., 1975, 1070; 
13 juni 1977, ibid., 1977, 1049; 11 sept. 1979, ibid., 1979, 80; 11 feb. 1981, in zake Laval; 
14 april1981, in zake Hirsch. 

Zie evenwel22 juli 1974, A.C., 1974, 1232; 26 nov. 1974, ibid., 1975,366, en 31 jan. 1977, 
ibid., 1977' 603. 

(132) Stukken Kamer, 1968-69, nr. 472/1, biz. 2. 
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voor de Justitie luidt eveneens: « Tijdens de bespreking ... spreken 
vele leden in dezelfde zin en zij beroepen zich tevens op hun 
persoonlijke ervaring bij het uitbrengen van hun kritiek op en hun 
vrees voor het aannemen van te vage of gestereotypeerde 
bewoordingen ... De minister van Justitie heeft hierop geantwoord 
dat dit (nieuwe) artikel er juist toe strekt gemakkelijkheidsoplos
singen en redenen als " gelet op de noodwendigheden van het 
onderzoek "te vermijden. » (133} 

Bij de totstandkoming van het verslag van de Senaatscommissie 
voor de Justitie werd verklaard : << Uw Commissie sluit zich 
eenparig bij die zienswijze aan. Soms wordt de voorlopige 
hechtenis klaarblijkelijk als een straf aangewend : zo stelt men 
o.m. regelmatig vast dat de opgelegde straf overeenkomt met de 
tijd doorgebracht als voorlopige hechtenis. Deze toepassing van de 
voorlopige hechtenis is in strijd met de beginselen van ons 
strafrecht (" De voorlopige hechtenis is niet meer wettig zodra ze 
niet meer nodig is", zegt een lid}.» (134} 

Terwijl de wet van 20 april 1874 aan de onderzoeksrechters en 
onderzoeksgerechten, die het aanhoudingsbevel moesten bevesti
gen, reeds voorschreef de gewichtige en uitzonderlijke, de 
openbare veiligheid rakende omstandigheden te omschrijven 
waarop de aanhouding gegrond is, heeft de wet van 13 maart 1973 
zowel voor het uitvaardigen en het bevestigen van een 
aanhoudingsbevel als voor het handhaven van de hechtenis de 
verplichting opgelegd « de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte » te vermelden. 

Behoudens in zoverre deze wet de motiveringsplicht heeft 
uitgebreid en gepreciseerd i.v.m. de handhaving van de hechtenis, 
heeft zij door de verplichting op te leggen de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte te vermelden, niets 
anders gedaan dan de nadruk gelegd op het verbod vage en 
stereotiepe motiveringen te hanteren. De h. procureur-generaal 
Hayoit de Termicourt, schreef reeds in 1924 in zijn commentaar bij 
de wet van 20 april1874 :«La premiere (idee maitresse de la loi)
et on l'oublie souvent- c'est qu'il n'existe pas de circonstances
type qui, des qu'elles sont reunies, puissent justifier a priori un 
mandat d'arret. Le mandat d'arret est un habit, le juge d'instruction 
est un tailleur; mais le debit de costumes fa<;onnes d'avance ou par 
serie est absolument interdit a ce magistrat. C'est dire que le 
mandat doit etre fait pour un inculpe et non l'inculpe pour un 
mandat. >> (135) 

(133) Stukken Kamer, 1970-71, nr. 472/6, biz. 5. 

(134) Stukken Senaat, 1971-72, nr. 392, biz. 4. 

(135) • De Ia loi sur Ia detention preventive •, op. cit., in noot 122, blz . .13. 
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Uit de vorderingen, beschikkingen en arresten moeten derhalve 
voorgedrukte - dus vooraf opgestelde - formules absoluut 
worden geweerd daar zij de wettelijke voorschriften in de wind 
slaan of althans de indruk geven dat te doen. Het Hof heeft dit bij 
elke gelegenheid beklemtoond (136). 

54. Is het mogelijk nader aan te duiden wat in de zin van de wet 
« de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden vormen , 
zijn? 

Een uitputtende definitie van een dergelijk begrip, of beter van 
twee of vier zo ruime begrippen, kan natuurlijk niet worden 
gegeven. 

Hun zin en draagwijdte kunnen reeds uit de vrij nauwkeurige 
bewoordingen van de wet worden afgeleid : « gegevens eigen a an de 
zaak >>, « gegevens eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte >>, 
« ernstige omstandigheden >>en« uitzonderlijke omstandigheden >>. 

De wetgever heeft zowel bij de voorbereiding van de wet van 
1874 als bij die van de wet van 1973 aan de hand van voorbeelden 
verduidelijkt wat die bewoordingen - inzonderheid de laatste 
twee in 1874- betekenen. 

Uit de wetsgeschiedenis van de eerste wet blijkt dat de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die omstandigheden zijn die 
intrinsiek in het feit zelf besloten liggen, die daaruit volgen of 
eraan verbonden zijn : het belang van verduisterde of ontvreemde 
bedragen, de aangewende middelen ... (137)(138). 

De wens van de opstellers van het ontwerp (139) dat heeft geleid 
tot de wet van 13 maart 1973 wordt verduidelijkt aan de hand van 
de volgende voorbeelden van motiveringen : 

« Overwegende dat de feiten, die aan de verdachte ten laste 
gelegd worden, buitengewoon ernstigzijn, 

- gelet op de weerslag die zij hebben gehad op de 
geestesgesteldheid van het slachtoffer (misdrijf tegen de zeden); 

- of, gelet op het be drag van de ontvreemde som; 
- of, gelet op het feit dat, alhoewel het ontvreemde bedrag niet 

uitzonderlijk hoog is, de ontvreemding gebeurd is ten nadele van 
X. .. die hulpbehoevend is en met wiens vermogenstoestand de 
verdachte vertrouwd was; 

(136) O.m. Cass., 13 juni 1977, A.C, 1977. 1049, en 11 sept. 1979, 1980, R. W., 1979-8L, 
1038. 

(137) Zie TIMMERMANS, op. cit., in noot 128, biz. 62-63. 

(138) TIMMERMANS haalt de cursus aan die prof. Haus aan de R.U.G. doceerde en 
preciseert ( op. cit., blz. 63) : • II faut entendre par circonstances graves et 
exceptionnelles celles qui se rattachent a !'infraction meme et qui aggravent 
considerablement, soit la materialite du fait, en le rendant plus dommageable ou plus 
dangereux, soit Ia culpabilite de !'agent en revelant une intention plus criminelle. Ce 
sont des circonstances aggravantes, legales ou judiciaires inherentes au fait ou 
personnelles a ]'agent. » 

(139) Vers!ag namens de kamercommissie voor de Justitie, Stukken Kamer, 
1970-71, nr. 472/6, biz. 7. 
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- of, gelet op deze of gene handelwijze waarvan de betrokkene 
verdacht wordt, handelwijze die wijst op een buitengewoon 
gevaarlijke geestesgesteldheid; 

- of, gelet op het feit dat de onvoorzichtigheid waarvan de 
verdachte blijk gegeven heeft, bv. door van de ene naar de andere 
rijstrook van de autoweg over te gaan op een plaats waar zulks 
verboden is en waar het verkeer buitengewoon druk is, een 
bijzonder ernstig karakter heeft; 

- of, gelet op het feit dat de ten laste van de verdachte gelegde 
dronkenschap buitengewoon ernstig is, zoals blijkt uit de ontleding 
van het bloedstaal en uit de door de getuigen en de verbalisanten 
gedane vaststellingen. » ( 140) 

Hoe ernstig, hoe uitzonderlijk de omstandigheden ook zijn, een 
verdachte, die zijn verblijf in Belgie heeft en aan wie een feit ten 
laste wordt gelegd dat ten minste een gevangenisstraf van drie 
maanden doch minder dan vijftien jaar dwangarbeid ten gevolge 
kan hebben, kan niet onder bevel tot aanhouding worden geplaatst 
en dit bevel kan niet worden bevestigd dan indien die maatregel in 
het belang van de open bare veiligheid is vereist. 

Ongeacht of de verdachte zijn verblijf in Belgie heeft, ongeacht 
de ernst van het hem ten laste gelegde misdrijf ( dus zelfs een 
misdrijf dat dwangarbeid van vijftien jaar tot twintig jaar of een 
zwaardere straf ten gevolge kan hebben), kan de voorlopige 
hechtenis evenmin gehandhaafd worden wanneer het belang van 
de open bare veiligheid het niet vereist. 

Het noodzakelijk samenbestaan van beide voorwaarden -
a) ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte; b) omstandigheden 
die de open bare veiligheid raken- werd reeds beklemtoond bij de 
voorbereiding van de wet van 1874 (141); het gebeurde opnieuw bij 
die van de wet van 1973 (142) en werd in talloze arresten van het 
Hof in herinnering gebracht (143). 

Wanneer er dus ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
aanwezig zijn, eigen aan de zaak of aan de persoonlijkheid van de 
verdachte, maar de openbare veiligheid niet betrokken is bij het al 
dan niet in hechtenis nemen of handhaven, mogen die 
maatregelen niet bevolen worden. Evenzo, wanneer er omstandig
heden aanwezig zijn die zowel volgens de wetgever van 1874 als 
volgens die van 1973 de openbare veiligheid raken - zoals het 
gevaar voor belemmering of verlamming van het onderzoek of voor 
recidive - maar er geen ernstige of uitzonderlijke omstandighe
den zijn, is er evenmin grond tot aanhoudingsbevel of tot 
handhaving van de hechtenis. 

(140) Verslag aangehaald in de vorige noot, biz. 5 en 6. 

(141) Rede van de minister van Justitie, Pasinomie, 1874, 131. Zie ook TIMMERMANS, 

op.cit., biz. 64. 

(142) Verslag namens de kamercommissie voor de Justitie, Stukken Kamer, 
1970-71, nr. 472/6, biz. 5-7; 

(143) Cass., 19 juni 1973, A. C., 1973, 1023; 3 sept. 1974 en 9 juni 1975, ibid., 1975, 10 en 
1070. 
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Laten wij onderstellen dat aan een per soon een misdrijf ten la~ "e 
wordt gelegd dat een gevangenisstraf van drie maanden ten 
gevolge kan hebben, doch dat het feit objectief geen ernstig 
karakter vertoont en bovendien niet gepaard ging met enige 
ernstige en uitzonderlijke omstandigheid; in dit geval o.m. kan het 
gevaar voor recidive of het risico dat de verdachte het onderzoek op 
een dwaalspoor zou kunnen brengen of het zou kunnen verlammen 
geen aanhoudingsbevel wettigen (144). 

55. Kunnen wij nader aangeven in welke gevallen « de openbare 
veiligheid wordt geraakt », in de zin van de wet op de voorlopige 
hechtenis? 

De wetgever van 1973 heeft met overname van de beschouwin
gen uit de wetsgeschiedenis van de wet van 1874 (145) gepreci
seerd: 

« De motieven die verband houden met de openbare veiligheid 
zijn praktisch bijna steeds dezelfde. 

Zij houden verband hetzij met de ontvluchting of met het gevaar 
voor ontvluchting, hetzij met het gevaar voor de belemmering of 
lamlegging van het onderzoek of met het gevaar voor recidive. >> 

(146) 
Een andere reden die ongetwijfeld ook de openbare veiligheid 

raakt, is het feit dat het in vrijheid laten van de verdachte 
beroering zou doen ontstaan in de maatschappij, onder meer in het 
milieu waar het feit is gepleegd of waar de verdachte verblijft. 

Het verslag van de Kamercommissie voor de Justitie geeft 
daarna een reeks voorbeelden van motiveringen die een 
aanhoudingsbevel of de handhaving van de hechtenis naar recht 
kunnen wettigen c;p grond van die omstandigheden die van die 
aard zijn dat zij de openbare orde kunnen raken. Het lijkt ons 
nuttig deze in een voetnoot aan te halen (147). 

(144) De h. procureur-generaal HAYOIT DE TERMICOURT schreef : « La crainte de Ia 
fuite de l'inculpe est, a elle seule, insuffisante, mais si les circonstances du fait 
delictueux sont graves et si Ia fuite do it a voir pour effet d'entraver le cours de Ia justice 
... cela interesse Ia securite publique. • ( Op. cit., biz. 17 .) 

{145) Zie TIMMERMANS, op. cit., biz. 64 tot 84. 

{146) Verslag namens de kamercommissie voor de Justitie, Stukken .!lamer, 
1970-71, nr. 472/6, biz. 6 en 7. 

(147) •l.Gevaarvoorontvluchting: 
Overwegende dat terecht kan worden gevreesd dat X ... zich aan de vervolgingen 

onttrekt, 
- gelet op de omstandigheid dat hij zich onmiddellijk na de feiten waarvan hij 

verdacht wordt, verborgen heeft en slechts dank zij een door het Centraal 
Signalementenblad verspreid signalement ontdekt kon worden; 

- of, gelet op het feit dat geen enkel belang hem in Belgie weerhoudt en dat zijn 
woonplaats zowel als zijn werkkring in dat of dat vreemd land gevestigd zijn. 

2. Gevaar voor belemmering van het onderzoek : 
Overwegende dat terecht kan worden gevreesd dat de verdachte zich tegen de goe(ie 

gang van het onderzoek verzet, , 
- dat talrijke getuigen immers nog moeten worden verhoord en dat de verdachte 

reeds heeft gepoogd hen door die of die handeling te belnvloeden; 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Hetzelfde verslag onderstreept - men kan er niet genoeg op 
drukken: 

" Een loutere vermelding van deze motieven zou volgens het 
nieuwe wetsontwerp niet voldoende zijn. Het aanhoudingsman
daat zal die dus moeten preciseren, daarbij rekening houdend met 
de bijzondere omstandigheden van de zaak en met de 
persoonlijkheid van de verdachte "· (148) 

De wetgever van 1973 heeft dus geoordeeld (149) dat het gevaar 
dat de verdachte ontvlucht een omstandigheid is die de openbare 
veiligheid raakt en de voorlopige hechtenis rechtvaardigt. 

Dat kan verwondering baren. 

Immers, als de voorlopige hechtenis geen sanctie mag zijn (150), 
nu alleen de vonnisgerechten bevoegd ZIJn om, na een 
contradictoir debat - behoudens het recht van de verdachte 
verstek te Iaten gaan - een veroordeling uit te spreken, dan mag 
zij evenmin in beginsel een maatregel zijn die de tenuitvoerlegging 
van een nog niet uitgesproken straf mogelijk maakt. 

- geiet op het feit dat het misdrijf waarvan de verdachte wordt verdacht 
noodzakelijk met behuip van andere, nog te ontdekken personen gepleegd werd; 

- of, gelet op het feit dat de opbrengst van de diefstai waarvan hij wordt verdacht, 
nog niet werd ontdekt en dat daardoor nog verscheidene opsporingen uit te voeren 
blijven; dat kan worden gevreesd dat hij, op vrije voeten, de opbrengst van de diefstal 
doet verdwijnen; 

- of, gelet op het feit dat slechts enkele goederen die het voorwerp zijn van de 
verduistering van de activa van het faillissement ontdekt konden worden bij vrienden, 
waar verdachte ze had opgeslagen, en dat de overige nog ontdekt moeten worden 
vooraieer zij in de handel verdwijnen. 

3. Gevaar voor recidive : 
- Overwegende dat verdachte reeds tairijke veroordelingen opgelopen heeft 

wegens misdrijven tegen eigendommen of tegen de zeden ... en dat tere.<;ht kan 
gevreesd worden dat hij, ais hij eenmaai in vrijheid is gesteid, andere mtsdnJven zai 
plegen; 

- Overwegende dat verdachte, die de feiten heeft bekend, niet over voldoende 
ontwikkelde geestesvermogen schijnt te beschikken om er de ernst van te beseffen : 
dat dan ook gevreesd kan worden dat hij nieuwe gelijkaardige misdrijven zal plegen; 

- Overwegende dat de verdachte, die de feiten heeft bekend, verklaard heeft 
gehandeid te hebben onder de drang van impuisen waaraan hij niet kan weerstaan. » 
(Versiag geciteerd in de vorige noot, biz. 6 en 7 .) 

(148) Versiag aangehaaid in de vorige twee noten, biz. 6. 

(149) Zie noot 147. 

(150) Zie het vorenvermeide versiag van de senaatscommissie voor de Justltie, 
Stukken Senaat, zitt. 1971-72, nr. 392, biz. 4. Zie ook de advocaat-generaal DECLERCQ, 

op. cit., biz. 169 en noot 2. 
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In de wetsgeschiedenis van de wet van 1874 werd het gevaar voor 
ontvluchting niet beschouwd als een omstandigheid die de 
openbare veiligheid raakt (151), behalve in bijzondere gevallen, 
onder meer wanneer (152) te vrezen is dat de verdachte vlucht naar 
een land waarmee geen uitleveringsverdrag is gesloten (153). 

Hoe dan ook, de wetgever heeft aangenomen dat het gevaar voor 
ontvluchting een omstandigheid is die de openbare veiligheid 
raakt in zoverre dat gevaar wordt beoordeeld in verband met de 
omstandigheden eigen aan de zaak en de persoonlijkheid van de 
verdachte (154)(155). 

Aangestipt zij, voor het overige, dat artikel 21 van de wet op de 
voorlopige hechtenis het bevelen toestaat van de onmiddellijke 
aanhouding - die een maatregel van voorlopige hechtenis is -
« indien te vrezen is dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van 
de straf zou pogen te onttrekken ». 

Te dien aanzien client ook rekening te worden gehouden met 
internationaalrechtelijke bepalingen. Artikel 5, lid 1, c, van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden bepaalt : << Een persoon mag 
gearresteerd of gevangen gehouden worden ten einde voor de 
bevoegde rechterlijke instantie te worden geleid ... indien er 
redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het noodzakelijk is 
hem te bel etten een strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat 
hij dit heeft begaan "·Lid 3 van hetzelfde artikel preciseert ook dat 
<< de invrijheidstelling van een gevangen gehouden persoon 
afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg voor de 
verschijningvan de betrokkene in rechte ». Artikel 9, lid 3, van het 

(151) Zie de verklaringen van de minister van Justitie vermeld door TIMMERMANS, op. 
cit., nr. 67, in fine, biz. 79 en 80. 

(152) De minister van Justitie heeft onder meer gezegd : « Ainsi, par exemple, j<= 
suppose un fait de detournement, un fait de faux, un fait de banqueroute : il se 
presente dans des circonstances tres graves, tres exceptionnelles, a raison de 
!'importance des sommes, a raison des moyens employes par les auteurs du de lit, etc. 
Mais il est cependant tres evident que les inculpes ne sauraient songer a renouveler 
leur mefait. D'autre part Ia justice tient en son pouvoir tousles documents qui peuvent 
l'eclairer. En quoi Ia securite publique est-elle interessee a ce que J'inculpe soit mis 
sous les verrous ?• (TIMMERMANS, op. cit., biz. 67.) 

(153) Zie de verklaringen van Thonissen en Van Humbeeck, vermeld door 
TIMMERMANS, op. cit., nr. 68, biz. 80 e.v. 

(154) Verslag van de kamercommissie voor de Justitie, Stukken Kamer, 1970-71, 
nr. 472/6, biz. 6. 

(155) Het feit dat de verdachte, zo hij in vrijheid werd gelaten, zich aan de 
strafvervolging zou onttrekken, kan dus een omstandigheid uitmaken die de openbare 
veiligheid raakt, zoals het Hof op 14 jan. 1975 heeft aangenomen (A. C., 1975, 532). 

Maar preciseringen eigen aan de feiten van de zaak, o.m. aan de gedragingen van de 
verdachte, moeten die omstandigheid verantwoorden, zoals wordt aangegeven in de 
voorbee!den van motiveringen die werden gegeven in het meervermelde verslag (zie 
noot 147). 

Wanneer de artikelen 1 en 5 van de wet op de voorlopige hechtenis samen worden 
ge!ezen, blijkt noodzakelijk dat, a! kan het ontbreken van een woon- of verblijfpiaats 
in BelgHi zonder meer het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel wettigen, die 
omstandigheid niet volstaat voor het handhaven van de hechtenis. 
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Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
aangenomen te New York op 19 december 1966 (156), bepaalt : 
« Hun invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld van 
garanties om in een later stadium van de rechtsgang voor de 
rechtbank te verschijnen voor hun berechting en, zo daartoe 
aanleiding bestaat, voor de tenuitvoerlegging van het vonnis. » 

De « openbare veiligheid », bedoeld bij de wet, betreft niet 
uitsluitend de maatschappij in haar geheel, doch ook het 
individueel belang van een burger. Dat werd in 1874 uitdrukkelijk 
aangenomen {157). Het lijkt mij evident dat de openbare veiligheid 
in het geding komt wanneer de verdachte, die in vrijheid is gelaten, 
zich zou vergrijpen o.m. aan het leven of de goederen van de 
slachtoffers van het hem ten laste gelegde misdrijf of van de 
getuigen die hem hebben aangebracht. 

lk wens nogmaals te beklemtonen dat de omstandigheden van 
openbare veiligheid gepreciseerd en beoordeeld moeten worden 
met betrekking tot de omstandigheden eigen aan de zaak en de 
persoonlijkheid van de verdachte. Zoals wij reeds hebben gezegd, 
volstaan zij op zichzelf niet om de voorlopige hechtenis te 
verantwoorden; want bovendien moeten de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden worden vermeld, die dezelfde kunnen zijn 
als die welke in specie het aangevoerd belang van de openbare 
veiligheid verantwoorden, of ook andere. 

Het enkel aanvoeren van de gronden- gevaar voor ontvluchting 
of recidive, belemmering van het onderzoek- volstaat niet (158). 

Vereiste van preciseringen, overeenkomstig de wet, in de 
redengeving van het aanhoudingsbevel of in de jurisdictionele 
beslissing tot bevestiging ervan of tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, beroep op het plichtsbesef van de 
magistraten betreffende de overeenstemming van die redengeving 
met de werkelijkheid, besef dat zij moeten betonen en inderdaad 
ook aan de dag leggen wanneer zij in antwoord op conclusies 
zonder verdere precisering {159) zeggen dater bezwaren- meer 
bepaald aanwijzingen (160) van schuld- op de verdachte we gen. 

(156) Dit verdrag werd door de Kamers van Volksvertegenwoordigers op 5 juni 1980 
ert door de Sen a atop 19 maart 1981 aangenomen. 

(157) Zie TIMMERMANS, op. cit., biz. 72. 

(158) Zie supranr. 55. 

(159) «II resulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instmction criminelle 
que le legislateur s'en est remis ala conscience des membresde Ia chambre du conseil 
et de Ia chambre des mises en accusation en ce qui concerne !'appreciation du 
caractere suffisant ou insuffisant des charges, reunies par l'instmction, pour justifier 
le renvoi du prevenu devant Ia juridiction de jugement {N.B. il en va de meme pour 
!'appreciation des indices pouvant justifier une detention preventive); aucune 
disposition legale ne prescrit a Ia juridiction d'instmction de preciser ces charges. II 
s'ensuit que dans Ia mesure ou des concl.usions contestent !'existence en fait de 
charges ou de charges suffisantes, Ia juridiction d'instmction y repond de maniere 
adequate par Ia constatation souveraine que pareilles charges existent. » (Noot 
getekend R.H. onder Cass., 2 juli 1951, Pas., I, 752.) 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Dat zijn essenW~le wettelijke vereisten. 
De rechters leven ze zeker niet na wanneer zij een reeks gronden 

geven die aan allerlei wisselende overwegingen zijn ontleend en 
waarvan de opeenstapeling de betreurenswaardige indruk wekt 
van overal inpassende en stereotiepe formules die in werkelijkheid 
met de feiten der zaak niet blijken te stroken(161). 

56. De loutere overweging dat het onderzoek gehinderd of 
belemmerd zou kunnen worden, is geen naar recht voldoende 
motivering van het bestaan van omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken (162). 

In de uiterst precieze arresten van 3 september 1974 en 
11 september 1979 (163) heeft het Hof terecht vastgesteld dat een 
dergelijke onnauwkeurige overweging het Hof niet in staat stelt 
<< te onderscheiden of de rechter van oordeel is dat verdachte na 
haar invrijheidstelling het onderzoek zou kunnen belemmeren bij 
voorbeeld door vlucht, bei:nvloeding van getuigen of het doen 
verdwijnen van bepaalde bewijzen, in welk geval dan nog gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte moesten 
aangehaald worden die de vrees voor zodanige gebeurtenissen 
doen ontstaan, dan wei dat de verdere hechtenis enkel geboden is 
om het nog niet voltooid onderzoek te vergemakkelijken, in welk 
geval de omstandigheid die de openbare veiligheid zou raken, 
vreemd is aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte ». 

Het Hof heeft in bepaalde arresten geoordeeld dat de volgende 
motiveringen volstonden : « noodzakelijkheid het onderzoek te 
Iaten voortgaan zonder de mogelijkheid voor de verdachte dit 
onderzoek te dwarsbomen » (164), of« het gevaar dat de verdachte 
zich tegen de goede gang van het onderzoek zou verzetten door het 
wegmaken van bewijselementen en het bei:nvloeden van getuigen » 
(165), of« het gevaar dat hij het verder onderzoek zou dwarsbomen, 
met name door te beletten dat nog niet teruggevonden voorwerpen 
worden opgespoord >> (166), of nog dat « het onderzoek nog in zijn 

De precisering van de bezwaren of aanWIJzmgen in dat stadium van de 
rechtspleging zou de beslissingen die de vonnisgerechten moeten nemen, kunnen 
verdraaien of bei:nvloeden. 

(160) • Ne confondons jamais Jes indices de culpabilite au point de vue de Ia 
detention preventive et Ies charges au point de vue du renvoi et du jugement. II y a Ia 
toute une echelle dans I'ordre des presomptions. Pour Ie mandat, ii ne faut que des 
indices; pour le renvoi, ii faudra que ces indices soient devenus des charges; le tribunal 
ne condamnera que s'il y a des preuves. » (Conclusie van de procureur-generaal 
TERLINDEN, toen eerste advocaat-generaal, v66r Cass., 5 aug. 1910, Pas., 1910, I, 415.) 

(161) Zie dienaangaande Cass., 22 sept. 1975, A.C., 1976, 102. 

(162) Cass., 3 sept. 1974 en 9 juni 1975, A. C., 1975, 10 en 1070; 11 sept. 1979, R. W., 
1979-80, 1038. 

(163) Cass., 3 sept. 1974, A. C., 1975, 10; Cass., 11 sept. 1979, vermeld in de vorige noot. 

(164) Cass., 22 juli 1974, A. C., 1974, 1232. 

(165) Cass., 20 juli 1977, A. C., 1977, 1129. 

(166) Cass., 13 feb. 1979, A. C., 1979, 327. 
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beginstadium is en dat moet gevreesd worden dat de verdachte met 
een medeverdachte samenspant om het onderzoek te 
dwarsbomen >> (167). 

Rierbij rijst de vraag of aldie motiveringen << gepersonaliseerd » 
zijn zoals de wet verlangt (168). Men kan evenwel niet eisen dat de 
rechters en de onderzoeksgerechten op dusdanige wijze de 
motiveringen << personaliseren » dat de door hen vermelde details 
de verdachte of diens medeplichtigen of vrienden in staat zouden 
stellen het onderzoek te dwarsbomen. De jurisprudentie zal dit 
dub bel probleem nog moeten onderzoeken. 

57. De maatschappelijke stoornis die het in vrijheid laten van de 
verdachte onvermijdelijk of zeer waarschijnlijk zou veroorzaken is 
vanzelfsprekend, zoals we reeds hebben gezegd, een omstandig
heid die de open bare orde raakt, maar die omstandigheid, net zoals 
het gevaar het onderzoek te belemmeren of lam te leggen, heeft dat 
gevolg slechts gedurende een bepaalde tijd (169) ... een bijzonder 
aspect dat men voor ogen moet houden voor de toepassing van 
artikel5 van de wet op de voorlopige hechtenis. 

Ret is duidelijk dat de op een dergelijke overweging gegronde 
motivering ook << gepersonaliseerd » moet zijn. Ret volstaat niet 
aan te nemen << dat de feiten die ernstig blijken, in de publieke 
opinie een zekere weerklank hebben gevonden » (170) of<< dat moet 
worden gevreesd dat de invrijheidstelling van de verdachte de 
openbare orde zou verstoren en opschudding verwekken » (171). 
Soms heeft de jurisprudentie zich evenwel dienaangaande zeer 
breed getoond (172). 

Geen omstandigheid die de openbare orde raakt en die op 
zichzelf de hechtenis verantwoordt, is m.i. het feit dat de 
invrijheidstelling van de verdachte << een ongelukkkig voorbeeld 
zou zijn voor de ondergeschikten van deze hoge ambtenaar wiens 
gedragingen de openbare opinie ernstig hebben geschokt » (173). 

\ 167) Cass., 13 dec. 1977, A. C., 1978,459. 

(168) Zie verslag in naam van de kamercommissie voor de Justitie, Stukken Kamer, 
1970-71,nr.472/6, blz.6en 7. 

(169) Het onderzoeksgerecht beoordeelt onaantastbaar in feite of er nag steeds 
ernstige en uitzonder!ijke omstandigheden aanwezig zijn die de open bare veiligheid 
raken en waardoor de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd (Cass., 
13 feb. 1979, A.C., 1979, 327). Het rechtscollege mag steunen op andere ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden dan die welke het in zijn vroegere beslissingen in 
aanmerking heeft genomen, zelfs a! steunt het op omstandigheden die niet nieuw zijn 
(Cass., 9 dec. 1974, ibid.,1915, 418). 

(170) Cass., 11 feb. 1981, in zake Laval. 

(171) Cass., 5 feb. 1980 (impliciete oplossing), Pas., 1980, I, 659. 

(172) Zie ook Cass., 21 okt. 1974, A. C., 1975, 323, en 21 nov. 1978, ibid., 1979, 323. Het 
arrest van 9 jan. 1979, ibid., 1979, 241, heeft geoordeeld dat de motivering voldoende 
was die zegt dat de • feiten in concreto in zo~anige omstandigheden gepleegd zijn dat 
de invrijheidstelling van de verdachte de openbare veiligheid in gevaar kan brengen ». 
Men moet zich echter afvragen hoe en waarom de « openbare veiligheid aldus in 
gevaar was gebracht ». 

(173) Cass., 21 aug.l974, A.C.,1974,1240. 
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Gewis, zoals het Hof reeds op 6 juni 1953 (174) heeft gezegd, 
.tmnnen de onderzoeksgerechten oordelen dat de verdachte in het 
belang van de openbare veiligheid in hechtenis moet worden 
gehouden wanneer, gezien de ernst der feiten, gevreesd moet 
worden dat de verdachte, in vrijheid gelaten, gelijkaardige feiten 
zou plegen. Maar in de motivering moet een nauwkeurige 
omschrijving worden gegeven van de gegevens eigen aan de zaak 
die de vrees wettigen dat er bij invrijheidstelling herhaling in 
rechte of in feite zal plaatshebben. 

Uit het arrest van 11 maart 1974 volgt dat niet toereikend is de 
overweging dat et te vrezen is dat de verdachte, indien hij weer in 
vrijheid werd gesteld, gelijkaardige feiten zou plegen of zich aan de 
vervolging zou onttrekken (175). 

58. Er zijn magistraten die bij het verlenen van aanhoudingsbe
velen of bij het motiveren van de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten menen te steunen, overeenkomstig de wet, 
op een omstandigheid die de openbare veiligheid raakt, wanneer 
zij de geestesgesteldheid van de verdachte laten gelden, terwijl een 
dergelijke motivering, op zichzelf, vanzelfsprekend niet volstaat 
ter verantwoording dat de open bare veiligheid in het geding is. 

Arresten van het Hof hebben dit beklemtoond (176). 
Het arrest van 5 mei 1981 (177) preciseert dat het niet voldoende 

is zich op een gevaarlijke geestesgesteldheid te beroepen en dat 
bovendien gepreciseerd moet worden waarin die geestesgesteld
heid de openbare veiligheid in gevaar zou brengen indien de 
verdachte in vrijheid werd gesteld. 

Het verleden van de verdachte volstaat evenmin (178). 
Andere arresten van het Hof hebben evenwel niet zulke strenge 

eisen gesteld, omdat op het gevaar voor nieuwe misdrijven werd 
gewezen. Aldus de arresten van 22 juli 1974 (179), 14 januari 1975 
(180), 11 februari 1975 (181) en 13 februari 1979 (182), die hebben 
aangenomen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan door de 
motiveringen volgens welke « de verdachte een gevaarlijke 

(174) Pas., 1953, I, 887. 

(175) ZieCass.,ll maart 1974,A.C.,1974, 757. 

(176) O.m. het arrest van 14 april 1981, i.z. Hirsch, beslist dat onwettig is de 
beslissing waarbij de hechtenis wordt gegrond op de omstandigheid dat de verdachte 
een bedenkelijke ingesteldheid heeft door niettegenstaande aile aanwijzingen in zijn 
ontkenningen te volharden, van geen verbetering blijk te geven en daar de 
onderzoeksverrichtingen door bovenvermelde ingesteldheid geschaad kunnen 
worden. Zie evenwel Cass. 13 dec. 1977 in zake Mertens. 

(177) In zake De Mayer. 

(178) Cass., 19 juni 1973, A. C., 1973, 1023. 

(179) A.C., 1974,1232. 

(180) A. C., 1975, 535. 

(181) A.C., 1975,654. 

(182) A.C.,1979,327. 
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geestesgesteldheid heeft ... dat zijn gedraging doet vrezen dat hij, 
eenmaal in vrijheid, deze gedragingen zal hervatten »,de verdachte 
« agressieve neigingen heeft die voor hemzelf en voor de 
maatschappij gevaarlijk zijn », « het geval van maatschappelijke 
onveiligheid dat volgt uit het ten laste gelegde feit en de vrees dat 
de verdachte nieuwe gelijkaardige feiten zou begaan, ingeval hij in 
vrijheid wordt gesteld, de handhaving van de hechtenis vereisen ». 

Zo het Hof op 13 juni 1977 (183) heeft overwogen dat een arrest 
niet gemotiveerd was als vereist door artikel 5 van de wet op de 
voorlopige hechtenis, dat o.m. (184) steunde op de overweging dat 
het noodzakelijk was de herhaling van gelijkaardige feiten te 
voorkomen, en zo het heeft geoordeeld dat andere arresten 
wettelijk verantwoord waren, omdat zij o.m. steunden op gegevens 
eigen aan de zaak- wat zeker lijkt- hetzij doordat zij erop wezen 
dat de verdachte « reeds is veroordeeld, o.m. wegens diefstal, en 
thans opnieuw in het bezit is gevonden van gestolen goederen, wat 
erop wijst dat hij een gevaar voor de maatschappij blijft, te meer 
daar hij slechts een paar dagen v66r zijn nieuwe aanhouding 
vrijgelaten was » (185), hetzij doordat zij tegelijk attendeerden op 
de precieze aard van de ten laste gelegde misdrijven die de 
veiligheid van de financHHe en handelstransacties hadden 
verstoord, op de ernst en de her haling van die feiten, op het feit dat 
de verdachte reeds was veroordeeld wegens misdrijven van 
dezelfde aard en bijgevolg op de noodzakelijkheid te verhinderen 
dat dergelijke feiten nogmaals zouden worden gepleegd (186), toch 
heeft het Hof ook beslist dat de bij de wet voorgeschreven 
preciseringen werden verschaft door een motivering waarin enkel 
werd aangevoerd dat, « rekening houdende met verdachtes 
vroegere gedraging, gevreesd kan worden dat hij, in vrijheid 
gesteld, andere misdrijven tegen de eigendom zal plegen en dat ook 
ernstig gevreesd kan worden dat hij zich aan de vervolging zal 
onttrekken ... >> (187). 

Wil een aanhoudingsbevel overeenkomstig artikel 2, tweede lid, 
van de wet op de voorlopige hechtenis zijn verleend of wil de 
hechtenis overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 van 
dezelfde wet zij n gehandhaafd, dan kan dus niet zonder meer 
worden volstaan met te wijzen op de geestesgesteldheid van de 
verdachte of op het feit dat hij, in vrijheid gesteld of gelaten, 
nieuwe misdrijven zou kunnen plegen; men moet in specie 
nauwkeurig omschrijven, d.w.z. men moet de motivering 
« personaliseren >>. 

(183) Cass.,13 juni 1977, A.C.,1977, 1049. 

(184) Het Hof had beklemtoond dat die overweging in een voorgedrukte tekst was 
geformuleerd. 

(185) Cass., 13 dec.1977, A. C., 1978,458. Zie ook Cass.,17 feb.1975, ibid,1915, 676. 

(186) Cass., 25 nov. 1974, A. C., 1975,357. 

(187) Cass., 18 feb. 1975, A. C., 1975, 681. 
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59. Laten we tot slot van deze uiteenzetting over de motivering 
als vereist bij de genoemde artikelen 2, 4 en 5, samenvattend 
zeggen: 

a) de ernst van het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf is 
geen toereikend gegeven; 

b) tegelijkertijd moet gewezen worden op de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van de verdachte en op de aan de openbare 
veiligheid rakende gegevens die het aanhoudingsbevel of de 
handhaving van de hechtenis motiveren of nodig maken, waarbij 
die gegevens aangepast moeten zijn aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, maar dezelfde mogen zijn als de 
genoemde ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, mits de 
vereiste aanpassing niet over het hoofd wordt gezien; 

c) aangezien de motivering wettelijk geen stijlformule mag zijn, 
moeten de magistraten naar geweten oordelen of de door hen 
gegeven gronden stroken met de werkelijkheid, inzonderheid met 
« het belang van de open bare veiligheid ». 

Sommigen zullen misschien van oordeel zijn dat het onder die 
omstandigheden in heel wat gevallen zeer moeilijk, ja zelfs 
onmogelijk is een aanhoudingsbevel uit te vaardigen of een 
voorlopige hechtenis te handhaven. 

Het antwoord moet zijn, enerzijds, dat zulks de wil van de 
wetgever is en, anderzijds, dat die wil in de hoogste mate 
verantwoord is. En wel omdat de voorlopige hechtenis niet dan 
uitzonderlijk mag zijn en de Rechterlijke Macht zich niet mag 
veroorloven dat uitzonderlijk instituut, dat door de vereisten van 
de openbare veiligheid wordt gedragen, van zijn doel en 
bestaansreden af te wenden door het als strafmaatregel te doen 
dienen (188). Zo trouwens begrijpen bijna alle magistraten hun 
opdracht. 

Mocht de mening postvatten dat, zodra een zaak in onderzoek 
wordt gesteld, zelfs als daarin geen ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden bestaan met de evidente noodzaak tot vrijwaring 
van de openbare veiligheid, toch voorzorgsmaatregelen zouden 
moeten kunnen worden getroffen ten behoeve van de strafvorde
ring en tot bescherming van de maatschappij of van de verdachte 
zelf, dan zou het op de weg liggen van de wetgever dergelijke -
met een voorlopige hechtenis niet te verenigen- maatregelen uit 
te vaardigen en te organiseren zoals dat gebeurd is o.m. in 
Frankrijk door de wet van 17 juli 1970 (188a). 

60. De beklaagde verkeert in staat van voorlopige hechtenis 
zolang het vonnisgerecht, waarnaar hij onder aanhoudingsbevel is 
verwezen, niet bij een eindbeslissing een veroordeling tot een 
vrijheidsstraf heeft uitgesproken. 

(188) Zie in dezelfde zin R. Declercq, advocaat-generaal in het Hof van Cassatie, 
• Post-Universitaire Lessenreeks », op. cit., biz. 166. 

(188a) Raadpl. F. BERNARD-TULKENS en H.D. BOSLY, « La detention preventive en 
procedure pen ale beige », Revue de science criminelle et de droit penal compare, 1975, 
biz. 79 e.v., inz. biz. 119. 



-93-

Er zou ongetwijfeld ook een aandachtig onderzoek nodig zijn 
van de gronden die de beslissing wettelijk kunnen dragen, waarbij 
het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling wordt afgewe
zen, dat de beklaagde overeenkomstig artikel 7 van de wet op de 
voorlopige hechtenis heeft ingediend. 

Ik moge zo vrij zijn hier op dit probleem niet nader in te gaan, en 
alleenlijk te beklemtonen dat de wet van 13 maart 1973 niet 
uitdrukkelijk heeft voorgeschreven dat de rechters dienaangaande 
uitspraak moeten doen met inachtneming van gelijkaardige 
omstandigheden als die welke zij heeft bedoeld bij haar 
wijzigingen van artikel 5 van de wet van 20 april1874, zoals ik mij 
ook alleenlijk afvraag of die rechters, gelet op de vervanging in dat 
artikel en om de bovenvermelde redenen (189) van het begrip 
« openbaar belang » door het begrip « openbare veiligheid », nog 
gerechtigd zijn te steunen op overwegingen die vroeger werden 
aanvaard (190). 

61. Artikel 5, lid 3, van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bepaalt- ik 
breng het eenvoudig in herinnering want het Hof heeft de correcte 
uitlegging en toepassing ervan door de feitenrechters herhaalde
lijk (191) kunnen nagaan, hoewel veel minder vaak dan het de 
naleving van de bepalingen van de wet op de voorlopige hechtenis 
heeft getoetst - : « Een ieder, die gearresteerd is of gevangen 
wordt gehouden, heeft het recht binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld. » 

In zijn zeer recente, merkwaardige conclusie heeft de h. 
advocaat-generaal in het Hof van Cassatie J. Velu (192) die 
bepaling van het internationaal recht grondig en zeer helder 
geanalyseerd en uiteengezet. Ik kan derhalve volstaan met een 
paar korte beschouwingen. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens « apprecie si les 
motifs donnes par les autorites nationales pour justifier le 
maintien en detention sont pertinents et suffisants pour admettre 
que la detention n'a pas depasse les limites raisonnables et, des 
lors, n'a pas contrevenu a l'article 5, § 3, de la Convention ... Lors 
meme qu'un accuse est raisonnablement maintenu en detention 

(189) Zie nr. 51 hierboven. 

(190) Zie R. HAYOITDETERMICOURT, op. cit.,nr. 24, b!z.33 en34. 

(191) Cass., 16 maart 1964, Pas., 1964, I, 762; 20 maart 1972, A.C., 1972, 677; 26 nov. 
1974 en 3 maart 1975, ibid, 1975, 366 en 750; 29 maart 1977, ibid, 1977, '."24; 4 okt. 1977, 
ibid., 1978, 155; 4 sept. 1979, ibid., 1980, 643; 27 feb. 1980 i.z. Aydin; 26 nov. 1980 i.z. 
Dierckx, en 15 april 1981 i.z. Beuken. Zie ook de conclusie van de advocaat-generaal 
KRINGS voor Cass., 3 okt. 1978, Pas., 1979, I, 153. 

(192) Conclusie voor 's Hofs arrest van 15 april1981 in zake Beuken, Revue de droit 
penal et de criminologie, 1981, 798 e.v. Die conclusie zal ook worden gepubliceerd in 
Bulletin des arrets de Ia Cour. 
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par suite des necessites d'ordre public (193), il peut y avoir violation 
de !'article 5, § 3, si, pour quelque cause que ce soit, la procedure se 
prolonge pendant un laps de temps considerable» (194). 

Lettend zowel op die bepaling van het Verdrag als op hetgeen 
artikel 5 van onze wet op de voorlopige hechtenis voorschrijft, zegt 
de h. advocaat-generaal Velu met wijsheid, kennis van zaken en 
volkomen klemmend : 

« Tant pour I' application de !'article 5, § 3, de la Convention que 
pour celle de !'article 5 de la loi precitee (sur la detention 
preventive), la detention ne peut etre maintenue que si de telles 
circonstances necessitent ce maintien, c'est-a-dire le rendent 
indispensable; de telles circonstances ne sauraient etre conside
rees comme rendant indispensable le maintien de la detention 
preventive lorsqu'il est etabli que le deroulement ou la cloture de 
!'instruction sont retardes en raison de ce que des actes de ceile-ci 
sont accomplis avec un retard injustifie; en pareil cas, en effet, la 
prolongation de la detention trouverait exclusivement sa cause 
dans ce retard injustifie et non dans des circonstances graves et 
exceptionnelles susceptibles d'interesser la securite publique. » 

62. Welk toezicht moet het Hof van Cassatie grondwettelijk en 
wettelijk op de beslissingen van de feitenrechter betreffende de 
voorlopige hechtenis uitoefenen? 

Dat toezicht is drievoudig. Ret Hof moet immers de beslissingen 
censureren, enerzijds, die niet antwoorden op de conclusie van de 
verdachte betreffende de motivering van het aanhoudingsbevel of 
de handhaving van de voorlopige hechtenis, anderzijds, die het 
aanhoudingsbevel, de bevestiging of die handhaving niet wettelijk 
verantwoorden, en ten slotte, die in hun redengeving de zin en de 
draagwijdte miskennen van rechtsbegrippen zoals meer bepaald 
de « openbare veiligheid », het « belang >>, of hetgeen de openbare 
veiligheid « raakt » en de aanhouding « wettigt », « ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden » of« gegevens eigen aan de zaak of 
de persoonlijkheid van de verdachte ». 

Wanneer de onderzoeksgerechten het aanhoudingsbevel be
vestigen of de voorlopige hechtenis handhaven, behoeven zij niet 
te constateren dat er voldoende aanwijzingen bestaan, maar zij 
moeten, wanneer bij conclusie dat bestaan wordt betwist, deze 
beantwoorden; zij voldoen evenwel aan de vereisten van de wet als 
zij zich ertoe beperken vast te stellen dat dergelijke aanwijzingen 

(193) Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt rekening met 
omstandigheden of redenen van openbaar belang. Zoals vermeld (zie nr. 51) is het 
begrip openbaar belang, dat onder meer door bet genoemde Hof wordt gehanteerd, 
voorzeker ruimer dan het begrip « openbare veiligheid » bedoeld in onze wet; die 
omstandigheid kan evenwel de strakheid van die wet niet afzwakken. 

Immers, ingevolge artikel 60 van bet Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens zal geen bepaling van dit verdrag worden uitgelegd als 
beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, welke verzekerd kunnen worden ingevolge de wetten van 
enige Hoge Verdragsluitende Partij. Zie noot 192. 

(194) Arrest van 27 juni 1968, zaak Wemhoff, Publication Cour europeenne des 
droits de l'homme, Serie A, nrs. 11-12, biz. 24 tot 26, vermeld door de advocaat-generaal 
Velu. Zie noot 192. 
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aanwezig zijn of niet (195). Wij hebben reeds aangetoond waarom 
het volstaat dat de rechters in geweten een dergelijke vaststelling 
doen (196). Die rechtscolleges kwijten zich ook, om dezelfde 
red~nen, van hun motiveringsplicht, wanneer zij op een conclusie 
waarin een grand van verschoning of wettige zelfverdediging 
wordt aangevoerd, antwoorden dat er aanwijzingen van schuld 
bestaan (197). 

Nu de artikelen 2 en 5 van de wet op de voorlopige hechtenis 
opleggen de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden te 
vermelden die eigen zijn aan de zaak of aan de persoonlijkheid van 
de verdachte, en, zoals hierboven gezegd, vast te stellen dat de 
openbare veiligheid de vrijheidsberoving vereist, zijn de rechters 
wettelijk verplicht de omstandige conclusie te beantwoorden 
waarin het bestaan van al die gegevens of van sommige ervan 
wordt betwist; zij mogen er zich dan ook niet mee vergenoegen te 
zeggen dat die gegevens in de hun voorgelegde zaak aanwezig zijn 
(198). 

Er moet evenwel aan herinnerd worden dat de onderzoeksge
rechten niet wettelijk kunnen worden verplicht in hun antwoorden 
preciseringen te geven waardoor de vervolgingen kunnen worden 
gedwarsboomd of waardoor het slagen van de instructie kar. 
wordenverhinderd. Bijvoorbeeld bij bevestiging van het aanhou
dingsbevel (artikel 4 van de wet) kan het rechtscollege niet 
verplicht worden omstandig de onderzoekshandelingen te be
schrijven die verricht moeten worden en waarop de onderzoeks
rechter precies acht heeft geslagen om te oordelen dat de open bare 
veiligheid er belang bij had dat de verdachte zijn vrijheid 
oritnomeri wordt, opdat hij de uitvoering van de onderzoekshande
lihgen niet onmogelijk of aleatoir kan maken. 

·De aan de onderzoeksgerechten opgelegde verplichting aldus op 
de conclusie te antwoorden, volgt niet uit artikel 97 van de 
GrondWet, want die rechtscolleges spreken geen vonnissen in de 
zinvari die bepaling uit, maar wei uit het contradictoir karakter 
van de voor heh gevoerde rechtspleging (199), uit de motivering die 
door de artikelen 2 en 5 van de wet op de voorlopige hechtenis 
w'ordt opgelegd en uit de aard van de hun toevertrouwde 
bevoegdheden. 

(195) Zie onder meer Cass., 29 okt. 1974, A. C., 1975, 277; 4 jan., 14 juni en 20 juli 1977, 
ibid, 1977, 478, 1058 en 1131; 28 feb. 1978, ibid., 1978, 766; 27 sept. 1978 en 13 feb. 1979, 
ibid, 1979, 121 en 695. 

(196) Zie supra, noot 159. 

(197) Cass., 21 nov. 1978, A. C., 1979,323. 

(198) Zie onder meer Cass., 14 maart 1972, A.C., 1972, 661; 29 okt. 1974 en 7 jan. 1975, 
ibid, 1975, 271 en 508; 27 sept. 1977 en 29 maart 1978, ibid., 1978, 129 en 843; 24 jan. 1979, 
ibld., 1979, 584. 

Zie ook advocaat-generaal Declercq, • Post-Universitaire Lessenreeks », op. cit., 
biz: 111 ~173. 

(199) Zie de noot getekend R.H. onder Cass., 2 juli 1951, Pas., 1951, I, 762. 
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Om analoge redenen moeten zij ook de conclusie beantwoorden 
in zoverre daarin een middel van afwijzing van bevoegdheid of een 
exceptie wordt opgeworpen of wordt betoogd dat het ten laste 
gelegde feit, al was het bewezen, geen misdrijf oplevert (200). 

Het Hof moet ook nagaan, ongeacht of de verdachte een 
conclusie heeft genomen, hetzij in antwoord op een middel, hetzij 
ambtshalve, of het aanhoudingsbevel werd verleend c.q. bevestigd 
of de hechtenis werd gehandhaafd op gronden die overeenstem
men met ·de bij de wet vereiste motieven om dergelijke 
beslissingen te nemen. Wij hebben hierboven talrijke arresten van 
het Hof vermeld die een dergelijk toezicht hebben uitgeoefend 
(201). 

Gewis, in talrijke arresten heeft het Hof beslist dat de 
onderzoeksgerechten onaantastbaar oordelen over het ernstig en 
uitzonderlijk karakter van de omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken en of de invrijheidstelling, in feite, een gevaar 
voor de openbare veiligheid oplevert (202), zoals het onder het 
stelsel van artikel 5 van de wet op de voorlopige hechtenis, v66r de 
wijziging daarvan bij de wet van 19 maart 1973, beslist heeft dat die 
rechtscolleges soeverein in feite oordeelden of het openbaar belang 
al dan niet de handhaving van de voorlopige hechtenis vereiste 
(203). 

Maar hoewel de feitenrechter onaantastbaar het bestaan van de 
feiten en onder meer van een risico of een gevaar dat hij moet 
pr0ciseren, vaststelt, toch wordt zijn uitspraak door het Hof van 
Cassatie vernietigd als hij uit die feiten gevolgen gaat afleiden die 
een miskenning of een ontaarding vormen van de wettelijke 
begrippen << ernstige en uitzonderlijke omstandigheden >>, « eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijkheid van de verdachte »en die« de 
open bare veiligheid raken ». 

Desgelijks, hoewel de onderzoeksgerechten onaantastbaar in 
feite de onderzoekshandelingen vaststellen die zijn verricht, aan 
de gang zijn of nog uitgevoerd moeten worden, en onder meer de 
tijd die daartoe nodig zal wezen, moeten zij niet enkel de conclusie 
beantwoorden die betoogt dat de redelijke termijn, bedoeld bij 
artikel 5, lid 3, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens, niet is nageleefd, doch moeten zij bovendien, 
in de gevolgen die zij uit hun feitelijke constateringen afleiden, 
vermijden het rechtsbegrip << redelijke termijn » te miskennen of te 

(200} Zie de noot vermeld in noot 199 en onder meer Cass., 20 maart 1972, A. C., 1972, 
687, en 4 jan. 1977, ibid., 1977,479. 

(201} Zie hiervoren noten 162, 163, 170, 171, 175 tot 178. 

(202} Cass., 22 jan. 1934, Pas., 1934, I, 142; 5 jan. 1953, ibid., 1953, I, 205; 18 maart 1968, 
A. C., 1968, 942; 21 aprill975, ibid., 1975, 931. 

Zie ook advocaat-generaal Declercq, « Post-Universitaire Lessenreeks •, op. cit., 
biz. 169. 

(203} Cass., 4 dec.1967, A.C., 1968, 488; 20 maart 1972, ibid.,1972, 687, en 27 sept. 1972, 
ibid, 1973, 107. 
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doen ontaarden. Het Hof verifieert of de rechter uit de gegevens die 
hij laat geld en wettelijk heeft kunnen afleiden dat de tijdruimte die 
voor het onderzoek gebruikt werd << redelijk, is (204). 

* 
* * 

Het Hof heeft tijdens het afgelopen gerechtelijk jaar smartelijke 
verliezen geleden. Ons ontvielen achtereenvolgens de emeriti 
raadsheren Vroonen, De Bersaques en Bareel. 

De h. Vroonen was een der meest erudiete leden van het Hof, die 
het Hof deelgenoot gemaakt heeft in zijn vrijwel universele visie op 
zo verscheidene en ongelijke samenlevingen en maatschappijvor
men. De h. De Bersaques, een eminent rechtsgeleerde en tegelijk 
een fijnzinnig en gevoelig mens in de uitoefening van zijn diverse 
werkzaamheden, in zijn gezinsleven en zijn intiemste gevoelens. 

Wij zullen de herinnering aan deze dierbare en voortreffelijke 
collega's steeds in ons gemoed bewaren. 

Onlangs vernamen we het overlijden van de h. Bareel, de deken 
van jaren van ons Hof. 

Meer dan tweeentwintig jaar geleden reeds was hij in het 
emeritaat getreden. 

Het stemde ons vreugdevol dat de jaren vat hadden noch op zijn 
gezondheid, noch op zijn aangeboren voornaamheid, noch op zijn 
gehechtheid aan de Rechterlijke Macht, noch op zijn hartelijke en 
welwillende belangstelling voor ons allen en voor onze werkzaam
heden. 

Het Hof zal eerstdaags bijeenkomen om het beeld op te roepen 
van zijn voorbeeldig leven. 

* 
* * 

Voor de Koning, vorder ik dat het aan het Hof moge behagen te 
verklaren dat het heden zijn werkzaamheden van het nieuw 
gerechtelijkjaar aanvat. 

(204} Zie de reeds vermelde conclusie van de advocaat-generaal J. Velu (noot 192, 
supra}, v66r het arrest van het Hof van 15 april1981 i.z. Beuken. 
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Enkele belangrijke verkort geciteerde wetten 
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wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. 

koninklijk besluit van 30 april 1962 tot coordina:tie 
der dienstplichtwetten. 

wet van 18 april 1851, ter vervanging van boek III 
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wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. 

wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van 
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digen: 

Zelfstan- wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag 
voor zelfstandigen. 

Gezondheids- en Veiligheids-
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Gw.: .. 

Handelshuurwet : 

Ht!urwet: 

wet van 16 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de arbeiders. 

Grondwet. 

regels betreffende de handelshuur in het bijzonder 
(afd. IIbisvan boek 14 van titel VIII van het Burger
lijk Wetboek, ingevoegd bij art. 1 wet 30 april1951). 

wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
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wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming. 

wetten betreffende de organisatie van de midden
stand, gecoordineerd op 28 r.1ei 1979. 

wet van 25 februari 1947 betreffende het pensioen
stelsel voor de mijnwerkers en de ermee gelijkge
stelden. 

wet 4 november 196!l tot wijziging van de 
pachtwetgeving (boek III, tit. VIII, afd. 3, B.W.) 

wet van 28 maart 1960 betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen. 

wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976. 

wet van 22 december 1977 betreffende de budget
taire voorstellen 1977-1978. 

koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale documenten. 

wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing 
van de sociale zekerheidswetgeving op de houders 
van een vergunning « beroepsrenner », 

wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van 
de sociale zekerheidswetgeving op de beroepsvoet-
balspelers. ' 

wet van 10 februari 1945 betreffende de sociale 
zekerheid voor de mijnwerkers en de ermee gelijk
gestelden. 

wet van 19 december 1971 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 

wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen. 

wet van 25 augustus 1891 op de vervoerovereen
komst. 

koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de 
voortdurende vorming in de middenstand. 

wet van 1 juli 1956 betreffende de verpichte aan
sprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegver
keer. 

koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie 
van de wetten betreffende de politie over het weg
verkeer. 

wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

wet van 9 april1930, vervangen bij de wet van 1 juli 
1964 tot bescherming van de maatschappij. 

wet van 4 augustus 1978 tot economische herorien
tering. 
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Wet Politiek Verlof: 
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wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn. 

wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof 
voor de uitoefening van een politiek mandaat. 

wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties 
van algemeen belang in vredestijd. 

wetten op de Raad van State, gecoordineerd 
12 januari 1973. 

wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 

wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een 
vergoeding voor sociale promotie. 

wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis. 

gecoordineerde wetten op wisselbrieven en order
briefjes (titel VIII van boek I van het Wetboek van 
Koophandel). 

wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTELIJK JAAR 1981-.1982 

Nr. 1 

2' KAMER - 2 september 1981 

1° M!SDRIJF - AFLOPEND MISDRIJF 

BEG RIP. 

2° MISDRIJF - VELDWETBOEK - ARTT. 90, 
12o, EN 35BIS, § 5 - BOSAANPLANTING IN DE 
VOOR DE LANDBOUW BESTEMDE GEDEELTEN 
VAN HET GRONDGEBIED OP MINDER DAN ZES 
METER VAN DE SCHEIDINGSLIJN TUSSEN 
TWEE ERVEN, ZONDER VERGUNNING VAN HET 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE
NEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

3° LANDBOUW VELDWETBOEK 
ARTT. 90, 12°, EN 35BIS, § 5 - BOSAANPLAN
TING IN DE VOOR DE LANDBOUW BESTEMDE 
GEDEELTEN VAN HET GRONDGEBIED OP MIN
DER DAN ZES METER VAN DE SCHEIDINGS
LIJN TUSSEN TWEE ERVEN, ZONDER VERGUN
NING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 

EN SCHEPENEN - AFLOPEND MISDRIJF. 

1° Een aflopend misdrijf is, zoals het in 
de wet is omschreven, een misdrijf dat 
op een bepaald ogenblik door een 
enkel feit voltrokken is (1). 

2o en 3° Bosaanplanting in de voor land
bouw bestemde gedeelten van het 
grondgebied op minder dan zes meter 
van de scheidingslijn tussen twee 
erven, zonder vergunning van het 
college van burgemeester en schepe
nen, is een aflopend misdrijf. 

(1) Zie Cass., 22 juli 1924 (Bull. en Pas., 1924, 
I, 514); 6 dec. 1943 (ibid., 1944, I, 96). 

(VANDENBUSSCHE,DETOLLENAERE 
T. HALBARDIER L., HALBARDIER M.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 april 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Aarlen; 

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

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat het aan de verweersters ten laste 
gelegde misdrijf een ogenblikkelijk mis
drijf is, 

eerste onderdeel, zonder te antwoor
den op de conclusie van hoger beroep 
waarbij de eisers, onder uitdrukkelijke 
verwijzing naar artikel 36bis van het 
Veldwetboek en onder aanvoering van 
vroegere rechtspraak van de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen, deden gelden 
dat de wetgever niet aileen het feit van 
de aanplanting doch ook het behoud van 
de in overtreding van de wet gedane 
aanplanting had willen straffen, dat er 
in artikel 36bis van het Veldwetboek 
uitdrukkelijk sprake was van behoud 
van de aanplantingen en dat het dus 
ging om een voortdurend misdrijf; 

tweede onderdeel, zonder te antwoor
den op dezelfde conclusie waarin de 
eisers hadden doen opmerken dat zij 
v66r 1980 geen klacht hadden ingediend 
wegens een aanplanting gedaan in 1970, 
omdat zij zich verlaten hadden op de 
verklaringen van de verweersters die 
hun hadden gezegd dat de aangeplante 
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sparren kerstbomen waren die zouden 
geveild worden zodra zij daarvoor groot 
genoeg waren geworden; die zienswijze 
van de eisers des te meer gewettigd was, 
nu de aanplanting van kerstbomen over 
het algemeen niet wordt beschouwd als 
een bosaanplanting en de verbodsbepa
ling van artikel 35bis, § 5, van het 
Veldwetboek uitsluitend slaat op bos
aanplantingen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis ver

meldt « dat de eerste vraag die rijst, 
is of bedoeld misdrijf een aflopend 
dan wel een voortdurend misdrijf is, 
dat het gaat om een ogenblikkelijk 
misdrijf, dat bijgevolg het bestreden 
vonnis in zijn geheel moet worden 
hevestigd; dat de strafrechter uiter
a.ard onmogelijk toepassing kan 
maken van artikel 36bis van het 
Veldwetboek, vermits de strafvorde
ring verjaard is en er v66r de 
verjaring geen burgerlijke rechts
vordering is ingesteld voor de 
strafrechter »; 

Dat het aldus antwoordt op de in 
dit onderdeel van het middel aange
geven conclusie; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel rechtsgevolg hebben afgeleid 
uit de in dit onderdeel van het 
middel vermelde conclusie, zodat de 
rechtbank niet gehouden was 
daarop te antwoorden; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 35bis, 
36bis en 90, 12°, van het Veldwetboek, 

doordat het vonnis vermeldt dat het 
aan de verweersters ten laste gelegd 
misdrijf een ogenblikkelijk misdrijf is, 

terwijl, wil men niet aile werking 
ontnemen aan de artikelen 35bis, § 5, 
36bis en 90, 12", van het Veldwetboek, 
dat misdrijf als een voortdurend misdrijf 
moet worden beschouwd : 

Overwegende dat de verweersters, 
op grand van de artikelen 35bis 

en 90, 12", van het Veldwetboek 
vervolgd werden ter zake dat zij in 
de voor de landbouw bestemde 
zone, zonder vergunning van het 
college van burgemeester en sche
penen, bomen hebben geplant op 
minder dan zes meter van de schei
dingslijn tussen twee ervan; 

Overwegende dat artikel 90, 12", 
van het Veldwetboek bepaalt dat 
met de in de wet bepaalde straffen 
worden gestraft << zij die bomen 
planten met overtreding van de 
artikelen 35bis en 35ter »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis terecht beslist dat zulks een 
ogenblikkelijk misdrijf is; 

Dat immers, blijkens de omschrij
ving die artikel 90, 12", aan het 
strafbaar gestelde feit heeft gege
ven, dat misdrijf tot stand komt op 
een welbepaald tijdstip door het 
plegen van een enkel feit, namelijk 
de wederrechtelijke aanplanting; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de eisers zich ten onrechte 
beroepen op artikel 36bis van het 
Veldwetboek dat enkel handelt over 
het herstel van de goederen in hun 
vroegere toestand; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

2 september 1982 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. J.C. Wittamer, Aarlen. 

Nr. 2 

2• KAMER - 2 september 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - PERSOON ONDERWORPEN 
AAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT EN PER
SOON ONDERWORPEN AAN DE GEWONE 



-3-
RECHTSMACHT, VERVOLGD HETZIJ ALS 
DADERS, MEDEDADERS VAN OF MEDEPLICH
TIGEN AAN EEN MISDRIJF, HETZIJ WEGENS 
SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - BEVOEGD
HEID VAN DE GEWONE RECHTSMACHT 
VEREISTEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - VERVOLGING VOOR HET MILI
TAIR GERECHT VAN PERSONEN DIE AAN DE 
MILITAIRE RECHTSMACHT ZIJN ONDERWOR
PEN- SCHORSING VAN DE UITSPRAAK OM DE 
PERSONEN, DIE AAN DE GEWONE RECHTS
MACHT ONDERWORPEN ZIJN, MEDE TE VER
VOLGEN - VEREISTEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- VAAG MIDDEL ~ NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL(t). 

1° De gewone rechtsmacht is bevoegd 
om een persoon te oordelen die onder
worpen is aan de militaire rechts
macht en die tezamen met een aan de 
gewone rechtsmacht onderw01pen per
soon vervolgd wordt, hetzij als dader, 
medededader van of medep!ichtige 
aan een misdrijf tegen de strafwetten, 
hetzij wegens samenhangende misdrij
ven, op voorwaarde dat ze tegelijker
tijd worden vervolgd (2). (Art. 26, 
eerste lid, wet van 15 juni 1899.) 

2° Krachtens art. 29 wet van 
15 juni 1899, houdende titel I van het 
Wetboek ·van Strafrechtspleging voor 
het leger, dat « strekt tot voorko
ming van een geschil dat regeling 
van rechtsgebied noodzakelijk zou 
maken » schorst het militair gerecht 
de uitspraak aileen « vo01· zover de 
militaire rechtsmacht van gevoelen is 
dat er reden bestaat personen, onder
worpen aan de gewone rechtsmacht, 
in de rechtsvervolging te jegrijpen » 

(3). 

(LAMBERT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1981 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de aan eiser ten laste gelegde 
misdrijven, namelijk verschillende vrou
wen te hebben meegenomen met het oog 
op het plegen van ontucht of prostitutie 
en op de kosten van prostituees te 
hebben geleefd, werden vastgesteld bij 
processen-verbaal die daden van vervol
ging opleveren en die tegen verschil
lende personen werden opgemaakt, van 
wie alleen eiser de hoedanigheid van 
militair bezat, 

terwijl alleen eiser voor het vonnisge
recht werd vervolgd hetgeen een scherr
ding oplevert van de artikelen 26 of 
29 van de wet van 15 juni 1899, inhou
dende titel I van het Wetboek van 
Strafrechtspleging voor het leger, welke 
artikelen strekken tot uitvoering van de 
artikelen 6.1 en 14 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden : 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 26, eerste lid, van de wet van 
15 juni 1899 houdende titel I van 
het Wetboek van Strafrechtspleging 
voor het leger, de gewone rechts
macht bevoegd is om een persoon te 
oordelen die onderworpen is aan de 
militaire rechtsmacht en die te 
zamen met een aan de gewone 
rechtsmacht onderworpen persoon 
vervolgd wordt, hetzij als dader, 
mededader van of medeplichtige 
aan een misdrijf tegen de strafwet
ten, hetzij wegens samenhangende 
misdrijven, maar dan op voor
waarde dat ze tegelijkertijd worden 
vervolgd; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat aileen eiser, die 
militair was op het ogenblik van de 
feiten, voor het militair gerecht 
werd vervolgd uit hoofde van 
andere misdrijven dan die welke 
omschreven zijn in artikel 23 van 
genoemde wet van 15 juni 1899; dat 
het militair gerecht dus wettelijk 
bevoegd was om eiser te berechten; 
dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 26 

----------------! van de wet van 15 juni 1899, faalt 
(1) Cass., 27 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 604) 

en 30 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 71). 

(2) Cass., 25 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 224). 

(3) Zie Cass., 10 feb. 1908 (Bull. en Pas., 
1908, I, 108). 

naar recht; 
Overwegende dat de tekst van 

artikel 29 van de wet van 
15 juni 1899, die strekt tot voorko
ming van een geschil dat regeling 
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van rechtsgebied noodzakelijk zou 
maken, ervan uitgaat dat de mili
taire rechtsmacht van gevoelen is 
dat er reden bestaat, personen, 
onderworpen aan de gewone rechts
macht, in de rechtsvervolging te 
begrijpen; 

Overwegende dat het militair 
gerechtshof, dat uitspraak moest 
doen over de vervolging ten laste 
van eiser, beslist heeft dat er geen 
reden bestond om personen, die aan 
de gewone rechtsmacht onderwor
pen waren, te vervolgen; dat het 
middel, in zoverre het de schending 
van artikel 19 aanvoert, faalt naar 
recht; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel niet aangeeft in 
welk opzicht de artikelen 6.1 en 
14 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden werden 
geschonden; dat het in die mate 
wegens vaagheid niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6.1. van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 

doordat de debatten voor het militair 
gerechtshof niet zijn verlopen in een 
klimaat van onpartijdigheid en sereni
teit, dat eiser herhaalde malen door de 
voorzitter werd onderbroken tijdens de 
uiteenzetting van zijn verweermiddelen; 
dat eiser tot staving van dit middel een 
persartikel overlegt met het relaas van 
de debatten voor het militair gerechts
hof; 

Overwegende dat het middel geen 
steun vindt in de bestreden beslis
sing noch in de stukken van de 
rechtspleging; dat het feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

2 september 1981 - 2• kamer ··
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaaJ.
Advocaat: mr. A. Joiris, Luik. 

Nr. 3 

2• KAMER - 2 september 1981 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP. ART. 177 
- UITLEGGING VAN HET VERDRAG OF VAN 
EEN HANDELING VAN DE INSTELLINGEN VAN 
DE GEMEENSCHAP - ZAAK AANHANGIG BIJ 
HET HOF VAN CASSATIE - VRAAG OM UIT
LEGGING - GEVAL WAARIN HET HOF VAN 
CASSATIE ZICH NIET BIJ WIJZE VAN EEN 
PREJUDICIELE VRAAG VOOR UITLEGGING TOT 
HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.E.G. 
BEHOEFT TE WENDEN. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP -
VERORDENING NR. 121/67 VAN DE RAAD VAN 
13 JUNI 1967 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAP
PELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE 
SECTOR VARKENSVLEES EN VERORDENING 
NR. 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 
HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
ORDENING DER MARKTEN IN DE SEctOR 
RUNDVLEES- NATIONALE REGELING VAN DE 
VERBRUJ!{ERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENS
VLEES - EENZIJDIGE VASTSTELLING VAN 
EEN MAXIMUM HANDELSMARGE - VERENI
GING MET DE BEPALING VAN HET GEMEEN
SCHAPSRECHT- VEREISTEN. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP - VER
ORDENING NR. 121167 VAN DE RAAD VAN 
13 JUNI 1967 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAP
PELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE 
SECTOR VARKENSVLEES EN VERORDENING 
NR. 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 
HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
ORDEN!NG DER MARKTEN IN DE SECTOR 
RUNDVLEES- NATIONALE REGELING VAN DE 
VERBRUIKERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENS
VLEES - EENZIJDIGE VASTSTELLING VAN 
EEN MAXIMUM HANDELSMARGE - VERENIG
BAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET 
GEMEENSCHAPSRECHT - VEREISTEN . - :MI
NISTERIEEL BESLUIT VAN 27 MAART 1975 
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HOUDENDE BEPALING VAN DE VERBRUI-~ 
KERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES
HET DOOR DAT BESLUIT INGEVOERDE 
SYSTEEM VERZET ZICH NIET TEGEN DE 
INAANMERKINGNEMING VAN ALLE DOOR DE 
KLEINHANDELAAR GEMAAKTE KOSTEN EN 
VAN ZIJN BILLIJKE BELONING. 

4° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN)- VAR
KENS- EN RUNDVLEES - VERDRAG TOT 
OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMI-

SCHE GEMEENSCHAP VERORDENING 
NR. 121/67 VAN DE RAAD VAN 13 JUNI 1967 
HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR 
VARKENSVLEES EN VERORDENING NR. 805/68 
VAN DE RAAD \'AN 27 JUNI 1968 HOUDENDE 
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER 
MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES -
NATIONALE REGELING VAN DE VERBRUI
KERSPRIJS VAN RUND- EN VARKENSVLEES

EENZIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN MAXI
MUM HANDELSMARGE - VERENIGBAAR MET 
DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPS
RECHT - VEREISTEN - MINISTERIEEL 
BESLUIT VAN 27 MAART 1975 HOUDENDE 
BEPALING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN 
RUND- EN V ARKENSVLEES - HET DOOR DAT 
BESLUIT INGEVOERDE SYSTEEM VERZET 
ZICH NIET TEGEN DE INAANMERKINGNEMING 
VAN ALLE DOOR DE KLEINHANDELAAR 
GEMAAKTE KOSTEN EN VAN ZIJN BILLIJKE 
BELONING. 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN - MINISTERIEEL 

BESLUIT VAN 27 MAART 1975 HOUDENDE 
BEPALING VAN DE VERBRUIKERSPRIJS VAN 
RUND· EN VARKENSVLEES - AANVOERING 
DOOR DE BEKLAAGDE VAN OMSTANDIGHE
DEN WAARDOOR DE TOEPASSING VAN DAT 
MINISTERIEEL BESLUIT IS UITGESLOTEN, 
GELET OP DE BEPALINGEN VAN HET GEMEEN
SCHAPSRECHT - V ASTSTELLING IN DE 
BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE TOT STA
VING VAN ZIJN AANSPRAAK GEEN ENKEL 
GEGEVEN AANVOERT OM ZE GELOOFWAARDIG 
TE MAKEN - WETTIGHEID. 

6° GRONDWET- ARTIKEL 6- GELIJKHEID 
VOOR DE WET- BEG RIP. 

prejudiciiHe vraag, voor uitlegging tot 
het Hof van Justitie te wenden, op· 
voorwaarde dat zij zich in hun beslis
singen naar die uitlegging gedragen 
(1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.) 

2" Verordening nr. 121167 van de raad 
van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelljke ordening der 
marlcten in de sector varkensvlees en 
verordening nr. 805/68 van de raad 
van 27 juni 1968 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector rundvlees verzet
ten zich niet tegen de eenzijdige 
vaststelling door een Lid-Staat van 
een maximum handelsmarge voor de 
verkoop en detail van varkens- en 
rundvlees, welke hoofdzakeiljk wordt 
berekend op basis van de in de. 
voorafgaande handelsfasen toegepaste 
aankoopprijzen en afhankelijk van 
deze prijzen varieert, mits de voor de 
berekening van de marge gebezigde 
aankoopprijzen worden verhoogd met 
de handels- en invoerkosten die de 
kleinhandelaar bij zijn bevoorrading 
en bij de verkoop aan de verbruiker 
daadwerkelijk heeft gemaakt, en de 
marge op een peil wordt vastgesteld 
dat, gelet op aile berekeningsmodali
teiten van de aankoopprijzen, geschikt 
is om de kleinhandelaar een billijke 
beloging voor zijn inspanningen te 
verzekeren (2). 

5" Naar recht verantwoord is de veroor
deling op grond van het ME. 
27 maart 1975 houdende bepaling van 
de verbruikersprijs van rund- en var
kensvlees door het arrest dat vaststelt 
dat de kleinhandelaar in zijn betoog 
de bij dat ministerieel besluit vastge
stelde handelsmarge berekend is op 
basis van aankoopprijzen en daarbij 
geen rekening is gehouden met de 
handels- en invoerkosten die de klein
handelaar bij zijn bevoorrading en bij 
de verkoop aan de verbruiker daad
werkelijk heeft gemaakt, of dat die 
marge niet geschikt is om hem een 
billijke beloning te verzekeren, gelet 
op de door hem daadwerkehjk 
gemaakte kosten en dat zij, derhalve, 
op een dusdanig peil is vastgesteld dat 

1" Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.- Verdrag of van een hande
Jing van de instellingen van de 
gemeenschap dezelfde is als de vraag 
die al vroeger is opgeworpen en waar
over het Hof van Justitie E.E.G. een 1------------------
beslissing van uitlegging heeft gewe
zen, behoeven de nationale rechter
lijke instanties, waarvan de beslissin
gen volgens het nationale recht niet 
vatbaar z1jn voor enige voorziening, 
zich niet ophieuw, bij wijze van een 

(1) Cass., 9 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 458). 

(2) Hof van Justitie E.E.G., arresten van 
29 juni 1978 en 17 jan. 1980, (Verz. Arr Hof v. 
Justitie E.E.G., 1978, biz. 1573 en 1980, 
biz. 103). 
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het intracommunautaire handelsver
keer erdoor wordt belemmerd, geen 
enkel gegeven aanvoert om zijn aan
spraken geloofwaardig te maken (3). 

6" De in art. 6 Gw. ve1vatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
houdt in dat allen die in dezelfde 
toestand verkeren op dezelfde wijze 
worden behandeld (4). 

(DECHMANN) 

ARREST ( vertaling) 

tweede onderdeel, het arrest de con
clusie van eiser niet beantwoordt ten 
betoge, enerzijds, dat volgens bovenver
meld arrest van 17 januari 1980 de 
handelsmarge diende overeen te komen 
met de werkelijk gemaakte kosten, het
geen de vaststellingen, zoals in het 
ministerieel besluit van 27 maart 1975, 
van een forfaitair bedrag uitsluit en, 
anderzijds, dat de weigering om de 
invoerkosten in aanmerking te nemen 
het vrije intercommunautaire handels
verkeer wei nadelig moest bei:nvloeden, 
doordat de invoer werd benadeeld : 

Wat de beide onderdelen samen 
HET HOF; - Gelet op het bestre- betreft : 

den arrest, op 23 januari 1981 door Overwegende dat de bij ministe
het Hof van Beroep te Luik gewe- rieel besluit van 27 maart 1975 
zen; vastgestelde verkoopprijs, belasting 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 67, 97, 
107 van de Grondwet, 36 tot 47 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap (E.E.G.), als
ook van de verordeningen nr. 121/67 
E.E.G. van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der mark
ten in de sector varkensvlees en nr. 
805/68 E.E.G. van 27 juni 1968 houdende 
een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector r:undvlees, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op het ministerieel 
besluit van 27 maart 1975 houdende 
bepaling van de verbruikersprijs van 
rund- en varkensvlees, 

terwijl, eerste onderdeel, dat ministe
rieel besluit in strijd is met de beslis
singen, die het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen op 
29 juni 1978 en 17 januari 1980 gewezen 
heeft in krachtens artikel 177 van het 
E.E.G.-Verdrag ingeleide procedures 
(zaken 154177 en gevoegde zaken 
95 en 96/79), waar het verbiedt de 
daadwerkelijk gemaakte handels- en 
invoerskosten in de verkoopprijs aan 
verbruiker in rekening te brengen, zodat 
dit besluit het communautaire handels
verkeer belemmert; 

(3) Zie Cass., 3 april 1979 (A.C., 1978-79, 913). 

(4) Cass., 27 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 203). 
I.e. maakt de bekritiseerde wetsbepaling geen 
onderscheid naar bepaalde categorieen van 
personen, hetgeen verklaart dat in het arrest 
enkel gesproken is van de gelijke behandeling 
van allen die zich in dezelfde toestand bevin
den. 

over de toegevoegde waarde inbe
grepen, van rund- en varkensvlees 
bestaat uit de gewogen gemiddel
de aankoopprijs vermeerderd met 
een maximale handelsmarge van 
22 frank en het bedrag van de 
belasting over de toegevoegde 
waarde, volgens de in het besluit 
vastgestelde berekeningsmodalitei
ten: 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat dit ministerieel besluit onwettig 
is wegens de onverenigbaarheid 
ervan met de reglementering van de 
Europese Gemeenschappen hou
dende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector 
rundvlees (verordening nr. 805/68 
van de raad van 27 juni 1968) en in 
de sector varkensvlees (verordening 
nr. 121/67 van de raad van 
13 juni 1967); 

Overwegende dat de vraag nopens 
de verenigbaarheid van het minis
terieel besluit van 27 maart 1975 
met de in het middel aangewezen 
bepalingen van gemeenschapsrecht 
een uitlegging van die bepalingen 
noodzakelijk maakt; 

Dat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich 
hierover reeds heeft uigesproken in 
zijn arresten van 29 juni 1978 (zaak 
154177) en 17 januari 1980 (gevoegde 
zaken 95 en 96/79), zodat het Hof 
van Cassatie vrijgesteld is van de in 
artikel 177, laatste lid, van het 
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E.E.G.-Verdrag vervatte verplichting 
zich tot het Hof van Justitie te 
wenden voor de uitlegging die deze 
vraag met zich brengt; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie in het in onderhavige zaak 
gewezen arrest van 29 juni 1978 
voor recht heeft gezegd : « Verorde
ning nr. 121/67 mag niet geacht 
worden in de weg te staan aan de 
eenzijdige vaststelling - door een 
Lid-Staat - van een maximum 
handelsmarge voor de detailverkoop 
van varkensvlees, wanneer de 
marge in hoofdzaak wordt berekend 
naar de in de aan de verhandeling 
voorafgaande stadia gemaakte aan
koopprijzen en zich met de ontwik
keling dier prijzen wijzigt, mits zij 
vc:orts wordt vastgesteld op een 
mveau dat voor het intracommu
nautaire handelsverkeer geen 
belemmering oplevert >>; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie in het arrest van 
17 januari 1980 voor recht heeft 
verklaard : « Verordening nr. 121/67 
van de raad van 13 juni 1967 
houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sec
tor varkensvlees, en verordening 
nr. 805/68 van de raad van 
27 juni 1968 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten 
in de sector rundvlees, beide 
beschouwd in het licht van de 
andere door de nationale rechters 
genoemde verordeningen, verzetten 
zich niet tegen de eenzijdige vast
stelling door een Lid-Staat van een 
maximum handelsmarge voor de 
verkoop en detail van varkens- en 
rundvlees, welke hoofdzakelijk 
wordt berekend op basis van de in 
de voorafgaande handelsfasen toe
gepaste aankoopprijzen en afhanke
lijk van deze prijzen varieert, mits 
de voor de berekening van de 
marge gebezigde aankoopprijzen 
worden verhoogd met de handels
en invoerkosten die de kleinhande
laar bij zijn bevoorrading en bij de 
verkoop aan de verbruiker daadwer
kelijk heeft gemaakt, en de marge 

op een dusdanig peil wordt vastge
steld dat het intracommunautaire 
handelsverkeer niet erdoor wordt 
belemmerd >>; 

Dat dit arrest in de motivering 
vermeldt dat : « Het vaststellen van 
een maximum handelsmarge die de 
kleinhandelaar aan de consument in 
rekening mag brengen, kan in 
beginsel de doelstellingen en de 
goede werking van zulk een orde
ning niet in gevaar brengen wan
neer die marge in hoofdzaak wordt 
berekend naar de aankoopprijzen 
die in de stadia van produktie 
en groothandel worden toegepast, 
en tevens zo, dat aan de werking 
van de prijzenregeling waarop 
de betrokken gemeenschappelijkt, 
marktordening berust, geen afbreuk 
wordt gedaan. Dit is evenwel nie1 
het geval wanneer bij de in aanmer
king genomen aankoopprijzen geen 
rekening wordt gehouden met de 
handels- en invoerkosten die de 
kleinhandelaar, zowel bij zijn 
bevoorrading als bij de verkoop aan 
de verbruiker, daadwerkelijk heeft 
gemaakt, of wanneer de handels
m~rge zelf wordt bepaald op een 
pe1l d~t,. gelet op alle berekenings
~odahtelt~n van de aankoopprijzen, 
met gesch1kt is om de kleinhande
~aar eer: billijke beloning voor zijn 
mspanmngen te verzekeren. Een 
handelsmarge die niet · aan deze 
voorwaarden voldoet, zou immers 
kunnen uitlopen op een blokkering 
van de maximum kleinhandelsprij
ze~, en d~armee op een ongunstige 
bemvloedmg van het prijsvormings
mechanisme in de voorafgaande 
verhandelingsfasen, zoals dat uit de 
gemeenschappelijke marktordening 
voortvloeit, of van het intracommu
nautaire handelsverkeer ten gevolge 
van een merkbare vermindering van 
de invoer >>; 

Overwegende dat het ministerieel 
besluit van 27 maart 1975 niet een 
winst- doch een handelsmarge vast
stelt na bespreking in de Commissie 
tot Regeling der Prijzen; dat het 
dour dat besluit ingevoerde systeem 
zich helemaal niet verzet tegen de 
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inaanmerkingneming van alle door 
de kleinhandelaar gemaakte kosten 
en van zijn billijke beloning; 

Overwegende dat, ook al betreft 
het bier een strafbepaling, op de 
kleinhandelaar de verplichting rust 
zijn betoog dat de bij dat ministe
rieel besluit vastgestelde handels
marge berekend werd op basis van 
flankoopprijzen en daarbij geen 
rekening is gehouden met de han
dels- en invoerkosten die de klein
handelaar bij zijn bevoorrading en 
bij de verkoop aan de verbruiker 
daadwerkelijk heeft gemaakt, of dat 
die marge niet geschikt is om hem 
een billijke beloning te verzekeren, 
gelet op de door hem daadwerkelijk 
gemaakte kosten, en dat zij der
halve op een dusdanig peil is vast
gesteld dat het intracommunautaire 
handelsverkeer erdoor wordt belem
merd, te staven met de gegevens die 
zijn aanspraken geloofwaardigheid 
verlenen; 

Dat het bestreden arrest, door te 
vermelden dat « eiser geen enkel 
beslissend gegeven aanbrengt op 
grond waarvan zou kunnen vastge
steld worden dat de bepalingen van 
het ministerieel besluit van 
27 maart 1975 van die aard zijn dat 
de door dat besluit vastgestelde 
marge op een dusdanig peil is 
vastgesteld dat het intracommunau
taire handelsverkeer erdoor wordt 
belemmerd », de veroordeling wettig 
grondt op het ministerieel besluit 
van 27 maart 1975 en de in het 
tweede onderdeel van het mid
del aangegeven conclusie beant
woordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men en dat het tweede feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens overtreding van het ministerieel 
besluit van 27 maart 1975 houdende 
bepaling van de verbruikersprijs van 
rund- en varkensvlees, 

terwijl dat besluit eenvormige bepalin
gen uitvaardigt voor concrete toestanden 
die niet identiek zijn en aldus het 
beginsel van de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet miskent; 

Overwegende dat, nu het minis
terieel besluit van 27 maart 1975 bij 
de vaststelling van een maximale 
handelsmarge rekening heeft ge
houden met een verhoging van de 
handels- en invoerkosten die de 
kleinhandelaar bij zijn bevoorrading 
en bij de verkoop aan de verbruiker 
daadwerkelijk heeft gemaakt, het 
beginsel dat de Belgen gelijk zijn 
voor de wet niet miskent, daar dat 
beginsel enkel betekent dat allen 
die zich in een identieke feitelijke 
toestand bevinden op gelijke wijze 
moeten behandeld worden; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat de substanWHe 

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. 

2 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzi tter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal -- Advocaat : mr. 
J.-M. Van Hille, Gent. 

Nr. 4 

1• KAMER- 3 september 1981 

1° AUTEURSRECHT - BERNER CONVEN

TIE VAN 9 SEPTEMBER 1886 VOOR DE 
BESCHERMING VAN LETTERKUNDE EN KUNST, 
ART. l!BIS, EERSTE LID, 2• - MEDEDELING 
- BEGRIP. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EURO-
PESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ART 177 
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- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN BEPA
LING VAN HET VERDRAG - U!TLEGGING 
NOODZAKELIJK OM EEN UITSPRAAK VAN HET 
HOF MOGELIJK TE MAKEN- HOF VAN CASSA
TIE IN DE REGEL VERPLICHT ZICR TOT HET 
HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.E.G. TE WENDEN. 

1" De tussenkomst in Belgie van teledis
tributiemaatschappJjen bij het doorge
ven van een door de Duitse televisie 
uitgezonden film is een mededeling, in 
de zin van art. llbis, eerste lid, 2", 
Berner Conventie 9 september 1886, 
zonder dat daartoe een andere tussen
komst van die maatschapp1jen vereist 
is. (Berner Conventie 9 september 
1886, o.m. goedgekeurd bij wet 26 sept. 
1974.) 

2" Wanneer voor het Hof van Cassatie 
een vraag om uitlegging van een 
bepaling, met name van het 
'£.E.G.- Verdrag, wordt opgewOipen en 
het Hof een beslissing op dat punt 
noodzakeiJjk acht voOI' het w1jzen van 
zijn arrest, wendt bet Hof zich, in de 
regel, tot het Hof van Justitie opdat 
het bij wijze van prejudiciele beslis
sing een uitspraak doet. (Art. 
177 E.E.G.-Verdrag.) 

(CODITEL N.V. E.A. T. CINE VOG FILMS N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
vordering van de eerste twee ver
weerders, vennootschap Cine Vog 
Films en de Belgische Beroepska
mer der Cinematographie strekt om 
de eerste drie eiseressen, de ven
nootschappen Coditel, Coditel Bra
bant en Coditel Luik, en de derde 
verweerster, vennootschap naar 
Frans recht Les Films La Boetie, tot 
betaling van schadevergoeding te 
veroordelen; 

Dat die vordering steunt op de 
omstandigheid dat de drie eerste 
eiseressen op 5 januari 1971 op hun 
teledistributienetten in Belgie een 
Duitse televisie-uitzending hebben 
overgenomen, bestaande uit de ver
toning van de film « Le Boucher », 
waarvan de eerste verweerster op 

8 juli 1969 van de derde verweer
ster, eigenares van de exploitatie
rechten van de film, het alleenrecht· 
had verworven in Belgie voor een 
periode van zeven jaar vanaf 
de eerste bioscoopvoorstelling, op· 
15 mei 1970, het recht om de film 
door de Belgische televisie te doen 
uitzendcn, kon evenwel slechts wor
den uitgeoefend veertig maanden 
nadat de film voor het eerst in 
Belgie was uitgebracht; 

Dat de derde verweerster, in wier 
rechten de vierde verweerder is 
getreden, een vordering tot vrijwa
ring tegen de eerste drie eiseressen 
heeft ingesteld; 

Dat de vijfde verweerster en de 
vierde, vijfde en zesde eiser in de 
zaak zijn tussengekomen; 

Overwegende dat het arrest 
beslist, enerzijds, dat, onder voorbe
houd van de werking van het 
gemeenschapsrecht, de eerste drie 
eiseressen, de vennootschappen 
Coditel, ingevolge de in Belgie vige
rende wetgeving inzake het auteurs
recht, de toestemming van de eerste 
verweerster, Cine Vog Films, had
den moetcn verkrijgen voor het 
doorgeven van de film << Le 
Boucher , via hun . ri:abelnetten op 
5 januari 1971, en anderzijds, dat 
artikel 85 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap op het 
geschil niet toepasselijk is; dat het 
arrest evenwel de uitspraak over 
het verweer dat de eerste drie 
eiseressen, de vennootschappen 
Coditel, uit artikel 59 van dat Ver-. 
drag hebben afgeleid, uitstelt tot het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen uitspraak heeft 
gedaan over de vragen die het aan 
het Hof dienaangaande heeft voor
gelegd; 

Overwegende dat het arrest door 
het cassatieberoep niet wordt 
bestreden in zoverre het beslist aan 
het Hof van Justitie vragen inzake 
de uitlegging van artikel 59 van het 
Verdrag voor te leggen; 
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Overwegende dat het Hof van « passieve en een actieve 
Justitie die vragen in zijn arrest van mededeling ''• doch op het beginsel dat 
18 maart 1980 heeft beantwoord; elke « mededeling » in de zin van 

artikel 11 bis, eerste lid, van de Berner 
Conventie als dusdanig een actieve tus
senkomst vereist hetgeen, zoals bij con
clusie is beklemtoond, niet het geval was 
met de rol die ten deze door de eerste 
drie eiseressen is gespeeld, zodat het 
arrest bij ontstentenis van een antwoord 
op de conclusie niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schendirig van 
artikel 97 van de Grondwet); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 bis, eerste 
lid, van de Berner Conventie van 
9 september 1886 voor de bescherming 
van letterkunde en kunst, in de herziene 
Brusselse versie van 26 juni 1948, 
bekrachtigd bij de Belgische wet van 
26 juni 1951, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat « inge
volge de Belgische wetgeving inzake het 
auteursrecht », meer bepaald krachtens 
artikel llbis, eerste lid, van de Berner 
Conventie van 26 juni 1948, goedgekeurd 
bij de wet van 26 juni 1951, « de 
appellanten (thans de eerste drie eise
ressen) de toestemming van de eerste 
gei:ntimeerde {thans eerste verweerster, 
naamloze vennootschap Cine Vog Films) 
hadden moeten verkrijgen » voor het 
doorgeven van de film « Le Boucher , 
via hun kabelnetten van 5 januari 1971 
en het auteursrecht hebben geschonden, 
en doordal. het hof van beroep die 
be:;lissing laat steunen op een uitlegging 
van genocmd artikei 11 bis, eerste lid, 
van de Berner Conventie, volgens welke 
die teko.t « aileen als vereiste stelt het 
openba3r karakter van de mededeling 
die moet gedaan worden door een orga
nisme dat onderscheiden is van het 
origineel » en niet dat de mededeling 
« actief » moet zijn, nu een dergelijk 
onderscheid (tussen een actieve en een 
passieve mededeling) volgens het arrest, 
« noch in de Conventie noch in de 
voorbereiding ervan » wordt gemaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
drie eiseressen bij conclusie hadden 
betoogd dat elke « mededeling » in de 
zin van artikel 11 bis, eerste lid, van de 
Berner Conventie als dusdanig een 
actieve tussenkomst impliceert van de 
tussenpersoon bij de uitzending van het 
beeld en dat hun rol, die slechts de 
verbetering van de ontvangst, die ook 
zonder hun optreden mogelijk zou zijn, 
beoogt, geen « actieve » rol was als 
vereist om van « mededeling » te kunnen 
spreken; hetzelfde middel is uiteengezet 
in de aanvullende conclusie van de 
vijfde eiseres voor het hof van beroep; 
en terwijl het arrest door enkel het 
« onderscheid » tussen een « actieve » en 
een « passieve » mededeling te verwer
pen en te eisen dat de « mededeling » 
openbaar moet zijn, voornoemd verweer
middel niet beantwoordt dat niet steunt 
op een « onderscheid >> tussen een 

tweede onderdeel, elke « mededeling » 
van een werk in de zin van artikel llbis, 
eerste lid, van de Berner Conventie een 
actieve tussenkomst vereist van degene 
die « meedeelt , en die daar·door een 
daad van uitzending verricht die verder 
gaat dan de gewone ontvangst of de 
verbetering daarvan, zodat het arrest, in 
zoverre het Hof van Beroep te Brussel 
beslist dat de genoemde mededeling 
geen enkele actieve tussenkomst van de 
tussenpersoon vereist en dat de eerste 
drie eiseressen het litigieuze werk « heb
ben medegedeeld » aileen omdat zij « het 
bewuste werk hebben medegedeeld aan 
een onbepaalde algemeenheid abonnees 
die geen onderlinge band hadden en 
waartoe een ieder kon behoren », het 
wettelijk begrip mededeling miskent in 
de zin van artikel llbis, eerste lid, van 
de Berner Conventie van 26 juni 1948 
(tekst van Brussel) voor de bescherming 
van werken van letterkunde en kunst 
(schending van het genoemd artikel) : 

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

de uitspraak over de toepassing van 
artikel llbis, eerste lid, 2", van de 
Berner Conventie, zegt dat de eerste 
rechter, door als vereiste te stellen 
dat de « mededeling » actief moet 
zijn, in bet begrip « mededeling >> 

een onderscheid heeft ingevoerd dat 
noch in de Conventie noch in de 
voorbereiding ervan voorkomt en 
dat de litigieuze tekst enkel als 
voorwaarde stelt dat de mededeling 
openbaar moet zijn en dat ze door 
een organisme moet worden gedaan 
dat van het oorspronkelijk orga
nisme onderscheiden is; 

Dat het arrest aldus niet enkel 
een onderscheid verwerpt tussen 
een actieve en een passieve mede
deling, doch beslist dat volgens de 
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tekst geen « actieve , mededeling I een organisme moet gedaan worden 
vereist is zoals de eiseressen bij dat onderscheiden is van het oor-
conclusie betoogden; spronkelijke; 

Dat het arrest bijgevolg de 
genoemde conclusie beantwoordt en 
dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
eerste drie eiseressen, de vennoot
schappen Coditel, op hun antennes 
televisie-uitzendingen ontvangen, 
dat zij verschillende technische ope
raties uitvoeren om de ontvangst
kwaliteit te verbeteren en dat zij de 
al9.us ontvangen uitzendingen via 
hun kabelnetten aan hun abonnees 
doorgeven; 

. Overwegende dat het arrest zegt 
dat dank zij teledistributie de wijze 
van ontvangst verschillend en van 
betere kwaliteit is en personen kun
nen worden bereikt die, bij ontsten
tenis van een aangepaste antenne of 
wegens plaatselijke belemmeringen, 
geen rechtstreekse ontvangst heb
ben; 

Dat het arrest oordeelt dat de ten 
deze gedane mededeling van de film 
« Le Boucher » een openbaar karak
ter had; dat de openbaarheid wordt 
beoordeeld op het ogenblik van de 
wederuitzending door de teledistri
butiemaatschappij; dat de eerste 
drie eiseressen de film << Le 
Boucher » hebben medegedeeld aan 
een onbepaalde algemeenheid abon
nees, die onderling geen enkele 
band hadden, en waartoe een ieder 
kon behoren; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat de eerste rechter, door te 
eisen dat de mededeling actief moet 
zijn, in het begrip << mededeling » 
een onderscheid heeft ingevoerd dat 
noch in de Conventie noch in de 
voorbereiding ervan voorkomt; dat 
de tekst van artikel llbis, eerste lid, 
2•, van de Berner Conventie enkel 
als voorwaarden stelt dat de mede
deling openbaar moet zijn en door 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vaststellingen en 
vermeldingen wettig heeft kunnen 
beslissen dat de tussenkomst van de 
teledistri ba ti em a a tscha ppij en Codi
tel bij het doorgeven van de door de 
Duitse televisie uitgezonden film 
« Le Boucher » een mededeling in 
de zin van artikel 11 bis, eerste lid, 
2', van de Berner Conventie uit
maakt, zonder dat daartoe een 
anG.ere tussenkomst van die maat
schappij, << actieve » tussenkomst 
genoemd, vereist is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 36, 85 van 
het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, goed
gekeurd bij de wet van 2 december 1957, 
llbis, eerste lid, van de Berner Conven
tie van 9 september 1886, in de herziene 
Brusselse versie van 26 juni 1948, goed
gekeurd bij de Belgische wet van 
26 juni 1951, 1, 3 van de wet op het 
auteursrecht van 22 maart 1886 en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat 
artikel 85 van het Verdrag op dit geschil 
niet toepasselijk is », op grand : « dat in 
de onderstelling dat ·de overeenkomst 
waarbij " Les Films La Boetie " aan Cine 
Vog (eerste verweerster) voor zeven jaar 
het exclusieve recht hebben verleend om 
de film " Le Boucher " in Belgie te 
vertonen, ingevolge artikel 85 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap nietig zou 
zijn, die nietigheid ten deze slechts zou 
slaan op het in de overeenkomst ver
vatte beding van alleenrecht, en Cine 
Vog niet zou beletten titularis te blijven 
van het bewuste recht tot vertoning; dat 
Cine Vog bijgevolg terecht betoogt dat 
zij haar vordering niet op die overeen
komst doch op het haar krachtens die 
overeenkomst voorlopig overgedragen 
intellectueel recht steunt, dat een derge
lijk recht voortvloeit uit een wettelijk 
statuut dat haar een bescherming erga 
omnes biedt, ongeacht de geografische 
beperkingen en waarop de in de tekst 
van het Verdrag bedoelde gegevens uit 
overeenkomst of onderling overleg niet 
toepasselijk zijn, dat krachtens artikel 36 
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van het Verctrag verboden of beperkin
gen in invoer, uitvoer of doorvoer toege
laten zijn welke met name gerecbtvaar
digd zijn uit boofde van bescberming 
van de industriele en commerciele 
eigendom en dat dit artikel eveneens 
inzake litteraire en artistieke eigendom 
toepasselijk is; dat die verboden of 
beperkingen enkel toegestaan zijn in 
zoverre zij gerecbtvaardigd zijn door de 
vrijwaring van recbten die het specifieke 
voorwerp van die eigendom vormen, 
docb dat bet recht van publieke verto
~ing of uitvoering, dat hier in bet geding 
IS, slechts een opsplitsing van het 
auteursrecbt is en bijgevolg tot bet 
specifieke voorwerp ervan beboort ''• 

ter~vijl, eerste onderdeel, artikel 36 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenscbap, 
dat de draagwijdte beperkt van de 
bepalingen betreffende bet vrije verkeer 
van goederen, vervat in titel I, 
hoofdstuk 2, van het Verdrag, het toe
passingsgebied van artikel 85 van het 
Verdrag niet kan beperken, zo het 
auteu:·srecht, als wettelijk statuut, niet 
ouder toepassing valt van gegevens uit 
overeenkomsten of onderlmg overleg 
bedoe!d bij artikel 85, eerste lid, van het 
Verdrag, de uitoefening ervan tach 
onder de verboden van heL Verdrag kan 
vallcn als blijkt dat zulks bet voorwerp, 
middel of gevolg is van een afspraak, 
wat bij conclusie voor het hof van 
beroep is betoogd; een overeenkomst 
waarin een licentie van alleenrecht of de 
overdracht van een auteursrecht is 
bepaald, een dergelijke afspraak kan 
vormen in de zin van artikel 85, 1, van 
het Verdrag, zodat het hof van beroep, 
in zoverre het in zijn arrest de toepas
sing van artikel 85 van het Verdrag 
afwijst op grond dat Cine Vog « haar 
vordering niet op de overeenkomst 
grondt doch op het intellectueel recht 
dat haar voorlopig was overgedragen 
krachtens die overeenkomst, dat een 
dergelijk recht voortvloeit uit een wette
lijk statuut dat haar erga omnes 
bescherming biedt ongeacht de geografi
sche beperkingen en waarop de in de 
tekst van het Verdrag bedoelde gegevens 
uit overeenkomst of onderling overleg 
niet toepasselijk zijn " en door op 
artikel 36 van het Verdrag te steunen, 
enerzijds, de bovenverme!de en bij con
clusie aangevoerde regels inzake de 
toepassing van de artikelen 36 en 85 van 
het Verdrag miskent en de artikelen 36 
en 85 van het Verdrag tot opricbting van 
de Europese Economische Gemeenschap 

schendt; anderzijds, de conclusie niet 
beantwoordt waarin de eerste drie eise
ressen betoogden « dat het ten deze 
duidelijk is dat, in de onderste!ling dat 
er inderdaad een overdracht van 
auteursrechten is gebeurd, de uitoefe
ning van die auteursrechten terzelfder 
tijd bet voorwerp, het middel en het 
gevolg is van een bij artikel 85 verboden 
afspraak "• en het arrest bijgevolg niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de eerste drie eise
ressen overeenkomstig de regels betref
fende de toepassing van artikel 85 van 
het Verdrag, bij conclusie hadden 
betoogd « dat bij de beoordeling van het 
geoorloofd karakter van een overeen,
komst in het Iicht van de regels van het 
gemeenschapsrecht inzake mededinging, 
met enkel rekening moest worden 
gehouden met de rechten en verplichtin
gen uit de bedingen van de overeen
komst, doch ook met de economische en 
juridische context, en met name met 
eventuele gelijkaardige overeenkomsten 
tussen dezelfde partijen of zelfs onder 
derden; het vaststaat dat de concessie 
van dergelijke alleenrechten voor het 
grondgebied van een Lid-Staat in de 
sector van de filmdistributie gebruikelijk 
is "• rekening moest worden gehouden 
met « het cumulatief effect van de 
parallelle overeenkomsten in de sector 
van de filmdistributie "• zodat het arrest 
dat niet antwoordt op dit middel dat i~ 
afgeleid uit de economische en juridi
sche context van de litigieuze overeen
komst en het cumulatief effect van 
parallelle overeenkomsten, niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), en 
zodat het arrest, in zoverre het hof van 
beroep impliciet zou hebben beslist dat 
bij de beoordeling van het geoorloofd 
karakter van een overeenkomst in het 
Iicht van artikel 85 van het Verdrag, 
geen rekening moest of kon worden 
gehouden met de economische en juridi~ 
sche context van die overeenkomst en 
evenmin met de cumulatieve werking 
van gelijkaardige overeenkomsten, ar
tikel 85 van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap scbendt; 

derde onderdeel, de eerste drie eise
ressen in de in het tweede onderdeel 
overgenomen overwegingen van de con
clusie, impliciet doch zeker, ook hadden 
beklemtoond dat het beding van alleen
recht het wezenlijk bestanddeel van ·de 
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litigieuze overeenkomst was en daarmee 
onverbrekelijk verbonden was, zodat het 
hof van beroep niet kon volstaan met in 
het arrest te zeggen dat de nietigheid, 
ten deze, enkel kan slaan op het in 
de overeenkomst vervatte beding van 
alleenrecht, zonder te antwoorden op het 
middel dat hieruit is afgeleid dat 
genoemd beding van alleenrecht onver
brekelijk met de andere bestanddelen 
van de overeenkomst is verbonden, het 
arrest bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), en zodat 
het arrest, inzoverre het hof van beroep 
de nietigheid heeft willen beperken tot 
een bijzonder beding van de overeen
komst niettegenstaande dat beding met 
de andere bestanddelen van de overeen
komst onverbrekelijk is verbonden, het 
arrest artikel 85, eerste en tweede lid, 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
schendt, krachtens hetwelk de overeen
komst in haar geheel van rechtswege 
nietig is indien de bestanddelen waarop 
het in die bepaling uitgedrukte verbod 
toepasselijk is1 niet kunnen gescheiden 
worden van de overeenkomst zelf; 

vierde onderdeel, de nietigheid van 
een beding van alleenrecht van een 
overeenkomst houdende een licentie of 
een « overdracht voor een bepaalde tijd » 

van het recht een film te vertonen, 
verhindert dat de overnemer of de 
licentiehouder van dat recht, ten deze de 
eerste verweerster, dat alleenrecht aan
wendt om de vertoning van de film door 
een derde, ten deze de eerste drie 
eiseressen, te doen verbieden, zodat het 
hof van beroep, door in het arrest te 
beslissen dat Cine Vog, de eerste ver
weerster, ondanks de nietigheid van het 
beding van alleenrecht, toch titularis 
blijft van het bewuste recht van verto
ning en dat recht mag blijven uitoefenen 
in die zin dat de eerste drie verweersters 
haar toestemming hadden moeten ver
krijgen voor het doorgeven van de film 
« Le Boucher » via hun kabelnetten, 
enerzijds, artikel llbis, eerste lid, van de 
Berner Conventie van 26 juni 1948 en de 
artikelen 1 en 3 van de Belgische wet 
van 22 maart 1886, die de uitoefening ten 
aanzien van derden van de prerogatie
ven van het auteursrecht doen afhangen 
van het bestaan van een « uitsluitend 
recht >> aan de zijde van degene die deze 
prerogatieven uitoefent, schendt en 
anderzijds artikel 85 van het 
E.E.G.-Verdrag dat zegt dat een krach
tens dat artikel nietig beding geen 
uitwerking heeft; 

vijfde onderdeel, de eerste drie eise
ressen in hun aanvullende conclusie 
hadden betoogd « dat de litigieuze over
eenkomst, benevens het door de derde 
gei:ntimeerde aan de eerste toegekende 
alleenrecht, een discriminatoir beding 
bevat dat duidelijk in strijd is met 
artikel 85, littera d, van het Verdrag van 
Rome; immers het beding, volgens het
welk het recht om de film door de 
Belgische televisie te doen uitzenden pas 
40 maanden nadat de film voor het eerst 
is uitgebracht en door de Luxemburgse 
televisie pas zeven jaar na die eerste 
vertoning kan worden verleend, een 
discriminatie veroorzaakt door ten 
opzichte van handelspartners " ongelijke 
voorwaarden bij gelijkwaardige presta
ties toe te passen, hun daarmede nadeel 
berokkenend bij de mededinging " >>; 

zodat het arrest, dat geen antwoord op 
dat middel bevat, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest erop 
had gewezen dat volgens de eiseres
sen de overeenkomst waarbij de 
derde verweerster, Les Films La 
Boetie, aan de eerste verweerster, 
Cine Vog Films, het exclusieve recht 
heeft toegekend de film Le 
Boucher >> in Belgie te vertonen, 
nietig zou zijn ingevolge artikel 85 
van het Verdrag van Rome, volgens 
hetwelk alle overeenkomsten tussen 
ondernemingen verboden zijn welke 
de handel tussen Lid-Staten 
ongunstig kunnen bei:nvloeden en 
ertoe strekken of ten gevolge heb
ben dat de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst, zegt 
dat die nietigheid slechts kan slaan 
op het beding van alleenrecht van 
de overeenkomst en niet belet dat 
de eerste verweerster het bewuste 
recht van vertoning behoudt en 
beslist dat de vordering niet op de 
genoemde overeenkomst is gegrond, 
doch op het krachtens die overeen
komst voorlopig aan die verweerster 
overgedragen intellectueel recht; dat 
een dergelijk recht voortvloeit uit 
een wettelijk statuut dat haar erga 
omnes bescherming biedt, onge
acht de geografische beperkingen, 
althans binnen het kader van de 
landen die tot de verdragen inza:Ke 
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het auteursrecht zijn toegetreden, 
en waarop de in de tekst van het 
Verdrag bedoelde gegevens uit over
eenkomst of onderling overleg niet 
toepasselijk zijn; dat overigens 
krachtens artikel 36 van het Ver
drag verboden of beperkingen in 
invoer, uitvoer of doorvoer toegela
ten zijn welke met name gerecht
vaardigd zijn uit hoofde van 
bescherming van de industriele en 
commerciele eigendom, en dat dit 
artikel eveneens toegepast wordt 
inzake litteraire en artistieke eigen
dom; dat die verboden of beperkin
gen enkel toegestaan zijn in zoverre 
zij gerechtvaardigd zijn door de 
vrijwaring van rechten die het spe
cifieke voorwerp van die eigendom 
vormen, doch dat het recht van 
publieke vertoning of uitvoering dat 
hier in het geding is slechts een 
opsplitsing van het auteursrecht is 
en bijgevolg tot het specifieke voor
werp ervan behoort; dat daaruit 
volgt dat artikel 85 van het Verdrag 
op dit geschil niet toepasselijk is; 

Overwegende dat in het middel 
met name wordt betoogd, enerzijds, 
dat artikel 36 van het Verdrag het 
toepassingsgebied van artikel 85 
niet kan beperken en, anderzijds, 
dat, zo het auteursrecht, als wette
lijk statuut, niet onder toepassing 
valt van gegevens uit overeenkom
sten of onderling overleg bedoeld bij 
artikel 85, de uitoefening ervan toch 
het voorwerp, middel of gevolg kan 
zijn van een afspraak en dat een 
overeenkomst waarin een licentie 
van alleenrecht of een overdracht 
van een auteursrecht is bepaald, 
een dergelijke afspraak kan vormen 
in de zin van artikel 85, zoals de 
vennootschappen Coditel voor de 
feitenrechters hadden betoogd, niet 
enkel wegens de rechten en ver
plichtingen die uit de bedingen van 
de overeenkomst volgen, doch ook 
wegens de economische en juridi
sche context, en met name het 
eventuele bestaan van gelijkaardige 
overeenkomsten tussen dezelfde 
partijen of zelfs tussen derden en 
de cumulatieve werking van derge
lijke parallelle overeenkomsten; 

Overwegende dat het middel 
aldus een vraag om uitlegging van 
het Gemeenschapsrecht stelt; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de rechtspleging het Hof 
van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen ingevolge artikel 
177 van het Verdrag aileen bevoegd 
is om over die vraag bij wijze van 
prejudiciele beslissing een uitspraak 
te doen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen het beschikkende gedeelte 
volgens hetwelk op het vlak van de 
in Belgie vigerende wetgeving op 
het auteursrecht en onder voorbe
houd van de werking van het 
Gemeenschapsrecht, de eerste drie 
eiseressen, de vennootschappen· 
Coditel, de toestemming van de 
eerste verweerster, de vennootschap 
Cine Vog Films, hadden moeten 
verkrijgen voor het doorgeven van 
de film << Le Boucher » via hun 
kabelnetten; voor het overige, schort 
de uitspraak op tot het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen bij wijze van prejudiciele 
beslissing over de navolgende vraag: 
uitspraak zal hebben gedaan; wan
neer een maatschappij die de 
exploitatierechten van een film 
bezit, bij overeenkomst aan een 
maatschappij van een andere Lid
Staat het exclusieve recht verleent 
om die film in die Staat tijdens een 
bepaalde periode te vertonen, kan 
die overeenkomst, wegens de daarin 
vervatte rechten en verplichtingen 
en de economische en juridische 
context, een afspraak tussen onder
nemingen vormen die met toepas
sing van artikel 85, 1 en 2, van het 
Verdrag is verboden, of zijn die 
bepalingen niet toepasselijk, hetzij 
omdat het recht de film te vertonen 
tot het specifieke voorwerp van het 
auteursrecht behoort en omdat dus 
artikel 36 van het Verdrag de toe
passing van artikel 85 belet, hetzij 
omdat het recht dat de overnemer 
van het vertoningsrecht aanvoert uit 
een wettelijk statuut volgt dat hem 
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erga omnes beschermt en waarop 
de in genoemd artikel 85 bedoelde 
gegevens uit overeenkomst of 
onderling overleg niet toepasselijk 
zijn ?; houdt de kosten aan. 

3 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 5 

3' KAMER - 3 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- DIRECTE BELASTINGEN- BESLISSING VAN 
DE BESTENDIGE DEPUTATIE - BETEKENING 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING -
VORMVOORSCHRIFT OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID (!). 

(D'ANDRIA T. GEMEENTE WATERLOO) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 juni 1980 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Overwegende dat, ingevolge de 
artikelen 4 van de wet van 
22 januari 1849, gewijzigd bij 
artikel 53 vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de 
wet van 22 juni 1865 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, de voorziening 
op straffe van verval binnen tien 
dagen moet worden betekend aan 
de partij tegen wie zij is gericht; 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat de voorzie
ning aan verweerster is betekend; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

3 september 1981 - 3' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter Verslaggever : 
Mevr. Raymond-Decharneux, raadsheer 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, eerste advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. de Suray en Schoon
jans, Brussel. 

Nr. 6 

1' KAMER - 3 september 1981 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN- DIREC'TE GEMEENTEBELASTIN
GEN- BEZWAAR- BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIERAAD- RECHTSMACHT
BEG RIP. 

Wanneer de bestendige deputatie uit
spraak doet over een bezwaar tegen 
een aanslag in directe gemeentebelas
tingen oefent zij een werkelijke 
rechtsmacht uit en als dusdanig heeft 
zij het recht en de verplichting de 
wettigheid te toetsen van de verorde
ningen tot belastingheffing en bijge
volg te onderzoeken of de voorschrif
ten die eraan ten grondslag Jiggen, in 
acht zijn genomen (1); het bestaan van 
rechtsmiddelen waardoor onwettig 
verrichte handelingen kunnen worden 
vernietigd, ontslaat de bestendige 
deputatie niet van die ve1plichting (2). 

(COMPAGNIE BRUXELLES LAMBERT N.V. 
T. GE.MEENTE WATERWO) 

ARREST ( vertafing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 juni 1980 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
bant; 

Nota's arrest nr. 6 : 

(1) Zie Cass., 13 en 19 juni 1975 (A.C., 1975. 
1090 en 1120). 
·· (2) In verband met het gevolg van het 
aanwenden van een rechtsmiddel voor de 
Raad van State op de bevoegdheid van de 

------------------1 rechtscolleges voor wie een exceptie van 

Nota arrest nr. 5 : 

(1) Cass., 2 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 386). 

onwettelijkheid aanhangig is gemaakt, zie 
Cass., 16 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 513) 
en 22 okt. 1970 (A.C., 1971, 168) met een 
conclusie van proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch bij elk arrest. 
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Over het middel, ambthalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 138 
van de Gemeentewet, 1 van de wet van 
22 juni 1865 en 107 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiseres, tot sta
ving van het bezwaar tegen de 
aanslag in de belasting die voor de 
jaren 1977, 1978 en 1979 op de 
verwerving van de zate van de 
openbare weg, de wegenuitrusting 
en het leggen van riolen is geheven 
overeenkomstig de verordening van 
verweerster van 10 januari 1975, 
zich beriep op de onwettigheid van 
die verordening wegens niet
inachtneming van de substantiele 
formaliteiten voorgeschreven bij de 
wet van 18 april 1841 op de buurt
wegen en de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruim-
telijke ordening en van de stede
bouw; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing dat middel verwerpt op 
grond dat, nu bij de toezichthou
dende overheid of bij de Raad van 
State beroep kan worden ingesteld 
als de gemeente de voorschriften 
van die wetten niet nakomt, de 
bestendige deputatie onbevoegd is 
om uitspraak te doen over de 
schending van de bij die wetten 
voorgeschreven formaliteiten; 

Overwegende dat, wanneer de 
bestendige deputatie uitspraak moet 
doen over een reclamatie tegen de 
gemeentebelastingen, ze een werke
lijke rechtsmacht uitoefent en zoals 
elk rechtscollege het recht en de 
verplichting heeft de wettigheid te 
toetsen van de verordeningen hou
dende invoering van de belasting 
en, bijgevolg, te onderzoeken of de 
voorschriften die eraan ten grond
slag liggen, in acht zijn genomen; 

Overwegende dat het bestaan van 
rechtsmiddelen waardoor de onwet
tig verrichte handelingen zouden 
kunnen worden vernietigd haar niet 
van die verplichting ontslaat; 

Dat aldus het arrest, dat voor de 
afwijzing van de reclamatie van 
eiseres op voormelde gronden 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Henegou
wen; de kosten begroot op de som 
van duizend negentien frank jegens 
de eisende partij. 

3 september 1981 - 1 e kamer - Voor
zitter: ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux, raadsheer - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. de 
Suray, Schoonjans en Jonas, Brussel. 

Nr. 7 

1• KAMER - 3 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LUKE ZAKEN GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT 
HET MIDDEL VAN BELANG IS ONTBLOOT -
REDEN WAAROP DE GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID BERUST NIET ONDER
SCHEIDEN VAN DE DOOR HET MIDDEL BEKRI
TISEERDE REDEN - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT EEN 
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN GROND VAN NIET-
ONTV ANKELIJKHEID BESCHIKKEND 
GEDEELTE DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP 
EEN DER PARTIJEN - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID TERECHT VOORGESTELD. 

4° NIEUWE VORDERING - BURGER
LUKE ZAKEN- ONTVANKELIJKE VORDERING 
- BEGRIP. 

4" De rechter kan op eigen initiatief niet 
beslissen op een nieuwe vordering die 
niet is gegrond op een feit of een 
handeling waarvan in de dagvaarding 
geen sprake is ( 1 ). 

steunt, zijn beslissing niet naar -----------------
recht verantwoordt; (1) Cass., 23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 335). 
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(IMMOBILIERE DU VAL DES SEIGNEURS N.V. 

T. PIRARD E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 5 en 6 mei 1980 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1165, 2048, 
2051 van het Burgerlijk Wetboek, 820 en 
826 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 5 mei 1980, met 
bevestiging van het vonnis van 
18 mei 1976, op grond van een dading 
die naar het vaststelt tussen eiseres 
(verweerster ten principale) en de eerste 
twee verweerders (eisers ten principale) 
was gesloten, verklaart dat de oproepin
gen tot tussenkomst en vrijwaring van 
eiseres tegen de vier andere verweerders 
geen reden van bestaan hebben en 
doordat het arrest van 6 mei 1980 
dientengevolge beslist dat de bij het 
vonnis van 18 juni 1973 bevolen deskun
digenonderzoek geen reden van bestaan 
meer heeft wat betreft de tot vrijwaring 
opgeroepen partijen, 

terwijl, eerste onderdeel, een dading 
tussen twee partijen enkel gevolg heeft 
voor de rechten en verplichtingen van 
die partijen onderling, en derden, ook al 
kunnen zij zich beroepen op die dading 
en het daaruit volgende tenietgaan van 
de rechten en verplichtingen van de 
partijen onderling, zij nochtans dat 
gevolg niet kunnen uitbreiden tot de 
rechten ert verplichtingen tussen een 
van de partijen bij de dading en een 
derde (schending van de artikelen 1165, 
2048 en 2051 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, afstand van het 
geding tussen eiser en verweerder ten 
principale geen einde maakt aan het 
geding tussen de verweerder ten princi
pale en een tot tussenkomst en vrijwa
ring opgeroepen verweerder (schending 
van de artikelen 820 en 826 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Over de grond van niet
ontvankelijkheid door de verweer
ster Royale Beige tegen het middel 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het arrest van 5 mei 1980 heeft 
beslist, zonder deswege te worden 
bekritiseerd, dat eiseres van het 
geding afstand heeft gedaan t.a.v. de 

tot tussenkomst en vrijwaring opge
roepen partijen (thans de laatste 
vier verweerders) en dit motief de 
beslissing voldoende naar recht ver
antwoordt, zodat het middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is : 

Overwegende dat het arrest, 
zowel op eigen gronden als door 
verwijzing naar de gronden van de 
eerste rechter, zegt dat de op 
10 juli 1973 tussen eiseres en de 
eerste twee verweerders gesloten. 
overeenkomst een dading is omtrent 
de hoofdvordering, waardoor het 
geding tussen die partijen was 
geeindigd, dat die dading tot gevolg 
heeft dat de oproepingen tot vrijwa
ring, door eiseres, verweerster ten 
principale, van de laatste vier ver
weerders, geen reden van bestaan 
meer hebben en betekent dat t.a.v. 
deze verweerders van het geding 
afstand is gedaan; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat de reden waarop de grond van 
niet-ontvankelijkheid berust, niet 
verschilt van de door het middel 
bekritiseerde reden; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het middel zelf : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 

5 mei 1980 enkel beslist dat de 
darling tussen de partijen in de 
hoofdvordering aile reden van 
bestaan ontneemt aan de oproepin
gen tot tussenkomst van de eiseres, 
oorspronkelijke verweerster, ten 
einde de laatste vier verweerders te 
doen veroordelen om haar te vrij
waren voor de veroordelingen die 
tegen haar zouden worden uitge
sproken ten voordele van de eerste 
twee verweerders, en betekent dat 
t.a.v. die laatste vier verweerders 
afstand van geding is gedaan, zon
der zich uit te spreken over het 
gevolg van die dading voor de 
rechten en verplichtingen tussen 
eiseres en de laatste vier verweer 
ders; 
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Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof niet 
beslist dat er in het geding tussen 
de eerste twee verweerders en eise
res van geen afstand van geding 
sprake is, maar oordeelt dat partijen 
door een dading aan het geding een 
einde hebben gemaakt; 

Dat beide onderdelen van het 
middel op een onjuiste uitlegging 
van het arrest zijn gegrond en 
derhalve feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 807, 
820 en 826 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 5 mei 1980, met 
bevestiging van het vonnis, vaststelt dat 
de dading tussen eiseres en de eerste 
twee verweerders aan het geding een 
einde heeft gemaakt en dat de uitvoe
ring van de dading nog het enige 
probleem is, en beslist dat de eerste 
twee verweerders de bij vonnis van 
18 juni 1973 aangestelde deskundige 
kunnen belasten met de opdracht waar
van sprake is in hun appelconclusie en 
die betrekking heeft op de uitvoering 
van de dading, en doordat het arrest van 
6 mei 1980 de zaak met gedeeltelijke 
bevestiging van de bij het vonnis van 
18 juni 1973 bevolen onderzoeksmaatre
gel naar de eerste rechter verwijst, 

terwijl de afstand van geding een 
einde heeft gemaakt aan de procedure 
over de in de gedinginleidende dagvaar
ding aangevoerde grieven en de rechter 
zelf niet kon beslissen over een vorde
ring betreffende de uitvoering van een 
dading, nu die wijziging van de vorde
ring niet berustte op een feit of akte in 
de dagvaarding aangevoerd : 

In zoverre het middel tegen de 
laatste vier verweerders is gericht; 

Over de grond van niet-ontvan
kelijkheid door de verweerster Roy
ale Belge tegen het middel opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het in 
het middel bekritiseerde dispositief 
op haar geen betrekking heeft : 

Overwegende dat het dispositief, 
in zoverre het door het middel is 
bekritiseerd, op verweerster geen 
betrekking heeft; 

Dat de grond van niet-ontvan
kelijkheid terecht is voorgesteld; 

Overwegende dat voormeld dispo
sitief evenmin betrekking heeft op 
de derde, vierde en vijfde verweer
der; 

Dat het middel t.a.v. die verweer
ders niet ontvankelijk is; 

In zoverre het middel tegen de 
eerste twee verweerders is gericht : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door bevestiging van het 
door de eerste rechter bevolen des
kundigenonderzoek in het kader 
van het geschil tussen eiseres en de 
eerste twee verweerders, welk 
geschil is geeindigd door de tussen 
die partijen gesloten dading, en 
door de zaak overeenkomstig 
artikel 1068, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek naar de eerste 
rechter te verwijzen, op grond da·, 
de eerste twee verweerders de des
kundige met een opdracht over de 
uitvoering van die dading konden 
belasten, zelf heeft beslist over een 
nieuwe vordering die niet berustte 
op een feit of akte in de dagvaar
ding aangevoerd; 

Dat het middel, in zoverre het 
ontvankelijk is, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden arresten, aileen in 
zoverre het hof van beroep, uit
spraak doende t.a.v. eiseres en de 
eerste twee verweerders, het door 
de eerste rechter bevolen deskundi
genonderzoek bevestigt en de zaak 
naar deze verwijst en in zoverre het 
arrest van 6 mei 1980 uitspraak doet 
over de kosten t.a.v. die partijen; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen; houdt de kosten aan 
en zegt dat de feitenrechter bier
over zal beslissen, met uitzondering 
van de kosten van de verweerster 
Royale Belge; veroordeelt eiseres in 
die kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 
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3 september 1981 - 1• kamer -

Voorzitter en verslaggever: de h. Meeus, 
raadsheer, wnd. kamervoorzitter 
GeiJjkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. van Heeke en Simont. 

Nr. 8 

1• KAMER- 3 september 1981 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD - FAILLISSEMENT - FAIL
LIET VERKLAARDE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP - BESLISSING W AARIN NIET WORDT 
VASTGESTELD DAT DIE VENNOOTSCHAP, OP 
DE DAG VAN HET VONNIS VAN FAILLIETVER
KLARING OF OP EEN DAG DIE NIET MEER 
DAN ZES MAANDEN VOORAFGAAT AAN DE 
DATUM VAN DAT VONNIS, HAD OPGEHOUDEN 
TE BETALEN EN DAT HAAR KREDIET AAN 
HET WANKELEN WAS GEBRACHT - BESLIS
SING NIET NAAR RECHT VERANTWOORD. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarb1j een naamloze vennoot
schap failliet wordt verklaard zonder 
dat wordt vastgesteld dat die vennoot
schap, op de dag van het vonnis van 
faillietverklaring of op een dag die 
niet meer dan zes maanden voorafgaat 
aan de datum van dat vonnis, had 
opgehouden te betalen en dat haar 
krediet aan het wankelen was 
gebracht, terwijl die gegevens in de 
conclusie waren be twist ( 1 ). 

(RESIDENCE ESTEREL N.V., DE ROUCK 
T. MR. BAUM·KETELAAR - CURATOR IN HET 

F AILLISSEMENT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 437, eerste lid, van 
de wet van 18 april 1851 inzake faillisse
ment, bankbreuk en uitstel van betaling, 
dit is boek III van het Wetboek van 
Koophandel, en 97 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 1 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1153) 
met voetnoot F.D., en Cass., 12 feb. 1981 {ibid., 
1980-81, nr. 348). 

doordat het arrest oordeelt " dat, als 
het gaat om vennootschappen waarvan 
de maatschappelijke activiteit of het 
vermogen vermengd is, het ophouden te 
betalen en het wankelen van het krediet 
normale gevolgen zijn wanneer een of 
twee zustervennootschappen faillief 
worden verklaard, daar de mislukking 
van de ene vennootschap het voortbe
staan van de andere onmogelijk maakt,. 
zelfs als ze over voldoende middelen 
beschikt, dat derhalve moet worden· 
nagegaan of de activiteit van de naam-· 
loze vennootschap Residence de l'Esterel 
werd voortgezet op een onafhankelijke 
wijze ten aanzien van de gefailleerde' 
vennootschappen Cogeser en Apollo "• 
en dat - na diverse elementen te 
hebben opgesomd waaruit " (onder' 
meer) kan worden afgeleid ... dat appel
lante niet onafhankelijk van de eco
nomische groep kon werken en dat de 
slechte toestand van een van de ven
nootschappen een weerslag moest heb
ben op de economische capaciteit van de 
groep » - " de door appellante aange
voerde kredietbeloften geen bewijs vor
men, daar voor de vervulling ervan 
voorwaarden waren gesteld ... waaraan 
blijkbaar niet kon worden voldaan », en 
op die gronden de bevestiging uitspreekt 
van het vonnis van 13 december 1978 
houdende faillietverklaring van de eerste 
eiseres, 

terw1jl het arrest moest nagaan of op 
13 december 1978, dit is de datum van 
het vonnis waarbij het faillissement van 
de eerste eiseres is uitgesproken, de 
wettelijke voorwaarden voor een failliet
verklaring vervuld waren; het arrest zich 
zeker niet kon beperken tot de overwe
ging " dat, als het gaat om vennoot
schappen waarvan de maatschappelijke 
activiteit of het vermogen vermengd is, 
het ophouden te betalen en het wanke
len van het krediet normale gevolgen 
zijn wanneer een of twee zuster
vennootschappen failliet worden ver
klaard », daar de mislukking van de ene 
vennootschap precies niet, in elk geval, 
het voortbestaan van de andere onmoge
lijk maakt; bovendien, noch de door het 
arrest aangevoerde elementen waaruit 
het afleidt dat de eerste eiseres << niet 
onafhankelijk van de economische groep 
kon werken en dat de slechte toestand 
van een van de vennootschappen een 
weerslag moest hebben op de economi
sche capaciteit van de groep >>, noch de 
overweging « dat de door appellante 
(eerste eiseres) aangevoerde kredietbe
loften geen bewijs vormen, daar voor de 
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vervulling ervan voorwaarden waren 
gesteld waaraan blijkbaar niet kon wor
den voldaan "• de vaststelling zijn dat, op 
13 december 1978 of gedurende zes 
maanden v66r die datum, eerste eiseres 
als handelaarster had opgehouden te 
betalen en dat haar krediet aan het 
wankelen was gebracht; zelfs ingeval het 
arrest door die laatste overweging impli
ciet zou hebben vastgesteld dat het 
krediet van de eerste eiseres aan het 
wankelen was gebracht, quod non, zulks 
niet belet dat het ook en noodzakelijk 
had moeten vaststellen dat zij had 
opgehouden te betalen hetgeen, hoewel 
dat nauw verbonden is met het wanke
len van het krediet, een ander begrip is 
en een gevolg van een gebrek aan 
krediet (schending van artikel 437, eer
ste lid, van de wet van 18 april 1851 
inzake faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling, dit is boek III van het 
Wetboek van Koophandel); het arrest 
trouwens in geen van zijn gronden heeft 
geantwoord op de conclusie waarin de 
eisers hebben aangevoerd dat voormelde 
wettelijke voorwaarden voor de failliet
verklaring van de eerste eiseres ten deze 
niet vervuld waren, waaruit volgt dat het 
arrest niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de in het 
middel vermelde gronden of uit 
enige andere grond van het arrest 
niet blijkt dat het heeft vastgesteld 
dat op 13 december 1978, dit is de 
datum van het vonnis houdende 
faillietverklaring van de naamloze 
vennootschap Residence l'Esterel, of 
op een andere datum die niet ver
der terug gaat dan zes maanden 
v66r de datum van dat vonnis, de 
vennootschap had opgehouden te 
betalen en dat haar krediet aan het 
wankelen was gebracht, welke ele
menten de eisers in hun conclusie 
hadden betwist; 

Dat het arrest zijn beslissing der
halve niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

vonnis van 13 december 1978 ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

3 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bi.itzler. 

Nr. 9 

1 • KAMER - 4 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIRECTE BELASTINGEN - AANDUI
DING IN HET VERZOEKSCHRIIT VAN DE 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN -
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ART. 289 - ONTV ANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENING- VEREISTEN (1). 

(MATTHIJSSE 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

4 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert, raadsheer - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, eerste advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 10 

3• KAMER - 7 september 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- OPZEG

GINGSVERGOEDING ONRECHTMATIGE 
BEEINDIGING NA OPZEGGING DOOR DE 
ANDERE PARTIJ - VASTSTELLING VAN DE 

Om die redenen, vernietigt het OPZEGGINGSTERMIJN VOOR DE BEREKENING 

bestreden arrest, behalve voor zover VAN DE VERGOEDING. 

dit het hoger beroep ontvangt en 
het verzet van de eisers tegen het (1) Cass., 25 nov. 1971 (A.C., 1972, 308). 
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGS
VERGOEDING - BEWIJS DAT VERTEGEN
WOORDIGER GEEN NADEEL HEEFT GELEDEN. 

1. 0 Wanneer een partij een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd 
onrechtmatig beeindigt nadat de 
andere partij de overeenkomst reeds 
heeft opgezegd, verstrijkt de voor de 
berekening van de opzeggingsvergoe
ding in aanmerking te nemen opzeg
gingstermijn ten Jaatste op de datum 
waarop de arbeidsovereenkomst had 
moeten eindigen als gevolg van de 
door de andere partij gegeven opzeg
ging. (Art. 20 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden [1].) 

2o De beslissing dat uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de 
werkgever geen enkel nadeel voor de 
handelsvertegen woordiger voortsprui t, 
is wettelijk verantwoord door de vast
stelling dat de vertegenwoordiger de 
door hem aangebrachte clienteel toch 
zou verloren hebben, wanneer de 
arbeidsovereenkomst een maand later 
beeindigd was als gevolg van de door 
hem zelf gegeven opzegging {2). (Art. 
15 Handelsvertegenwoordigerswet [3].) 

(GEURTS T. MENINA PVBA) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, 15, § 2, 
16, 18, 20, 22 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gewijzigd door de wetten van 
10 december 1962 en 21 november 1969, 
en 1 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot het betalen door 
verweerster van een opzeggingsvergoe
ding gelijk aan acht maanden wedde 

(1) Thans art. 39, § 1, Arbeidsovereenkom
stenwet 3 juli 1978. 

(2) Zie Cass., 29 mei en 26 juni 1978 (A.C., 
1978, 1144 en 1254) en 15 dec. 1980 (ibid., 
1980-81, nr. 227). 

(3) Thans art. 101 Arbeidsovereenkomsten
wet. 

verwerpt en beslist dat eiser slechts 
recht heeft op een vergoeding overeen
stemmend met zijn wedde voor de duur 
van 15 oktober 1974 tot 15 november 
1974, zijnde 36.424 frank, op grond : dat 
de eerste rechter terecht van oordeel 
was dat verweerster slechts een schade
vergoeding verschuldigd was overeen
stemmende met de duur van het nog te 
!open gedeelte van de door eiser bete
kende opzeggingstermijn; dat eiser, die 
zelf op 24 september 1974 besliste tegen 
15 november 1974 de overeenkomst te 
beeindigen, geen aanspraak kan maken 
op een vergoeding gelijk aan de wedde 
van de opzeggingstermijn die verweer
ster had moeten in acht nemen indien 
zijze!f het initiatief tot de opzegging had 
genomen; dat verweerster de opzegging, 
die eiser haar betekende, in haar voor
deel kon inroepen, zoals ze dat zou 
gekund hebben bij een door een 
bediende gegeven tegenopzegging; dat 
eiser derhalve slechts recht heeft op een 
vergoeding overeenstemmend met zijn 
wedde voor de duur van 15 oktober 1974 
tot 15 november 1974, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het arrest 
vaststelt dat verweerster, bij brief van 
11 oktober 1974, de arbeidsovereenkomst 
ten laste van eiser onmiddellijk beein
digd heeft, echter zonder dat er drin
gende redenen aanwezig waren en zon
der de opzeggingstermijn in acht te 
nemen, verweerster ertoe gehouden is 
aan eiser een vergoeding te betalen 
gelijk aan de duur van de opzeggingster
mijn die verweerster diende te geven; 
deze vergoeding een forfaitair karakter 
heeft en derhalve niet verminderd wordt 
als gevolg van het feit dat eiser zelf, bij 
brief van 24 september 1974, aan ver
weerster een opzegging had betekend 
met een termijn van anderhalve maand, 
aanvangend op 1 oktober 1974 om te 
eindigen op 15 november 1974 (schen
ding van de artikelen 14, 15, § 2, 18, 20, 
22 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 1 van de wet van 
30 juli 1963); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser, 
indien hij door verweerster opgezegd 
was, overeenkomstig artikel 16 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, zelf een verkorte 
opzegging had kunnen geven die ver
weerster had kunnen inroepen, ter zake 
aan het recht van eiser geen afbreuk 
doet; immers enerzijds verwecrstcr 
de bediendenarbeidsovereenkomst n:ct 
opgezegd, maar verbroken had, zodat 
voormeld artikel 16 niet toepasselijk 
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was, en anderzijds het forfaitaire karak
ter van de opzeggingsvergoeding zich 
tegen de toegepaste vermindering verzet 
(schending van de artikelen 14, 15, § 2, 
16, 18, 20, 22 vart het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 en 1 van de wet van 
30 juli 1963) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
gericht is tegen een ten overvloede 
gegeven considerans die de wettig
heid van de door het middel aange
vochten beslissing niet bei:nvloedt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : Dat h~t onderdeel ?ij !Sebrek aan 
I belang met ontvankeh]k 1s; 

Overwegende dat, wanneer een . . . 
partij een arbeidsovereenkomst voor Over h<;t tweede mid_del, afgeleid mt 
onbepaalde tijd heeft opgezegd de schendmg van de artJkel':~ 1354, 1356, 

. ' derde hd, van het BurgerhJk Wetboek, 
deze arbe1dsovereenkomst bestaat 51 van de wet van 5 december 1968 
tot het verstrijken van de in de betreffende de collectieve arbeidsover-
opzegging bepaalde termijn; eenkomsten en de paritaire comites, 1, 

. . . 15, 23 van de wet van 30 juli 1963 tot 
Dat de teg~npartl] de arbeidsover- instelling van het statuut der handels-

eenkomst met Ianger kan . doen vertegenwoordigers en 20 van de bij 
voortduren door zelf opzeggmg te koninklijk besluit van 20 juli 195:) 
geven; dat, wanneer zij de arbeids- gecoiirdineerde wetten betreffende het 
overeenkomst op haar beurt opzegt, bediendencontract, gewijzigd door de 
de door haar in acht te nemen wet van 21 november 1969, 
opzeggingstermijn niet Ianger kan doordat het arrest de door eiser inge
duren dan het nog te lopen gedeelte stelde vordering tot het betalen door 
van de door de andere partij gege- verweerster van een uitwinningsvergoe
ven opzeggingsterniijn; ding van 109.272 frank verwerpt op 

grond : dat, ook indien de overeenkomst 
Dat, wanneer de tegenpartij de zonder dringende redenen en zonder het 

arbeidsovereenkomst onrechtmatig in acht nemen van een opzeggingster
beeindigt, de voor de berekening mijn door verweerster werd beiHndigd 

en kan worden aanvaard dat eiser een 
van de opzeggingsvergoeding in clienteel aanbracht, voor hem uit de 
aanmerking te nemen opzeggings- beeindiging van de overeenkomst - een 
termijn ten laatste verstrijkt op de maand v66r dat ze door zijn opzegging 
datum waarop de arbeidsovereen- zou eindigen - geen nadeel voortsproot; 
komst had moeten eindigen als dat eiser voor de eerste rechter erkende 
gevolg van de door de andere partij dat hij (wellicht spoE>dig) opnieuw in de 
gegeven opzegging; meubelbranche werd tewerkgesteld als 

Overwegende dat het arbeidshof vertegenwoordiger; dat hij zijn beweerd 
nadeel - verlies van clienteel - ook 

beslist dat verweerster de overeen- zou geleden hebben indien hij een 
komst beeindigde zonder dringende maand later, na beemdiging van zijn 
reden en zonder inachtneming van opzegging, uit dienst van verweerster 
een opzeggingstermijn; was gegaan; dat in de gegeven omstan-

Dat het arbeidshof vervolgens, digheden de vervroegde beeindiging van 
zijn overeenkomst voor hem eerder een 

zonder de ingeroepen wetsbepalin- voordeel dan een nadeel betekent; dat 
gen te schenden, op die gronden hij dan ook geen aanspraak kan maken 
beslist dat eiser slechts recht heeft op een uitwinningsvergoeding, 
op een vergoeding die overeenstemt terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser voor de 
met de wedde die hem verschuldigd eerste rechter erkend had dat hij werk
was ingevolge de door hemzelf op zaam was gebleven in de meubelbran-
24 september 1974 gegeven opzeg- che, maar er onder het voordeel van de 
ging tegen 15 november 1974, dit is onsplitsbaarheid van de bekentenis had 
de wedde voor de periode van aan toegevoegd dat hij zich thans 
15 oktober 1974 tot 15 november wendde tot een geheel ander clienteel, 

door het feit dat hij nu uitsluitend 
1974; luxemeubels verkocht wijl de produkten 

Dat het onderdeel faalt naar van verweerster tot de !age prijsklasse 
recht; behoorden; het arrest ten onrechte deze 
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bekentenis ten nadele van eiser gesplitst 
heeft en slechts een gedeelte ervan heeft 
in acht genomen (schending van de 
artikelen 1354, 1356, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 51 van de wet van 
5 december 1968 en 1 van de wet van 
30 juli 1963); 

tweede onderdeel, door het loutere feit 
dat eiser in de meubelbranche werk
zaam is gebleven, geenszins het bewijs 
geleverd is dat uit de beeindiging van de 
overeenkomst geen enkel nadeel voor 
eiser voortgesproten is, te meer nu eiser 
steeds staande hield dat hij zich bij zijn 
nieuwe werkgever tot een ander clien
teel in luxemeubels moest wenden en hij 
daardoor het vorige clienteel geheel 
verloren had, en het arrest dit verweer 
noch tegenspreekt noch verwerpt, zodat 
de beslissing niet wettelijk verantwoord 
is (schending van artikel 15, eerste lid, 
van de wet van 30 juli 1963); 

derde onderdeel, het feit dat eiser het 
verlies van zijn clienteel ook zou onder
gaan hebben indien hij een maand later, 
na het beeindigen van zijn opzegging, en 
we! op 14 november 1974, uit de dienst 
van verweerster zou gegaan zijn, niets 
afdoet aan het nadeel dat eiser onder
gaan heeft bij de onrechtmatige beeindi
ging van zijn contract door verweerster 
met haar brief van 11 oktober 1974; 
immers de door het arrest gemaakte 
veronderstelling zich niet heeft voorge
daan en het recht van eiser op uitwin
ningsvergoeding, ontstaan bij de beein
diging, niet be!nvloed wordt door latere 
omstandigheden (schending van de 
artikelen 1, 15, 23 van de wet van 
30 juli 1963 en 20 van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arbeidshof 

oordeelt dat eiser << zijn beweerd 
nadeel - verlies van clH\nteel -
ook zou geleden hebben indien hij 
een maand later, na beeindiging van 
zijn opzegging, uit de dienst van de 
appellante (thans verweerster) was 
gegaan »; 

Dat het aldus te kennen geeft dat 
het verlies van clienteel riiet het 
gevolg is van de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst door verweer
ster, nu eiser die clienteel toch 
zou verloren hebben wanneer de 
arbeidsovereenkomst een maand 
later beeindigd was als gevolg van 
de door hemzelf gegeven opzegging; 

Dat de aangehaalde overweging 
de bestreden beslissing wettig ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het derde onderdeel volgt 
dat de in onderhavige onderdelen· 
aangevochten redengeving de wet
tigheid van de bestreden beslissing 
niet kan bei:nvloeden; 

Dat de onderdelen bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk zijn; 

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

7 september 1981 - 3• kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr.ll 

3• KAMER - 7 september 1981 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - VERZEKERINGSINSTELLING -
ADVISEREND GENEESHEER - ONTSLAG OP 
STAANDE VOET - OPZEGGINGSVERGOEDING. 

De adviserend geneesheer van een ver
zekeringsinstelling die op staande voet 
is ontslagen, met toepassing van 
art. 30 KB. nr. 35 van 20 juli 1967, kan 
tegen de verzekeringsinstelling een 
vordering tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding instellen. 

(VANDERVOORT T. NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

Conclusie van advocaat-generaal Le
naerts: 

De voorziening stelt de vraag aan de 
orde of een adviserend geneesheer van 
een ziekenfonds, die meent onrechtmatig 
te zijn ontslagen, zoals iedere andere 
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werknemer daartegen kan opkomen 
door een vordering in te stellen tegen 
het ziekenfonds. 

Niemand betwist dat de adviserend 
geneesheer door een arbeidsovereen
komst verbonden is met zijn ziekenfonds 
dat dus zijn werkgever is. Nu lijdt het 
geen twijfel dat een werknemer ontsla
gen wordt door zijn werkgever en dat hij 
zijn vordering tegen hem moet richten, 
wanneer hij zijn ontslag onregelmatig 
acht. Zo die regel niet geldt voor advise
rend geneesheren, zoals het arbeidshof 
oordeelt, moet die uitzonderingstoestand 
duidelijk en ondubbelzinnig blijken uit 
de bijzondere rechtspositieregeling van 
de betrokken artsen. 

In plaats van de ontslagbevoegdheid te 
wijzigen, bepalen zowel artikel 88 van de 
Ziekte- en Invaliditeitswet als artikel 30 
van het koninklijk besluit nr. 35 van 
20 juli 1967 uitdrukkelijk dat de advise
rend geneesheer wordt ontslagen door 
de verzekeringsinstelling. 

Het arbeidshof beschouwt dit ontslag 
evenwel als een !outer formele rechts
handeling die maar het noodzakelijk 
gevolg is van de intrekking van de 
erkenning door het comite van de Dienst 
voor Geneeskundige Controle. 

Terecht stelt het dat de erkenning een 
onontbeerlijke voorwaarde is om een 
adviserend geneesheer in dienst te 
nemen. Maar daaruit mag bij analogie 
niet worden afgeleid dat de arts niet 
door het ziekenfonds wordt ontslagen. 
Wanneer men een parallel wil trekken 
met de indiensttreding moet men daar
uit afleiden dat de intrekking van de 
erkenning een even onontbeerlijke 
voorwaarde is opdat het ziekenfonds de 
arts kan ontslaan. Dat is trouwens ook 
de juridische constructie die in de voor
noemde wetsbepalingen is uitgewerkt. 

Volgens eiser is niet het ontslag door 
het ziekenfonds maar de intrekking van 
de erkenning door het comite integen
deel « een !outer formele daad », die het 
moet stellen zodra het ziekenfonds een 
ernstige tekortkoming aanvoert overeen
komstig het genoemde artikel 30. Dit is 
kennelijk niet de opvatting van de Raad 
van State. Want het arrest van 
28 januari 1972 (1) overweegt dat het 
comite verplicht is de door het zieken
fonds aangevoerde redenen << te onder
zoeken, ze op hun ernst te toetsen en 
zich hierover uit te spreken ». 

(1) Nr 15.139, Ver7 Arr. 1972, biz. 76. 

Deze rechtspraak sluit zeker het best 
aan bij de bedoeling van de wetgever. 
Het vierde lid van artikel 88, volgens 
hetwelk de adviserend geneesheer maar 
mag worden ontslagen na tussenkomst 
van de Dienst voor Geneeskundige Con
trole, werd in de Ziekte- en Invaliditeits
wet ingevoegd in de kamercommissie en 
zulks, volgens de minister, omwille van 
« de noodzaak de zelfstandigheid van de 
adviserend geneesheer te verzekeren » 
(2). De wetgever heeft die tussenkomst 
dus zeker niet als een loutere formaliteit 
gezien en heeft vast niet gewild dat, 
wanneer het ziekenfonds meende dat de 
arts wegens een ernstige tekortkoming 
moest worden ontslagen, de Dienst voor 
Geneeskundige Controle die mening 
klakkeloos moest bijtreden en de erken
ning zonder nader onderzoek moest 
intrekken om het ontslag mogelijk te 
maken. 

Dat de dienst de ernstige tekortko
ming moet beoordelen, zoals de Raad 
van State heeft beslist, betekent echter 
nog niet dat het bestreden arrest van het 
arbeidshof in die rechtspraak steun 
vindt. 

De eigen beoordelingsbevoegdheid van 
de administratieve overheid sluit immers 
die van de hoven en rechtbanken niet 
uit. 

Artikel 30 van het koninklijk besluit 
nr. 35 van 20 juli 1967 stelt uitdrukkelijk 
dat de intrekking van de erkenning door 
de dienst geschiedt ,, ongeacht het aan 
de rechtbanken op grond van artikel 18 
van de wetten inzake het bediendencon
tract toekomende recht van beoor
deling ». 

Deze bepaling beantwoordt ongetwij
feld aan de bedoeling van de wetgever, 
zoals deze tot uitdrukking werd gebracht 
bij de bespreking van artikel 88 van de 
Ziekte- en Invaliditeitswet in de kamer
commissie. Op de vraag van verschei
dene commissieleden « of de bepalin
gen van dit artikel geen afbreuk 
doen aan de wet betreffende de 
bediendenovereenkomst », antwoordde 
de minister : indien de adviserend 
geneesheer « aan de toelatingsvereisten 
niet meer voldoet, dan wordt de verzeke
ringsinstelling waarvan hij afhangt hier
van op de hoogte gesteld en neemt deze 

(2) Kamer, 1962-1963, Gedr. St. nr. 527/16, 
biz. 170. 
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insteiling, te zijnen opzichte, aile maat- Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
regelen die zij nuttig acht in het kader en de beoordelingsbevoegdheid van de 
van de bediendenovereenkomst " (3). rechter. 

De minister gaat uit van de hypothese 
dat de dienst de noodzaak vaststelt om 
een maatregel tegen de arts te nemen; 
en zelfs dan moet de uiteindelijke beslis
sing worden genomen door de verzeke
ringsinsteiling " in het kader van de 
bediendenovereenkomst "• dit is als 
werkgever. Daartoe bestaat dus des te 
meer reden, wanneer de werkgever de 
tekortkoming vaststelt, zoals in de 
hypothese geregeld door het genoemde 
artikel 30 het geval is. 

De verwijzing in dit artikel 30 naar 
artikel 18 van de Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden laat er geen twijfel 
over bestaan dat het om een dringende 
reden gaat. Zij onderstreept ook duide
lijk dat in beginsel van de gemeenrech
telijke regeling niet wordt afgeweken. 
En die regeling komt samengevat hierop 
neer : de werkgever moet het initiatief 
van een ontslag op staande voet wegens 
dringende reden nemen - en zulks 
binnen zeer strikte korte termijen -, 
maar de rechter oordeelt uiteindelijk of 
de ingeroepen reden een dringende 
reden was en veroordeelt in onkennend 
geval de werkgever tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding. 

Ten aanzien van een adviserend 
geneesheer wordt slechts op een punt 
van deze regeling afgeweken : de defini
tieve beslissing van de werkgever wordt 
uitgesteld om de administratieve over
heid de gelegenheid te geven de erken
ning in te trekken. Maar eenmaal dat 
gebeurd is, staat het de werkgever de 
arts te ontslaan. Zo deze het met dit 
ontslag niet eens is, ontstaat een geschil 
met de werkgever, dat door de arbeids
rechtbank moet worden beslecht. Oor
deelt de rechtbank dat er geen drin
gende reden was, dan kan niemand 
anders dan de werkgever tot betaling 
van de opzeggingsvergoeding worden 
veroordeeld. 

* 
Nu moet we! worden toegegeven dat 

de tussenkomst van de Dienst voor 
Geneeskundige Controle in de ontslag
procedure tot een ongewone bevoegd
heidsregeling leidt. 

De dienst is een administratieve over
heid en tegen zijn beslissing moet dus 
worden opgekomen bij de Raad van 
State. Weigert de dienst het bestaan van 
een dringende reden aan te nemen en 
de erkenning in te trekken, dan zal 
aileen een beroep tot nietigverklaring 
van die beslissing openstaan en dit voor 
de werkgever. 

Gaat de dienst evenwel tot de intrek
king over en volgt daarop het ontslag 
van de arts door het ziekenfonds, dan 
staan theoretisch twee wegen open voor 
de ontslagen arts : hij kan de admi
nistratieve beslissing aanvechten voor de 
Raad van State door de nietigverklaring 
ervan te vragen; maar hij kan ook zijn 
ontslag voor de arbeidsrechtbank be
twisten door een vordering tegen zijn 
werkgever in te steilen tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding. In de praktijk 
zal hij zich vermoedelijk we! aileen tot 
de rechtbank wenden. Want hij kan in 
geen geval het ontslag ongedaan doen 
maken - wat oak de onrechtmatigheid 
is -, maar aileen een vergoeding beko
men, en daartoe moet hij zich noodzake
lijk tot de rechtbank wenden. 

Maar ook al wordt de intrekking van 
de erkenning niet aangevochten, tach 
blijft de dringende reden aan het oar
dee! van twee van elkaar totaal onafhan
kelijke instanties onderworpen : een 
bestuurlijke en een rechterlijke. 

Hoe onsamenhangend deze regeling 
oak mage zijn, verschil van mening 
tussen beide instanties kan echter nooit 
in het nadeel van de arts uitvailen. 
Want, wanneer het oordeel van de dienst 
hem gunstig is, kan hij niet ontslagen 
worden; is het hem ongunstig, dan kan 
een tegengesteld oordeel van de recht
bank niet anders dan tot de onwet
tigheid van het ontslag en dus tot 
schadevergoeding leiden. En die 
bescherming van de arts heeft de wetge
ver precies gewild. 

Dat is het normale verloop van de 
ontslagregeling wegens dringende reden, 
waaraan de bijzondere wetgeving geen 
a~reuk do.et, maar die zij integendeel 
mtdrukkeh]k bevestigt, o.m. door de 
verwijzing naar artikel 18 van de De juridische constructie van het 
-------------------1 arbeidshof gaat tegen die bedoeling van 

(3) Kamer, 1962-1963, Gedr. St. nr. 527/16, 
biz. 170. 

de wetgever in en interpreteert de toe
passelijke wetsbepalingen verkeerd door 
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de adviserend geneesheer de mogelijk
heid te ontnemen van zijn werkgever 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
te bekomen. 

Het eerste middel is gegrond. 
Conclusie : gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1979 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 88, inzonder
heid het eerste en het vierde lid, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 1, 30 van het koninklijk besluit 
nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het 
statuut en het barema van de adviserend 
geneesheren die tot taak hebben bij de 
verzekeringsinstellingen in te staan voor 
de geneeshundige controle op de pri
maire arbeidsongeschiktheid en op de 
gezondheidszorgverstrekkingen overeen
komstig de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor vcrpli..:ht.e ziekte- en invalidi
teitsverzekering, en l!l van de wetten 
betref£cnde het bediendencontract, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 (thans artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
'Jvereenkomsten), 

doordat het arrest beslist dat eisers 
)Orspronkelijke vordering niet geldig 
:egen verweerder kon worden ingesteld 
~n deze vordering dan ook niet ontvan
.<elijk is, nu uitsluitend de beslissing van 
het comite van de Dienst voor Genees
kundige Controle krachtens artikel 18 
van de wet op de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden zou kunnen worden 
aangevochten, en niet de beslissing tot 
schorsing die het verzoek tot intrekking 
van de erkenning voorafgaat en evenmin 
de afzetting zonder vergoeding, die 
noodzakelijk het gevolg zou zijn van de 
intrekking van de erkenning, op grond 
dat : « de verzekeringsinstelling, in casu, 
appellant (verweerder), zelf nooit een 
beslissing van intrekking van de erken
ning kan treffen en hieromtrent geen 
enkel beslissingsrecht heeft; dat haar 
dan ook geen verantwoordelijkheid kan 
worden ten laste gelegd omdat een 
dergelijke beslissing uitsluitend door het 
comite van de Dienst voor Geneeskun
dige Controle moet getroffen worden; 
dat die stel!ing zelfs niet zou kunnen 

gevolgd worden omdat de verzekerings-· 
instelling, door haar verzoek om intrek
king en de schorsing die eraan vooraf
ging, de betwisting in beweging heeft 
gebracht; dat het dienvolgens uitsluitend 
qe beslissing is van het comite van de 
Dienst voor Geneeskundige Controle die 
krachtens artikel 18 van de wet op de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kan worden aangevochten, en niet de, 
beslissing tot schorsing die aan het 
verzoek tot intrekking van de erkenning 
voorafgaat en evenmin de onvermijdelijk 
daaruit volgende afzetting zonder ver
goeding, die noodzakelijk het gevolg is 
van de intrekking van de erkenning; dat 
derhalve, noch de aan de beslissing van 
de Dienst voor Geneeskundige Controle 
voorafgaande schorsing, noch de afzet
ting, na deze beslissing, door de verzeke
ringsinstelling kan worden aangezien als 
een afdanking; dat, terwijl de erkenning 
van de gelntimeerde (thans eiser) als 
adviserend geneesheer een onontbeer
lijke voorwaarde was om tot de aanwer
ving door appellant te kunnen overgaan, 
evenzeer de intrekking van deze erken
ning, vreemd aan de beslissing van 
appellant, noodzakelijk voor gevolg heeft 
dat aan de arbeidsovereenkomst een 
einde komt; dat derhalve de door gelnti
meerde ingestelde vordering tegen 
appellant niet geldig kon worden inge
steld en deze vordering niet ontvankelijk 
is; dat om dezelfde redenen het inciden
teel beroep ongegrond is "• 

terwijl, ee1-ste onderdeel, de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst tussen 
werkgever, ten deze verweerder, en 
werknemer, ten deze eiser, om drin
gende redenen, met name om een 
ernstige tekortkoming, noodzakelijk 
geschiedt door de werkgever of de werk
nemer die het initiatief tot een derge
lijke beeindiging neemt, terwijl de 
andere partij het recht behoudt deze 
redenen of tekortkomingen ter beoorde
ling aan de rechter voor te leggen, zodat, 
wanneer een dergelijk geschil rijst tus
sen werkgever en werknemer, de vorde
ring waarbij de zaak, ter beoordeling 
aan de arbeidsrechter wordt voorgelegd, 
noodzakelijk tegen de medecontractant 
dient gericht te zijn en meteen jegens 
hem ontvankelijk is, zodat het arrest ten 
onrechte de vordering van eiser tegen 
venveerder, respectievelijk werknemer 
en werkgever in de tussen hen gesloten 
arbeidsovereenkomst, niet ontvankelijk 
acht (schending van aile vermelde wets
bepalingen); 
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tweede onderdeel, niet het comite van 
de Dienst voor Geneeskundige Controle 
aan de arbeidsovereenkomst tussen eiser 
en verweerder een einde stelde door de 
intrekking van de erkenning uit te 
spreken, ten gevolge van de mededeling 
door de verweerder van de schorsing 
van deze arbeidsovereenkomst op grond 
van een ernstige tekortkoming van eiser, 
doch aldus een !outer formele daad 
stelde waartoe het wettelijk was gehou
den zodra het deze mededeling ontving, 
wijl verweerder alsdan over de mogelijk
heid beschikte om de adviserend genees
heer af te zetten zonder opzegging of 
vergoeding, en dit daadwerkelijk deed, 
aldus de arbeidsovereenkomst zelf 
beeindigend, zodat het arrest niet ver
mocht te beslissen dat uitsluitend de 
beslissing van bet comite van de Dienst 
voor Geneeskundige Controle krachtens 
artikel 18 van de wet op de arbeidsover
eenkomsten voor bedienden kon worden 
aangevochten (schending van aile ver
melde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat eiser als adviserend 
geneesheer van verweerder op 
staande voet is ontslagen met toe
passing van artikel 30 van het 
koninklijk besluit nr. 35 van 
20 juli 1967 en dat hij tegen ver
weerder een vordering tot betaling 
van een opzeggingsvergoeding heeft 
ingesteld; 

Overwegende dat de adviserend 
geneesheer verbonden is door een 
arbeidsovereenkomst met de verze
keringsinsteiling; dat hij derhalve 
door deze laatste wordt ontslagen, 
tenzij een bijzondere regeling haar 
deze bevoegdheid ontzegt; 

Overwegende dat artikel 88, 
vierde lid, van de wet van 9 augus
tus 1963 uitdrukkelijk bepaalt dat 
de adviserend geneesheer door de 
verzekeringsinsteiling wordt ontsla
gen; dat deze bepaling dit ontslag 
weliswaar afhankelijk maakt van de 
intrekking van de erkenning van de 
adviserend geneesheer door het 
comite van de Dienst voor Genees
kundige Controle; dat hierdoor 
evenwel geen afbreuk wordt gedaan 
aan de regel dat de werknemer 
ontslagen wordt door zijn werkge
ver; 

Overwegende dat artikel 30 van 
bet koninklijk besluit nr. 35 van 
20 juli 1967 evenmin aan de verze
keringsinsteiling de bevoegdheid 
ontneemt de adviserend geneesheer 
te ontslaan, maar eveneens de uit
oefening van deze bevoegdheid 
aileen afhankelijk maakt van de 
voorafgaande intrekking van de 
erkenning door het voornoemd 
comite; 

Overwegende dat, krachtens het 
t-.veede lid van voormeld artikel 30, 
de rechtbanken het recht behouden 
de door de verzekeringsinsteiling 
ingeroepen ernstige tekortko
ming » te beoordelen « op grond van 
artikel 18 van de wetten inzake het 
bediendencontract »; dat hieruit niet 
volgt dat aileen de beslissing van 
het comite kan worden aangevoch
ten; dat deze bepaling integendeel 
erop wijst dat de voorgeschreven 
tussenkomst van de administratieve 
overheid geen afbreuk doet aan de 
bevoegdheid van de rechtbanken 
om te oordelen over het geschil 
tussen de partijen bij de arbeids
overeenkomst; 

Overwegende dat de adviserend 
geneesheer, die op staande voet 
ontslagen is, met toepassing van 
voornoemd artikel 30, derhalve een 
vordering tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding kan instellen 
tegen zijn verzekeringsinsteiling: 

Dat de in het middel aangehaal
de redengeving de aangevochten 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het eisers oorspronkelijke 
vordering niet ontvankelijk ver
klaart, diens incidenteel beroep niet 
gegrond verklaart en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
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kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

7 september 1981 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 

Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler en Houtekier. 

Nr. 12 
3' KAMER - 7 september 1981 

(GUBBELS) 

7 september 1981 - 3' kamer -
Voorzitter: de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva Ge
JjjkJujdende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 13 

3' KAMER - 7 september 1981 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERJARING 
ARBEIDSONGESCH!KTHEID - VERJARINGS
TERMIJN- AANVANG. 

2° ARBEIDSONGEVAL 1° DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLA- KOSTEN 

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTW!NNER VAN HET GEZIN- ART. 10, § I, 

1'), VJJFDE EN ZESDE LID, DIENSTPLICHTWET 
- DRAAGWIJDTE. 

GEDING TUSSEN DE GETROFFENE OF ZIJN 
RECHTHEBBENDEN EN HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - TOEPASS!NG VAN 
ART. 68 VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET. 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 2" DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLA-
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINKER VAN HET GEZIN- ONAANTAST
DARJ': I3EOORDELING IN FEITE DOOR DE HOGE 
MILITIERA,\D (1). 

3° DIF.NSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

'f!NG VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTW1NNER VAN HET G1:ZIN- VERWERPING 
OMDAT EEN BROER IN HET LEVENSONDER
HOUD VAN DE OUDERS KAN VOORZIEN -
WETTJGHEID. 

o Art. 10, § 1, 1", vijfde en zcsde Jjd, 
Dienstplichtwet, gecoordineerd op 
30 april 1962, regelt aileen welk inko
men van de gezinsleden van de dienst
plichtige in aanme1*ing moet worden 
genomen om vast te stellen of dit 
inkomen het wettelijk voorgeschreven 
bedrag te boven gaat; het heeft geen 
betrekking op het vereiste dat het 
bedrij.fsinkomen van de dienstplichtige 
voor het onderhoud van het gezin 
onmisbaar moet zijn (2). 

3° De verwerping van een vraag om 
uitstel van een dienstplichtige als 
kostwinner van het gezin is wettig 
gerechtvaardigd door de vaststelling 
dat een broer in het Jevensonderhoud 
van de ouders kan voorzien (3). 
(Art. 10, § 1, 1°, Dienstplichtwet, 
gecoordineerd op 30 april 1962.) 

Nota's arrest nr. 12 : 

{1) en (3) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 
1197). 

(2) Cass., 12 april 1972 (A.C., 1972, 755). 

ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL- GEDING TUS
SEN DE GETROFFENE OF ZIJN RECHTHEBBEN
DEN EN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVAL
LEN - TOEPASSING VAN ART. 68 ARBEIDSON-
GEVALLENWET. 

1 o De verjaring van de vordering tot 
betaling van arbeidsongevallenvergoe
dingen wegens arbeidsongeschiktheid 
begint te lopen vanaf een en dezelfde 
datum, zonder onderscheid naargelang 
het om tijdelijke of blijvende onge
schiktheid gaat (1). (Art. 69 Arbeidson
gevallenwet.) 

2o en 3° Art. 68 van de Arbeidsongeval
Jenwet van 10 april 1971, Juidens 
hetwelk de kosten van aile vorderin
gen gesteund op deze wet ten Jaste 
van de verzekeraar vallen, behalve 
wanneer de eis roekeloos en tergend 
is, is toepasselijk op een geding tussen 
een getroffene of z1jn rechthebbenden 
en het Fonds vo01· Arbeidsongevallen 
(2). 

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. GROSS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 augustus 1979 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Nota's arrest nr. 13 : 

{1) Raadpl. Cass., 8 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 89). 

(2) Cass., 24 dec. 1975 (A.C, 1976, 506). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 24, 58, § 1, 69 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en, voor zoveel nodig, 
28 van de bij koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoordineerde wet
ten op de vergoeding der arbeidsonge
vallen, 

do01·dat het arrest, alvorens verder 
recht te doen over de toelaatbaarheid en 
gebeurlijke gegrondheid van dE> door 
verweerder ingestelde vordering betref
fende de eventuele vergoedingen wegens 
blijvende arbeidsongeschiktheid, een 
deskundige aanstelt om advies te geven 
over de gevolgen van het arbeidsongeval 
van 2 juni 1971, de datum van consolida
tie en de eventuele blijvende arbeidson
geschiktheid op grond : dat de verja
ringstermijn (in het stelsel van de vorige 
zowel als van de huidige wetgeving) 
maar kan beginnen te !open van zodra 
het feit waarop de eis gegrond is, 
ontstaat; dat dit feit de arbeidsonge
schiktheid is die met zich brengt dat 
geen normaal loon kan verdiend worden; 
dat inzake verjaring van de eis tot 
schadeloosstelling een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen de tijdelijke en 
de blijvende arbeidsongeschiktheid; dat 
de verjaringstermijn van de eis tot 
schadeloosstelling ingevolge tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid begint te lopen 
vanaf de dag waarop die tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid begint, terwijl de 

.V•erjaringstermijn van de eis tot schade
loosstelling ingevolge blijvende arbeids
c.ngeschiktheid begint te !open vanaf de 
dag waarop de blijvende arbeidsonge
schiktheid aanvangt; dat de criteria van 
vaststelling voor beide arbeidsonge
schiktheden niet identiek zijn en dat de 
berekeningswijze en vergoedingsmodali
teiten van ieder van deze arbeidsonge
schiktheden verschillend liggen; dat het 
feit waarop de eis tot vergoedingen 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
steunt, de blijvende en niet de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid is; dat de partijen 
het niet eens zijn over de datum van de 
consolidatie; dat volgens eiser verweer
der vanaf 2 augustus 1971 volledig gene
zen is zonder blijvende arbeidsonge
schiktheid; dat verweerder integendeel 
voorhoudt dat de consolidatie ten vroeg
ste op 26 mei 1975 is ingetreden; dat het 
dienvolgens gepast is een deskundige 
aan te stellen, 

tezwzjl, eerste onderdeel, de verjaring 
van de wettelijke arbeidsongevallenver
goedingen begint te !open van zodra het 

ongeval rs gebeurd of de arbeidsonge
schiktheid zich heeft voorgedaan, zonder 
onderscheid naar gelang die arbeidson
geschiktheid tijdelijk of blijvend is 
(schending van de artikelen 24, 58, § 1, 
69 van de wet van 10 april 1971 en 
28 van het koninklijk besluit van 
28 september 1931); 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat verweerder, die het slachtoffer 
geweest was van een arbeidsongeval op 
2 juni 1971 met een tijdelijke arbeidson
geschiktheid tot 1 augustus 1971, vanaf 
2 augustus 1971 als genezen werd 
beschouwd; aangezien er sindsdien meer 
dan drie jaar verlopen is alvorens ver
weerder opnieuw aanspraak heeft 
gemaakt op vergoedingen, zijn vordering 
verjaard is, ook wat betreft eventuele 
vergoedingen voor blijvende arbeidson
geschiktheid (schending van de arti
kelen 24, 58, § 1, 69 van de wet van 
10 april 1971 en 28 van het koninklijk 
besluit van 28 september 1931) : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 69 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 « de rechtsvor
dering tot betaling van de vergoe
dingen verjaart na drie jaar »; 

Overwegende dat, wanneer de 
vordering strekt tot betaling van 
vergoedingen wegens arbeidsonge
schiktheid, de verjaringstermijn 
begint te lopen vanaf een en 
dezelfde datum, zonder onderscheid 
naar gelang het om tijdelijke 
of blijvende arbeidsongeschiktheid 
gaat; 

Dat het arbeidshof voornoemd 
artikel 69 schendt door te beslissen 
dat inzake verjaring van de vorde
ring tot schadevergoeding onder
scheid moet worden gemaakt tussen 
tijdelijke en blijvende arbeidsonge
schiktheid; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het onderhavige arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 
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7 september 1981 - 3' kamer -

Voorzitter en verslaggever : de h. Jans
sens, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr.14 

door een onrechtmatige daad toege
brachte schade, of er eventueel ver
goedende interesten moeten worden 
toegekend als bijkomende vergoeding 
en wat het aanvangspunt is voor de 
berekening van die interesten (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VAN DE WIELE T. MARIEN) 

ARREST 

2' KAMER - 8 september 1981 HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1980 door 

BUITEN het Hof van Beroep te Gent gewe
VERKEERSONGE-

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST -
VAL- BESLISSING WAARBIJ WORDT VASTGE
STELD DAT EEN BESTUURDER EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN EN DAT DE TWEEDE BETROK
KEN BESTUURDER, INDIEN HIJ OOK GEEN 
FOUT HAD BEGAAN, HET ONGEVAL HAD KUN
NENVERMIJDEN- VASTSTELLINGEN BETREF
FENDE DE TWEE BESTUURDER SLUITEN NIET 
NOODZAKELIJK IN DAT ER GEEN OORZAKE
LIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DE FOUT 
WELKE DE EERSTE BESTUURDER HEEFT BE
GAAN EN HET ONGEVAL (1). (ARTT. 1382 EN 1383 

B.W.) 

(RENNEBOOG, • NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BUURTSPOORWEGEN , N.V. T. VLAEMINCK E.A.; 
VLAEMINCK EA. T. RENNEBOOG, • NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN » N.V.) 

8 september 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. van Heeke. 

Nr. 15 

2e KAMER - 8 september 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

zen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de door verweer
der tegen eiseres ingestelde burger
lijke rechtsvordering; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het een cumulatie van vergoeding 
betekent en een vergoeding buiten 
schade is, interesten toe te staan vanaf 
de consolidatiedatum op een bedrag 
begroot op het ogenblik van de 
uitspraak: 

Overwegende dat het arrest op de 
aan verweerder voor blijvende inva
liditeit toekomende vergoeding ver
goedende interesten toekent vanaf 
de datum van consolidatie; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
binnen de perken van de conclusies 
van partijen, op onaantastbare 
wijze, in feite, oordeelt welke de 

OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE omvang is van de door een misdrijf 
SCHADE - VERGOEDENDE INTERESTEN - toegebrachte SChade, of er eventueel 
AANVANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOOR- vergoedende interesten moeten toe
DELING VAN DE FEITENRECHTER. gekend worden als bijkomende ver-

De feitenrechter beoordeelt op onaan- goeding en welke het aanvangspunt 
tastbare wijze in Ieite, binnen de voor de berekening van die interes
perken van de conclusies van de ten is; 
partijen, welke de omvang is van de ------------------

Nota arrest nr. 14 : 
(1) Zie Cass .• 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1266) 

en 7 nov. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 157). 

Nota arrest nr. 15 : 
(1) Cass., 19 april 1978 (A.C., 1978, 952), 

24 jan. en 20 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 311 
en 385), en 23 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 615). 
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Overwegende dat het arrest ten 

deze vaststelt dat de schade reeds 
bestaat vanaf het ogenblik van de 
consolidatie, al kon ze slechts bij de 
uitspraak van het arrest worden 
begroot; dat het derhalve beoogt de 
bijkomende schade te vergoeden 
welke verweerder heeft geleden ten 
gevolge van het feit dat de 
hoofdsom op de vervaldag niet werd 
uitbetaald; dat de rechter, indien hij 
oordeelt dat, om die schade te 

(MAES EN • DE SCHELDE, N.V. 
T. VANHECKE E.A.) 

8 september 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

vergoeden, de vergoedende interes- Nr. 17 
ten moeten berekend worden vanaf I 
de consolidat~edatum, geen o~wet- 2' KAMER - 8 september 1981 
tige cumulatle van vergoedmgen 
toepast en geen vergoeding toekent 
buiten schade; 1° DAGVAARDING - STRAFZAKEN 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

8 september 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelifkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. A. Leleux, Dendermonde. 

Nr. 16 

2' KAMER - 8 september 1981 

CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REGEL
MATIGE VOORZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE 
EN VAN ZIJN VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 

BETEKENING VAN DE DAGVAARDING- TOE
PASSEL!JKE WETSBEPALINGEN EN RECHTS-
REGELS. 

2° DAGV AARDING ·- STRAFZAKEN -

BETEKENING VAN DE DAGVAARDING -
ART. 43, 5°, VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 
VAN TOEPASSING. 

3° DAGVAARDING - STRAFZAKEN -

DE NAAM EN DE VOORNAAM VAN DE' 
GERECHTSDEURWAARDER EN HET ADRES 
VAN ZIJN KANTOOR NIET VERMELD IN DE 
DAGV AARDING - SANCTIE. 

4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 205-
HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MI
NISTERIE BIJ HET HOF OF DE RECHTBANK 
DIE VAN HET HOGER BEROEP KENNIS MOET 
NEMEN- DAGVAARDING WAARIN DE NAAM 
EN DE VOORNAAM VAN DE GERECHTSDEUR
WAARDER EN BET ADRES VAN ZIJN KANTOOR 
NIET ZIJN VERMELD - SANCTIE. 

VERZEKERAAR TEGEN DE BESLISSING WAAR- 1° In strafzaken wordt de betekening 
BIJ ZIJ, IEDER VOOR HET GEHEEL, ZIJN van de dagvaarding geregeJd door de 
VEROORDEELD TOT SCHADELOOSSTELLING bepaJingen van hoofdstuk VII van het 
VAN DEGENE DIE IN DE RECHTEN VAN DE eerste dee] van het GerechteJijk Wet-
GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL IS GETRE- boek, in zoverre de toepassing ervan 
DEN - VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING verenigbaar is met de wetsbepaJingen 
VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ, en de rechtsbeginseJen van de straf-
VAN DE BESLISSING TE ZIJNEN OPZICHTE- vordering(1}. (Art. 2 Ger.W.) 
BP.ENGT VERNIETIGING MEE VAN DE BESLIS
SING TEN OPZICHTE VAN DE BEKLAAGDE, 
WELKE DOOR DEZELFDE ONWETTIGHEID IS 
AANGETAST, HOEWEL DE BEKLAAGDE GEEN 
ENKEL MIDDEL AANVOERT (1). 

Nota arrest nr. 16 : 
11) Cass., 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1262). 

2o In strafzaken is de bepaling van 
art. 43, !J, Ger. W., krachtens welke de 
naam en de voornaam van de ge
rechtsdeurwaarder en het adres van 

Nota arrest nr. 17 : 

(1) Cass., 15 feb. 1977 (A.C., 1977, 661). 



z1jn kantoor in de dagvaarding ver
meld moeten zijn, van toepassing (2). 
(Art. 2 Ger.W.) 

3o Zowel in strafzaken als in burgerlijke 
zaken kan de niet-inachtneming van 
artikel 43, 5°, Ger. W. betreffende de 
betekening van exploten, krachtens 
art. 861 van dat wetboek aileen dan 
nietigheid ten gevolge hebben als het 
aangeklaagde verzuim of de aange
klaagde onregelmatigheid de belangen 
schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt; in zodanig geval mag de 
rechter niet ambtshalve de dagvaar
ding nietig verklaren (3). 

4° Wanneer in strafzaken in de dagvaar
ding waarbij, in het bij art. 205 Sv. 
bepaalde geval, het openbaar minis
terie hager beroep instelt, de naam en 
de voornaam van de gerechtsdeur
waarder en het adres van zijn kantoor 
niet zijn vermeld, mag de rechter, 
krachtens art. 861 Ger. W., aileen de 
dagvaarding nietig verklaren indien 
dat verzuim of die onregelmatigheid 
de belangen schaadt van de partij die 
de exceptie opwe1pt; de rechter mag 
niet ambtshalve de dagvaarding nietig 
verklaren (4). 

(PROCUREUR DES KONING TE BRUGGE 
T. VERSTAPPEN, MITCHELL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 862 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de correctionele rechtbank 
ambtshalve de akte van hager beroep 
van eiser nietig en derhalve eisers hager 
beroep niet ontvankelijk verklaart op 
grand dat, op het ogenblik van 
de betekening van die akte op 
11 december 1980, de gerechtsdeurwaar
der heeft nagelaten zijn naam, voornaam 
en het adres van zijn kantoor te vermel
den op bet betekeningsexploot en dat 
die krachtens artikel 43, 5°, van het 
Gerechtelijk Wetboek op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vermelding 
een substantieel bestanddeel uitmaakt 

(2) (3) en (4) Zie Cass., 15 feb. 1977 (A.C., 
1977, 661) en 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 380). 

van de dagvaarding waarvan derhalve, 
overeenkomstig artikel 862, § 2, van bet 
Gerechtelijk Wetboek, de nietigheid door 
de rechtbank zelfs ambtshalve dient te 
worden uitgesproken, 

terwijl, enerzijds, vaststaat dat de 
gerechtsdeurwaarder vergeten had zijn 
stempel met naam, functie en adres op 
het exploot aan te brengen, doch zulks 
door hem achteraf werd aangevuld inge
volge de opdracht van het openbaar 
ministerie, en, anderzijds, artikel 43, 5°, 
van het Gerechtelijk Wetboek inderdaad 
op straffe van nietigheid voorschrijft dat 
het exploot van betekening de naam en 
de voornaam van de gerechtsdeurwaar
der en het adres van zijn kantoor moet 
vermelden; volgens artikel 862, § 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek de rechtbank 
slechts de nietigheid ambtshalve kan 
uitspreken in de gevallen uitdrukkelijk 
bepaald door artikel 862, § 1, van dat 
wetboek; de vermelding van naam, voor
naam en adres van de gerechtsdeur
waarder, zoals voorgeschreven door 
voormeld artikel 43, 5°, echter niet in 
artikel 862, § 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek voorkomt; de rechtbank der
halve ten onrechte toepassing maakt van 
voormeld artikel 862 : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na te hebben vastgesteld 
dat op het ogenblik van de beteke
ning van de akte van hoger beroep 
van het openbaar ministerie op 
11 december 1980 de gerechtsdeur
waarder nagelaten heeft zijn naam, 
voornaam en het adres van zijn 
kantoor te vermelden op het beteke
ningsexploot en dat die vermelding 
op straffe van nietigheid is voorge
schreven door artikel 43, 5", van het 
Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve 
- overeenkomstig artikel 862, § 2, 
van dat wetboek - de akte van 
betekening nietig verklaart en 
beslist dat het hoger beroep niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat in strafzaken, 
krachtens het ten deze toepasselijk 
artikel 205 van het Wetboek van 
Strafvordering, het hoger beroep 
van het openbaar ministerie bij het 
hof of de rechtbank die van het 
hoger beroep kennis moet nemen, 
geschiedt bij een door gerechtsdeur
waarder betekend exploot van dag
vaarding; 
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Dat in strafzaken de betekening 

van de dagvaarding geregeld wordt 
door de bepalingen van hoofd
stuk VII van het eerste deel van het 
Gerechtelijk Wetboek, in zoverre de 
toepassing ervan verenigbaar is met 
de wetsbepalingen en de rechtsbe
ginselen van de strafvordering; 

Overwegende dat artikel 43 van 
voormeld wetboek de in zijn 
5" aangeduide vermelding van « de 
naam en de voornaam van de 
gerechtsdeurwaarder en het adres 
van zijn kantoor » voorschrijft op 
straffe van nietigheid; dat de toe
passing van deze bepaling niet 
onverenigbaar is met enige wetsbe
paling of een rechtsbeginsel ter 
zake van de betekening van de 
dagvaarding in strafzaken; 

Overwegende dat op de ten deze 
geldende procedureregel van arti
kel 43, 5", van het Gerechtelijk 
W etboek niet artikel 862 doch wel 
artikel 861 van dat wetboek van 
toepassing is; dat, luidens laatstge
noemd. artikel, de rechter een pro
ceshandeling alleen dan nietig kan 
verklaren, indien het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onre
gelmatigheid de belangen schaadt 
van de partij die de exceptie 
opwerpt; 

Dat het vonnis derhalve niet wet
tig de akte van betekening van het 
boger beroep van het openbaar 
ministerie ambtshalve nietig ver
klaart; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht het 

8 september 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet
Gebjkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 18 

2' KAMER- 9 september 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER WETTIG VER
HINDERD DE U!TSPRAAK BIJ TE WONEN VAN 
EEN VONNIS WAAROVER HIJ MEDE HEEFT 
BERAADSLAAGD-VERVANGING- GERECH
TELIJK WETBOEK ART. 779. TWEEDE LID -
DRAAGWIJDTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENI>E 
ARBEIDSONGESCH!KTHEID HERSTEJ .
PLICHT- VASTSTELLING VAN HET KAPITAAL 
OP DE DAG VAN DE UITSPRAAK BEREKEND 
OP BASIS VAN DE BEZOLDIGING VAN DE 
GETROFFENE OP DIE DAG - TOEPASSING 
VAN DE KAPITALISATIECOEFFICIENT VOOR 
DE LEEFTIJD VAN DE GETROFFENE OP DE 
DAG VAN DE CONSOLIDATIE- TEGENSTRIJ
DIGHE!D. 

1" Art. 779, nveede lid, Ger. W:, krachtens 
henvelk de voorzitter van het gerecht 
een andere rechter mag aanwijzen om 
op bet ogenblik van de uitspraak van 
bet vonnis een recbter te vervangen 
die aan de beraadslaging heeft deelge
nomen, onder de voorwaarden gesteld 
b1j art. 778, is van toepassing in alle 
gevallen waarin deze rech ter wettig 
verbinderd is de uitspraak bij te 
wonen, inzonderheid wanneer bij op 
bet ogenblik van de uitspraak van de 
recbtbank geen dee] meer uitmaakt 
wegens bet bereiken van de leeftijds
grens (1). 

tweede en het derde middel die niet 2" De recbter die de materiele scbade 
tot cassatie zonder verwijzing kun- veroorzaakt door blijvende arbeidson
nen leiden, vernietigt het bestreden gescb1ktheid raamt, kan niet zonder 
vonnis; beveelt dat van dit arrest tegenstrijdigbeid de scbade berekenen 

op basis van de bezoldiging van de 
melding zal worden gemaakt 0 P de getroffene op de dag van de uitspraak 
kant van de vernietigde beslissing; van zijn beslissing en tegeli;kertijd de 
laat de kosten ten laste van de!---------------
Staat; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Veurne, 
zitting houdende in hoger beroep. 

(1} Zie Cass., 2 maart 1971 (A.C., 1971, 633}, 
27 maart en 30 april 1974 (ibid., 1974, 828 en 
960} en 20 sept. 1977 (ibid., 197!! 82). 
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kapdalisatiecoefficient toepassen voor 
de leeftijd van de getroffene ten tijde 
van de consolidatie (2) (3). 

(HACKIN T. HOUGARDY) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 maart 1981 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat 
enkel uitspraak doet 
gerlijke belangen; 

het vonnis 
over de bur-

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 779 van het 
Gereehtelijk Wetboek, 

doordat uit het vonnis blijkt dat de 
beslissing van de reehtbank v66r 
2 maart 1981 werd genomen door de 

heren Thonon, ondervoorzitter (verslag
gever), Verlinden, reehter, en mevr. Fre
son, aangewezen plaatsvervangend reeh
ter, en dat het vonnis op 6 maart 1981 in 
het Frans werd uitgesproken ter open
bare tereehtzitting van de Correetionele 
Reehtbank te Luik, bestaande uit de 
heer Thonon, mevr. Renaut, reehter, en 
mevr. Freson, 

teiWJj], buiten het geval bedoeld in 
artikel 779, tweede lid, van het Gereehte
lijk Wetboek, nietig is het vonnis van de 
eorreetionele reehtbank dat gewezen is 
door rechters die niet aile zittingen over 
de zaak hebben bijgewoond; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Luik, bij beschikking van 
4 maart 1981, na te hebben vastge-
steld dat, in de zaak Hougardy 
tegen Hackin, rechter Verlinden 
overeenkomstig artikel 778 van 

---------------! het Gerechtelijk Wetboek mede 
had beraadslaagd over het op 
6 maart 1981 uit te spreken vonnis 
en had meegewerkt aan de opstel
ling van de tekst van dat vonnis, 
doch op 2 maart 1981 de leeftijds
grens had bereikt en aldus wettig 
verhinderd was de uitspraak van 
het vonnis bij te wonen, met toepas
sing van artikel 779 van het Gerech
telijk Wetboek mevr. de rechter 
Renaut heeft aangewezen om de 
heer Verlinden op het ogenblik van 
de uitspraak te vervangen; 

(2) Cass., 3 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 572) 
met noot; zie Cass., 27 sept. 1978 (jbid., 1978-79, 
127) met noot; 21 okt. 1980 en 7 jan. 1981 (ibid., 
1980-81, nrs. 113 en 259). 

(3) Uit de noot onder het arrest van 
3 juni 1981 - vermeld in de vorige noot - en 
uit de andere arresten waarvan sprake is in 
dezelfde noot blijkt dat het Hof vernietigt 
wegens schending van art. 1382 B.W., bij 
gebrek aan wettelijke verantwoording van het 
beschikkende gedeelte of wegens schending 
van art. 97 Gw., ten gevolge van een met het 
ontbreken van redenen gelijkstaande tegen
strijdigheid. 

Is het wei wenselijk dat het Hof aldus de 
indruk geeft dat het de rechtsgrondslag van 
zijn beslissing vrij « kiest » dan wei of het 
oordeelt dat een zelfde beslissing, om dezelfde 
redenen, tegelijkertijd en een vormgebrek en 
een onwettigheid wegens schending van een 
rechtsregel kan inhouden? 

Het lijkt niet « tegenstrijdig » dat, bij de 
raming van de schade, de bezoldiging op de 
dag van de uitspraak in aanmerking wordt 
genomen, en dat toepassing wordt gemaakt 
van de kapitalisatiecoefficient overeenstem
mend met de leeftijd van de getroffene op de 
consolidatiedag; wei is in dat geval het bedrag 
van de schadevergoeding onwettig vastgesteld. 

Immers, gesteld dat een wet om socio
economische redenen voorschrijft dat reke
ning moet worden gehouden met een andere 
kapitalisatiecoefficient dan die van de dag van 
de uitspraak van het vonnis of van het arrest, 
dan zou de rechter, indien hij die wet toepast, 
zeker geen onwettige beslissing nemen. Zou 
hem dan kunnen worden verweten dat hij een 
tegenstrijdige beslissing heeft genomen en zou 
zijn beslissing dan moeten worden vernietigd ? 

F.D. 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om verweerder een bedrag van 
619.352 frank te betalen, zijnde de ver
goeding voor de materiele sehade ten 
gevolge van de blijvende ongesehiktheid, 
vermeerderd met de interest ad 8 pet. 
vanaf 5 december 1975, op grond dat « ... 
Hougardy, gelet op zijn beroep eri de 
aard van zijn verwondingen, tereeht 
kapitalisatie van de sehade volgens de 
tabellen van Levie voorstelt tegen een 
rentevoet van 4,5 pet .... », 

terw1jl het vonnis noeh met die noeh 
met enige andere grond antwoordt op 
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het door eiser in zijn aanvullende con-~ satoire interest op de aldus berekende 
clusie aangevoerde middel ... : vergoeding te doen ingaan op 

5 december 1975 : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

vonnis met de in het middel weer- Overwegende dat de appelrechter 
gegeven consideransen antwoordt heeft geoordeeld " dat de eerste 
op het voorgedragen verweer dat rechter het basisjaarloon voor de 
ertoe strekt geen kapitalisatie toe te blijvende invaliditeit juist geraamd 
passen; 

1 

heeft op 208 frank x 40 uur x 
Dat in dat opzicht het middel 4.8 arbeidsw~ken + 12,5 pet. vakan-

feitelijke grondslag mist· I hegeld, dat 1s 449.280 frank, en, n.u 
' Hougardy op de dag van de consoh-

Overwegende dat, anderzijds, het datie ongeveer 24 jaar was », beslist 
vonnis noch met die consideransen heeft « de schade te kapitaliseren 
noch met enige andere redengeving volgens de tabellen van Levie tegen 
antwoordt op de omstandige conclu- een rentevoet van 4,5 pet., dat is een 
sie waarin eiser het vermenigvuldi- bedrag van 449.280 frank x 8 pet. x 
gingsgetal 15,4791 voorstelde en 17,2318 = 619.352 frank voor mate
aanvoerde dat « wanneer kapitalisa- riele schade tijdens de blijvende 
tie wordt toegepast op een geac- invaliditeit »; 
tualiseerd basisloon, de interest 
tweemaal wordt gerekend >>; I Dat het in aanmerking genomen 

. . . uurloon van 208 frank volgens de 
Dat 1~ dat opz1cht het m1ddel eerste rechter « een aangepast of in 

gegrond 1s; elk geval recent uurloon is ... dat 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag van 
619.352 frank te betalen, zijnde de ver
goeding voor de materiEHe schade ten 
gevolge van de blijvende ongeschiktheid, 
vermeerderd met de interest ad 8 pet. 
vana£ 5 december 1975, 

teiwijl, zoals blijkt uit de vaststel!in
gen van het bestreden vonnis en van 
het beroepen vonnis, het bedrag van 
619.352 frank bekomen wordt door een 
kapitalisatieberekening waarbij rekening 
is gehouden, enerzijds, met het door de 
eerste rechter in zijn vonnis van 
6 oktober 1980 in aanmerking genomen 
jaarloon van 449.280 frank, dat wil zeg
gen « met een actueel ... of in elk geval 
recent loon » en, anderzijds, met een 
coefficient van 17,2318, die in de tabellen 
van Levie aangegeven wordt voor een 
man van 24 jaar, dat is de leeftijd van de 
getroffene op 5 december 1975, dag van 
de consolidatie, 

en teiWi)1 het tegenstrijdig is, ener
zijds, de dag van 6 oktober 1980 in 
aanmerking te nemen voor de raming 
van het loon en anderzijds de materiele 
schade van de getroffene te ramen op 
grond van zijn waarschijnlijke overle
ving op 5 december 1975 en de compen-

beklaagde niet bekritiseert >>; 

Overwegende dat het tegenstrijdig 
is de datum van het beroepen 
vonnis in aanmerking te nemen om 
het kapitaal vast te stellen dat moet 
dienen voor de vergoeding van de 
schade ten gevolge van de blijvende 
ongeschiktheid van verweerder en 
hiertoe in aanmerking te nemen, als 
grondslagen voor de raming van dit 
kapitaal, enerzijds, de jaarwedde die 
verweerder op dat of omstreeks dat 
tijdstip verdiende, en, anderzijds, de 
kapitalisatiecoefficH~nt van 17,2318 
die in de tabellen van waarschijn
lijke overleving vastgesteld is voor 
een persoon die de leeftijd heeft 
van verv.reerder op 5 december 1975, 
dag van de consolidatie; 

Dat deze onregelmatigheid de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissing waarbij bovengenoemd 
kapitaal wordt vastgesteld en, bijge
volg, van de beslissing waarbij de 
ingangsdatum van de compensatoire 
interest wordt bepaald; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, m zoverre het 
uitspraak doet over de materiele 
schade ten gevolge van de blijvende 
ongeschiktheid en over de kosten; 
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 
helft van de kosten en verweerder 
in de andere helft; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, zitting hou
dende in hoger beroep. 

9 september 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael - Advocaten : mrs. Pierre 
Ansiaux en Cecile Draps. 

Nr. 19 

2' KAMER - 9 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- NIEUW MIDDEL - SCHENDING VAN HET 
RECHT VAN VERDED!GING - MIDDEL VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL- BEG RIP. 

2° WEGVERKEER- BESTUREN VAN EEN 

VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS -
BESTUREN IN EEN OP DRONKENSCHAP GELIJ

KENDE TOESTAND TEN GEVOLGE VAN HET, 
GEBRUIK VAN VERDOVENDE OF HALLUCINA
TIEVERWEKKENDE MIDDELEN - BEWIJS 
GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL {1). 

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- WEGVERKEER 

- BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP EEN 
OPENBARE PLAATS - BESTUREN IN EEN OP 
DRONKENSCHAP GELIJKENDE TOESTAND TEN 
GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN VERDO

VENDE OF HALLUCINATIEVERWEKKENDE 
MIDDELEN - BEWIJS - GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL - BEWIJS UIT ELK REGELMA
TIG VOORGELEGD GEGEVEN TOT STAVING 
VAN'S RECHTERS OVERTUIGING {2). 

(1) en (2) Zie Cass., 25 sept. 1972 (A.C, 1973, 
95), 25 maart 1974 (ibM., 1974, 811) en 22 sept. 
1975 (ibid., 1976, 100). 

4° BEWIJS- STRAFZAKEN- STRAFVORDE

RING - GEVAL WAARIN DE WET GEEN BIJ
ZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT -
VERMOEDEN - ONAANTASTBARE BEOORDE

LING IN FEITE. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL DE FEITELIJKE 
BEOORDELING VAN DE RECHTER BEKRITI
SEERT- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMID
DEL{3). 

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
- STRAFZAKEN - NOODZAAK OF WENSELIJK
HEID VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKS
M.AATREGEL - ONAANTASTBARE BEOORDE

LING, MET INACHTNEMING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

7° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO
MENDE ONDERZOEKSMAATREGEL - VER
ZOEK DOOR DE RECHTER AFGEWEZEN OMDAT 
HIJ DIE MAATREGEL NIET NODIG ACHT OM 
TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN - MIS
KENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 

-BEG RIP. 

8° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - MISDRIJVEN OPGELEVERD 
DOOR EEN ENKEL FElT OF DOOR AFZONDER
LIJKE FElTEN - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING IN FEITE (4). 

9° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- MISDRIJVEN OPGELEVERD DOOR EEN 
ENKEL FElT OF DOOR AFZONDERLIJKE FEl
TEN ONAANTASTBARE - BEOORDELING IN 
FEITE (3). 

10° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZA

KEN- VAAG MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL- BEG RIP. 

11° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING W AARBIJ 

·GEEN UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER EEN 
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID, MAAR 
WAARBIJ ENKEL EEN VOORLOPIGE VERGOE
DING WORDT TOEGEKEND, EEN DESKUNDI
GENONDERZOEK WORDT BEVOLEN EN DE 
ZAAK VERDER NAAR DE EERSTE RECHTER 

(3) Cass., 28 okt. 1980 (A.C, 1980-81, nr. 127). 

(4) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C, 1978, 897). 
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woRDT VERWEZEN - CASSATIEBEROEP I I. In zoverre de voorziening 
TEGEN DIE BESLISS!NG - NIET ONTVANKE- gericbt is tegen de beslissing op de 
.LIJK CASSATIEBEROEP (5). strafvordering ten laste van eiser : 

1" Het middel hieruit afgeleid dat het 
recht van verdediging van de 
beklaagde is miskend door niet
inachtneming van de bepalingen van 
art. 9 KB. 10 juni1959 betreffende de 
bloedproef met het oog op het bepalen 
van het alcoholgehalte, volgens welke 
de uitslagen van de analyse ter kennis 
moeten worden gebracht van de per
soon van wie het bloed werd afgeno
men, kan niet voor het eerst voor het 
Hoi worden voorgedragen (6). 

4" Als de wet het bewijs door vermoe
dens toelaat, beoordeelt de rechter, in 
Ieite, of er gewichtige, bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende ver
moedens tot staving van zijn overtui
ging aanwezig zijn (7). 

6" en 7" De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze de noodzaak of 
wenselijkheid van een bijkomende 
onderzoeksmaatregel en miskent het 
recht van verdediging niet als hij het 
verzoek om een dergelijke maatregel 
afwijst omdat hij die niet nodig acht 
om tot zijn overtuiging te komen (8). 

io" Niet ontvankelijk is het middel 
waarin niet nader wordt bepaald op 
welke vordering, weer of exceptie de 
rechter niet zou hebben geantwoorll 
(9). 

(HUART T. SONN, ZUNZ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 26 februari 1981 door 
bet Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

(5) Zie Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 
999), 3 en 25 juni 1980 (ibid., 1979-80, nrs. 620 
en 681), 17 en 24 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nrs. 
234 en 250). 

(6) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 516) en 18 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 168). 

(7) Zie Cass., 20 mei 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 589). 

(8) c;::ass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 233), 
zie Cass., 11 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 344). 

(9) Cass., 19 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 380). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering, 
miskenning van bet recht van verdedi
ging en van de algemene rechtsbeginse
len volgens welke de schuld van 
beklaagde door het openbaar ministerie 
moet worden bewezen en de twijfel 
omtrent de schuld de beklaagde ten 
goede moet komen, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens verwondingen door onvoorzich
tigheid (telastlegging A) en uit hoofde 
van een voertuig te hebben bestuurd in 
een op dronkenschap gelijkende toe
stand ten gevolge van het gebruik van 
verdovende of hallucinatieverwekkende 
middelen (telastlegging B), 

terwijl, eerste onderdeel, wat de telast
legging B betreft, het hof van beroep de 
regels inzake bewijslast in strafzaken 
heeft miskend en in elk geval nagelaten 
heeft te beslissen dat er nopens de 
schuld twijfel bestond, die de beklaagde 
ten goede moest komen : de gegevens 
van de zaak aldus aan het Iicht brachten 
dat eiser vanaf de vooravond v66r de 
feiten, tijdens de nacht, tot op de dag 
van het ongeval om zes uur in de 
morgen, een geneesmiddel « Temesta • 
had ingenomen, doch niets erop wees 
dat bet ging om een aanzienlijke dosis, 
die trouwens de dood tot gevolg zou. 
hebben gehad; het hof van beroep geloof. 
had moeten hechten aan het verslag dat. 
dokter Masy op 29 juli 1979 te veertien. 
uur in het ziekenhuis Saint-Georges te 
Bergen had opgemaakt, en had moeten 
steunen op medische begrippen en niet' 
op onwetenschappelijke persoonlijke 
overtuigingen; de geneesheer-deskun
dige, dokter Desoignies, in zijn verslag 
melding heeft gemaakt van een klinisch 
o:nderzoek van dokter Mabille waaruit 
bleek dat eiser vijfentwintig tabletten 
« Temesta » had ingenomen, terwijl het 
onderzoek van dokter Masy had uitgewe
zen dat het er nog geen vijf waren; 

tweede onderdeel, artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 
betreffende de bloedproef met het oog 
op het bepalen van het alcoholgehalte de 
gerechtelijke overheid voorschrijft van 
de uitslagen van de analyse kennis te 
geven aan de persoon van wie het bloed 
werd afgenomen, ten einde hem in de 
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mogelijkheid te stellen, in voorkomend 
geval, een tweede analyse te Iaten ver
richten; door het feit dat in onderhavige 
zaak geen enkele kennisgeving van die 
aard aan eiser gedaan is, het recht van 
verdediging is miskend, vermits het 
ontbreken van de kennisgeving eiser de 
mogelijkheid heeft ontnomen een tegen
analyse te Iaten uitvoeren; 

derde onderdeel, zelfs als men zou 
oordelen dat de regels van het konink
lijk besluit van 10 juni 1959 niet ge!den 
voor het bloedonderzoek inzake halluci
natieverwekkende middelen, dan toch de 
regels van het deskundigenonderzoek in 
strafzaken van toepassing blijven; nu in 
het van eiser afgenomen bloed geen 
voldoend hoog alcoholgehalte kon wor
den vastgesteld, zodat alcoholmisbruik 
uitgesloten was, het openbaar ministerie 
het bloed, ja zelfs de urine, na monster
neming, had moeten Iaten onderzoeken, 
ten einde daarin de aanwezigheid op te 
sporen van verdovende of ha!lucinatie
verwekkende middelen die eiser in een 
op dronkenschap gelijkende toestand 
konden hebben gebracht; 

vierde onderdeel, de feitenrechter, 
blijkens de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie, niet onbeperkt vrij is in de 
beoordeling van de gegevens waarop hij 
zijn overtuiging grondt, vereist is dat die 
geg'evens hem regelmatig zijn voorgelegd 
en de partijen hierover tegenspraak 
hebben kunnen voeren; het openbaar 
ministerie aan het vonnisgerecht geen 
enkel gegeven heeft voorge!egd waaruit 
zou blijken dat er op de dag van het 
gebeurde, in het bloed of de urine van 
eiser, verdovende of hallucinatieverwek
kende middelen aanwezig waren die een 
op dronkenschap gelijkende toestand 
konden hebben veroorzaakt, doch nage
laten heeft de aanwezigheid van die 
stoffen terstond op een wetenschappe
lijke wijze op te sporen; de beweringen, 
vele dagen na het ongeval, van eiser, die 
ernstig gewond was en in shocktoestand 
verkeerde, alsook van mensen uit zijn 
omgeving, die met de feiten van de zaak 
niets te maken hadden, niet konden 
worden beschouwd als een regelmatig 
bewijs van het gebruik van verdovende 
of hallucinatieverwekkende middelen; 
eiser voor het overige blijkbaar niet in 
een zodanige staat verkeerde dat hij op 
het ogenblik van het ongeval zijn daden 
niet meer voortdurend kon beheersen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep, door op grond van een 

feitelijke beoordeling van de gege
vens van de zaak te beslissen dat 
eiser op de openbare weg een voer
tuig heeft bestuurd in een op dron
kenschap gelijkende toestand ten 
gevolge van het gebruik van verdo
vende of hallucinatieverwekkende 
middelen, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt en de regels inzake 
bewijs in strafzaken niet miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de door eiser 
voor het hof van beroep genomen 
conclusie niet blijkt dat hij zich, 
toen hij daar'toe in de mogelijkheid 
was, heeft beroepen op de misken
ning van zijn recht van verdediging, 
die hij in dit onderdeel van het 
middel aanvoert; 

Dat dit onderdeel van het middel 
nieuw en mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, dit 

onderdeel van het middel niet aan
geeft in welk opzicht « de regels van 
het strafrechtelijk deskundigenon
derzoek >> miskend zijn; 

Dat het in die mate niet ontvan
kelijk is wegens vaagheid; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
wet geen enkel bijzonder bewijs
middel voorschrijft met betrekking 
tot de op dronkenschap gelijkende 
toestand die het gevolg is van het 
gebruik van verdovende of halluci
natieverwekkende middelen, zodat 
de rechter bij wie een vervolging 
wegens overtreding van artikel 35 
van de Wegverkeerswet aanhangig 
is gemaakt, uit aile gegevens op 
grond waarvan hij tot zijn overtui
ging kan komen, mag afleiden dat 
beklaagde in die toestand een voer
tuig bestuurde op een openbare 
plaat.s; dat de veroordeling wegens 
dat misdrijf niet afhankelijk is van 
het treffen van een der in dit 
onderdeel van het middel vermelde 
controlemaatregelen; 
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Dat in dat opzicht het middel 
faalt naar recht; 

·wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer, zoals 

ten deze, de wet het bewijs door 
vermoedens toestaat, de rechter in 
feite oordeelt of de gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende vermoedens waarop hij 
zijn overtuiging grondt, aanwezig 
zijn; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
dat enkel kritiek oefent op die 
beoordeling, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en de miskenning van het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens de telastlegging B, ter zake dat 
hij op een openbare plaats een voertuig 
heeft bestuurd in een op dronkenschap 
gelijkende toestand ten gevolge van het 
gebruik van verdovende of hallucinatie
verwekkende middelen, 

terwijl, eerste onderdeel, het dossier 
van het vooronderzoek niet deed blijken 
van de bestanddelen van dat misdrijf; 

tweede onderdeel, het arrest de con
clusie van eiser betreffende de juiste 
betekenis van het teken " < 5 '' dat in 
het verslag van dokter Masy voorkomt, 
zonder wetenschappelijke gronden van 
de hand wijst en zich zonder redenen 
ervan onthoudt de door eiser gevraagde 
onderzoeksmaatregel te bevelen, of
schoon die onderzoeksmaatregel hetzij 
het bewijs, hetzij het ontbreken van het 
bewijs van de sub B ten laste gelegde 
feiten aan het licht had kunnen bren
.gen; 

derde onderdeel, het arrest de conclu
sie van eiser betreffende het ontbreken 
van bewijs tegen hem, van een op 
dronkenschap gelijkende toestand van 
de hand wijst uitsluitend op grond van 
de negatieve considerans dat eiser geen 
verklaring geeft voor zijn gedrag; 

vierde onderdeel, het arrest vermeldt 
dat het aan eiser sub B ten laste gelegde 
misdrijf een van de bestanddelen is van 
het in de telastlegging A bedoelde 
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, 
ofschoon het gaat om afzonderlijke mis
drijven, respectievelijk een overtreding 
en een wanbedrij£, en het aan eiser sub 
B ten laste gelegde misdrijf moet vol
doen aan strenge eisen inzake materiele 

bewijsvoering zodat het niet .• 1ag wor
den vermengd met het misdrijf omschre
ven in de telastlegging A; 

vijfde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de verweermiddelen van eiser 
betreffende welbepaalde en omstandig 
uiteengezette punten : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat in strafzaken, 

wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, de rechter in feite de 
bewijswaarde beoordeelt van de 
gegevens waarop hij zijn overtui
ging grondt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
dat enkel opkomt tegen die beoor
deling, niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, vermeldt dat « beklaagde 
betoogt dat dokter Masy in zijn 
naar aanleiding van de bloedafne
ming opgemaakte verslag ... een 
teken < gebruikte dat " minder " 
betekende ... en aldus onder de 
rubriek " andere vaststellingen van 
medische aard " in zijn verslag heeft 
vermeld dat de patient Huart hem 
in werkelijkheid had gezegd minder 
dan vijf tabletten " Temesta " te 
hebben ingenomen, ... vooraleer hij, 
met de bedoeling zelfmoord te ple
gen, de autosnelweg vrijwillig in 
tegenstelde richting was opgereden, 
dat beklaagde in zijn conclusie stelt 
dat het teken < (minder) door 
dokter Masy werd gebruikt " vol
gens het medisch en rekenkundig 
vocabularium ", dat die uitlegging 
ten deze verkeerd lijkt, dat trou
wens moet worden vastgesteld dat 
niet aileen de rijkswachters in hun 
proces-verbaal het getal " 25 tablet
ten " hebben vermeld doch dat men 
dit cijfer ook aantreft in het verslag 
van de gerechtelijke deskundige, 
dokter Desoignies, die men toch 
niet ervan kan verdenken onkundig 
te zijn van " het rekenkundig voca
bularium " en nog minder van " het 
medisch vocabularium ", dat die 
deskundige tot de slotsom kwam dat 
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beklaagde geen tekens van dron
kenschap vertoonde, dat er door 
zijn gedrag dan ook geen andere 
verklaring te vinden is dan het feit 
dat hij verkeerde " in een op dron
kenschap gelijkende toestand ten 
gevolge van het gebruik van verdo
vende of hallucinatieverwekkende 
middelen ", dat zulks niet aileen 
blijkt uit de ongewoon hoge dosis in 
een keer ingenomen geneesmidde
len en uit de verklaringen afgelegd 
voor de verbalisanten en de genees
heer belast met het nemen van een 
bloedmonster, doch ook uit de 
geschriften van de hand van 
beklaagde die in zijn voertuig wer
den aangetroffen onmiddellijk na 
het ongeval, dat beklaagde tijdens 
zijn ondervraging door de rijks
wachters op 3 augustus 1979 ver
klaard heeft dat hij op de parkeer
plaats van de autosnelweg de volle
dige inhoud van het tubetje " Teme
sta" had ingenomen, denkende dat 
dit zou volstaan om een eind te 
maken aan zijn Ieven, ... dat hij die 
verklaring bevestigd heeft tijdens 
zijn verhoor door de gerechtelijke 
politie op 24 augustus 1979 ... » : 

Overwegende dat het arrest met 
die consideransen antwoordt op de 
in dit onderdeel van het middel 
aangegeven conclusie en zijn beslis
sing dat eiser een voertuig heeft 
bestuurd in een op dronkenschap 
gelijkende toestand ten gevolge van 
het gebruik van verdovende of 
hallucinatieverwekkende middelen, 
regelmatig met redenen omkleedt; 
.dat dit onderdeel van het middel in 
die mate feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest, 
anderzijds, nu het · op basis van de 
gegevens die het aanwijst, beslist 
dat het. aan eiser sub B ten laste 
gelegde feit bewezen is, impliciet 
doch onmiskenbaar vaststelt dat de 
door eiser gevraagde onderzoeks
maatregel, gelet op de stand van 
zaken, nutteloos is; dat de feiten
rechter voor het overige volledig vrij 
is in de beoordeling van de nood
zaak of de opportuniteit van een 
aanvullende onderzoeksmaatregel; 

dat het Hof geen miskenning van 
het recht van verdediging kan aflei
den uit de enkele omstandigheid dat 
de rechter een verzoek om een 
aanvullende onderzoeksmaatregel 
heeft afgewezen omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen; 

Dat in dat opzicht dit onderdeel 
van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel van 
het middel blijkt dat het arrest de 
bewezenverklaring van het aan 
eiser sub B ten laste gelegde mis
drijf niet uitsluitend grondt op de in 
dit onderdeel van het middel ver
melde « negatieve considerans » 
doch op het geheel van de gegevens 
van de zaak, die blijken uit de 
beweringen van eiser en zijn echt-· 
genote, de processen-verbaal van 
rijkswacht en gerechtelijke politie, 
het verslag van de gerechtelijke 
deskundige en de geschriften van 
de hand van eiser; 

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

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, de 

feitenrechter oordeelt of misdrijven 
bestaan uit een zelfde feit dan wel 
uit onderscheiden feiten; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
misdrijven bedoeld in de artike
len 35 van de op 16 maart 1968 ge
coordineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, 418 en 
420 van het Strafwetboek, wanbedrij
ven zijn in de zin van artikel 1 van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de wet geen bijzonder bewijs
middel heeft voorgeschreven voor 
het misdrijf waarvan sprake is in 
artikel 35 van de gecoordineerde 
wetten van 16 maart 1968; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 



"'-- 41-

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van het middel niet aangeeft op 
welke verweermiddelen van eiser 
niet is geantwoord; dat het niet 
ontvankelijk is; 

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; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest aan 
iedere verweerder een provisionele 
schadevergoeding toekent, een 
geneesheer-deskundige benoemt en 
de zaak voor verdere behandeling 
verwijst naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen; 

Overwegende dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 

TE VOORZiEN - STRAF'ZAKEN - VOORZIE
NING VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERINGEN 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN 
MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
NIET ONTVJ'.NKELIJKE VOORZIENING (2) (3). 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - lEDER VAN 
HEN T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING {4). 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DADER 
VAN EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKE
LIJK IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING - VOORZIE
NING TEGEN DE BENADEELDE GERICHT -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET AAN
SPRAKELIJK IS - GEBREK AAN BELANG -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL {5). 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR SAMENLOPENDE FOUTEN VAN 
DE BEKLAAGDE EN VAN DE GETROFFENE -

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DE GETROF
FENE EN DE VERZEKERAAR VAN DE GETROF
FENE - GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJK-

Om die redenen, verwerpt de HElD VAN DE BEKLAAGDE (6). 

voorziening; veroordeelt eiser in de 5° CASSATIE _ OMVANG _ STRAFZAKEN _ 
kosten. 

9 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Victor Fries, Bergen. 

Nr.20 

2• KAMER - 9 september 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND AAN 
DE PARTIJEN TEGEN WIE ZIJ GERICHT IS -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING {1). 

(1) Cass., 3 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 331). 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS-
SING WAARBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE 
BEKLAAGDE WORDT GELEGD - GEEN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET 
SLACHTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGE
SCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL MEDE 
IS VEROORZAAKT - BEPERKTE VERNIETI
GING. 

6" Wanneer een beslissing, waarbij aile 
aansprakeJijkheid VOOJ' een ongevaJ 
ten Jaste van de · beklaagde wordt 
gelegd, vernietigd wordt op grand dat 
de rechter niet heeft geantwoord op de 

{2) Cass.; 21 okt. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 116). 

(3) Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 52). 

(4) en (5) Zie Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 
1980-81, nr. 215). 

(6) Zie Cass., 6 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 256). 
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conclusie waarin aan de getroffene 
een lout wordt toegeschreven waar
door het ongeval mede is veroorzaakt, 
strekt de vernietiging zich niet uit tot 
de beslissing dat de beklaagde een 
lout heeft begaan waarvoor hij aan
sprakelijk is (7) en dat andere eisers 
voor hem burgerrechtelijk aansprake
Jijk zijn, noch tot de beslissing tot 
vaststelling van het schadebedrag (8). 

(LOUCKX E.A. T. NEYT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 februari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Marche
en-Famenne; 

I. Op de voorzieningen van de 
eisers, burgerrechtelijk aansprake
lijke partijen, in zoverre ze gericht 
zijn tegen de beslissingen op de 
rechtvordering van het openbaar 
ministeri.e : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan het openbaar mlnisterie tegen 
wie die voorzieningen gericht zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde, in zoverre ze gericht is 
;egen de beslissingen op de rechts
.rorderingen ingesteld door het 
openbaar ministerie 

A. tegen eiser : 
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; 

B. tegen de verweerders Wouters, 
medebeklaagde, en de voor hem 

burgerrechtelijk aansprakelijke per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Kempenaers : 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers, in zoverre ze gericht zijn 
tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen, tegen hen 
ingesteld door de verweerders Neyt, 
de Royal Guardian Exchange Assu
rance Limited en de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Supertransport : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 10.1.1", 10.1.3", van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
de eisers hoofdelijk met de andere 
beklaagde en de voor hem burgerrechte
lijk aansprakelijke partij veroordeelt om 
de volledige schade van de verweerders 
te vergoeden, onder meer op grond dat 
niet vaststond dat eerste verweerder de 
hindernissen waartegen hij gereden was, 
had kunnen voorzien " gelet op het 
beperkte zicht op het ogenblik van het 
gebeurde »; 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun voor de correctionele rechtbank 
regelmatig genomen conclusie deden 
gelden dat eerste verweerder een fout 
had begaan welke in oorzakelijk ver
band stond met de door hem en de door 
de tweede en derde verweerster geleden 
schade; ze onder meer stelden dat de 
snelheid van eerste verweerder, die toe
gaf ongeveer 80 kilometer per uur te 
hebben gereden, overdreven was, nu 
mist het zicht beperkte tot minder dan 
100 meter; het vonnis derhalve, nu het 
enkel erop wijst dat het niet vaststond 
dat de reeds verongelukte voertuigen 
voor eerste verweerder een te voorziene 
hindernis warer1, daar het zicht op het ------------------1 ogenblik van het gebeurde beperkt was, 

(7) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 684). geen antwoord geeft op het omstandig 
(8) Zie Cass., 19 sept. en 21 nov. 1979 (A.C., verweer van de eisers betreffende de 

1979-80, nrs. 39 en 190) en 12 dec. 1980 (ibid., overdreven snelheid van eerste verweer-
1980-81, nr. 225). der; waaruit volgt dat het bestreden 
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vonnis niet regelmatig met redenen is tegen de eisers, behalve in zoverre 
omkleed (schending van artikel 97 van beslist wordt dat eiser Daniel 
de Grondwet); Louckx een fout heeft begaan die 

tweede onderdeel, ... zijn aansprakelijkheid meebrengt, 

A. In zoverre het middel gericht 
is tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweer
ster, de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Super
transport : 

Overwegende dat, wanneer scha
de is veroorzaakt door de samenlo
pende fouten van verschillende per
sonen, ieder van hen ten aanzien 
van de gelaedeerden gehouden is tot 
algehele vergoeding van de schade; 

Overwegende dat, nu de eisers 
hoofdelijk met de verweerders Wou
ters en de personenvennootschap 
het beperkte aansprakelijheid Kem
penaers werden veroordeeld, het 
middel, zelfs al was het gegrond, 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

B. In zoverre het middel gericht 
is tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
verweerder Neyt en van verweerster 
Royal Guardian Exchange Assu
rance Limited, diens verzekeraar : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis met 

de in het middel aangegeven consi
deransen niet antwoordt op de con
clusie van de eisers betreffende de 
snelheid van verweerder Neyt, en 
de beslissing over de vraag of de 
verongelukte voertuigen al dan niet 
een te voorziene hindernis vormden, 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel 
dat niet kan leiden tot ruimere 
cassatie, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van verweerder 
Neyt en verweerster Royal Guar
dian Exchange Assurance Limited 

dat de eisers Fran~ois Louckx en 
Jenny Meganck voor hem burger
rechtelijk aansprakelijk zijn en, 
behalve in zoverre het schadebedrag 
wordt vastgesteld; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de eisers in de helft van 
de kosten en de verweerders Neyt 
en Royal Guardian Exchange Assu
rance Limited in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau, zitting houdende in 
hoger beroep. 

9 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gebjkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. DeBruyn. 

Nr. 21 

2• KAMER- 9 september 1981 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF
ZAKEN - HOF VAN BEROEP - PROCES
VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING TIJDENS 
WELKE DE ZAAK IS BEHANDELD. NIET 
ONDERTEKEND DOOR DE VOORZITTER EN 
EVENMIN DOOR DE GRIFFIER - IN ARREST 
N!ET ALLE VASTSTELLINGEN VEREIST VOOR 
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE -
NIETIG ARREST (1). 

(AMATA) 

9 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de H. Sace -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 24 juni 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 668). 
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Nr. 22 

2• KAMER - 9 september 1981 

(GOSSELIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN den vonnis, op 4 juni 1981 in hoger 

ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF- beroep gewezen door de Correctio
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING- FEI- ne}e Rechtbank te Nijvel; 
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESL!SSING (1). 

(CO'ITA) 

9 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
GelijkluMende conclusie van mevr. Lie
kendaeJ, advocaat-generaal. 

Nr. 23 

2" KAMER- 9 september 1981 

RECHTBANKEN- S>RAFZAKEN - STRAF
VORDER!NG - VEROORDELING IN HOGER 
BEROEP VAN EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN 
ANDER MISDRIJF DAN DATGENE WAARVOOR 
HIJ WAS VERVOLGD- VEREISTEN VOOR EEN 
WE'ITIGE VEROORDELING. 

'Je appelrechter kan de beklaagde enkel 
dan wettig veroordelen wegens een 
ander misdrijf dan dat waarvan de 
dagvaarding melding maakt, als h1j 
vaststelt dat het in aanmerking gena
men feit hetzelfde is als dat waarop C:e 
vervolging was gegrond, of daaiin was 
begrepen, en dat de beklaagde is 
verzocht verweer te voeren tegen de 
nieuwe kwalificatie (1), of, wanneer 
het bewuste feit verschilt van dat 
waarop de vervolging was gegrond, dat 
de beklaagde voor de eerste rech ter 
ermee heeft ingestemd dat hij wegens 
dat ander feit terechtstond (2). 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 145, 
176, 182 van het Wetboek van Strafvor
dering en van het recht van verdedi
ging: 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens overtreding van 
artikel 24.1" van de Wegverkeerswet 
van 16 maart 1968; 

Overwegende dat het vonnis, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, die telastlegging ver
vangt door de telastlegging van 
overtreding van artikel 8.3, eerste 
lid, van het Wegverkeersreglement 
van 1 december 1975; dat het eiser 
dus veroordeelt wegens een andere 
overtreding dan die welke vermeld 
was in de dagvaarding doch daarbij 
niet vaststelt dat het aldus in aan
merking genomen feit hetzelfde was 
als dat waarop de vervolging was 
gegrond of daarin was begrepen, dat 
eiser aangezocht werd om verweer 
te voeren omtrent de nieuwe kwali
ficatie of dat eiser voor de eerste 
rechter ermee ingestemd ·had 
terecht te staan wegens een ander 
feit; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de niet ondertekende 
brief die op de griffie van het Hof is 
neergelegd op 31 augustus 1981, 
vernietigt het bestreden vonnis; 
beveelt dat van dit arrest melding 

----------------1 zal worden gemaakt op de kant van 
Nota arrest nr. 22 : 

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

Nota's arrest nr. 23 : 
(1) Zie Cass., 25 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 

nr. 180). 
(2) Zie 

nr. 158). 
Cass., 12 nov. 1980 (A. C., 1980-81, 

de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver~ 
wijst · de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, zitting hou~ 
dende in hoger beroep. 

9 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor-
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zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaaL 

Nr. 24 

1" KAMER - 10 september 1981 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - VRIJGE

VEN VAN DE BORGTOCHT - MINISTERIEEL 
BESLUIT VAN 14 OKT. 1964 AANGAANDE DE 
ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRAC
TUELE BEPALINGEN DIE HET • ALGEMEEN 
LASTENKOHIER >VAN DE STAAT UITMAKEN, 
ART. 9, A - DRAAGWIJDTE. 

Art. 9, A, ME. 14 okt. 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het « algemeen 
lastenkohier » van de Staat uitmaken 
(1), bepaalt het volgende : " Voor 
aannemingen van werken, wanneer er 
twee keuringen zijn, een voorlopige en 
een definitieve, kan iedere borgtocht 
van meer dan 10.000 frank worden 
vrijgegeven bij helften : de ene helft 
na de voorlopige goedkeuring van de 
gehele aanneming, de andere helft na 
de definitieve goedkeuring, na aftrek 
van de sommen die de aannemer 
eventueel verschuldigd is aan het 
bestuur. Wanneer in de overeenkomst 
van geen voorlopige keuring sprake is 
of wanneer de borgtocht niet meer 
dan 10.000 frank bedraagt, wordt hij 
ineens vrijgegeven na de definitieve 
goedkeuring ». Die bepaling stelt de 
vrijgeving van de borgtocht afhanke
lijk van de definitieve goedkeuring 
van de werken, maar zij sluit evenwel 
niet uit, enerzijds, dat beMe verrich
tingen kunnen samenvallen en even
min, anderzijds, dat de voorlopige 

goedkeuring, zelfs als daarvan in de 
overeenkomst geen sprake is, op 
dezelfde datum wordt vastgesteld. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. DIMANCHE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede mMdel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 9, A, 
inzonderheid eerste lid, en 18, B, van het 
ministerieel besluit van 14 oktober 
1964 aangaande de administratieve en 
technische contractuele bepalingen die 
het algemeen lastenkohier van de Staat 
uitmaken, 

doordat het arrest niet betwist dat de 
handlichting van de borgstel!ing in twee 
tijden is gebeurd, in feite vaststelt dat 
het saldo van de borgtocht op 
17 januari 1975 is vrijgegeven, zegt dat 
de stilzwijgende voorlopige goedkeuring 
van de werken op die datum heeft 
plaatsgehad op grond dat de stilzwij-
gende volledige goedkeuring van de 
werken « enkel kan worden afgeleid uit 
bijzondere gegevens, die eigen zijn aan 
de zaak, wat ten deze niet het geval is, 
of uit de volledige terugbetaling van de 
borgtocht aan de aannemer, wat gelijk
staat met de voorlopige goedkeuring op 
de datum van de genoemde terug
betaling "• en bijgevolg beslist dat ver
weerders rechtsvordering, ingesteld bij 
exploot d.d. 4 februari 1975, niet verjaard 
was, 

terwijl, naar luid van artikel 9, A, 
eerste lid, van genoemd algemeen bestek 

-------------------1 van de overeenkomsten van de Staat, 
(1) Thans wordt die materie geregeld bij 

art. 9, § 1, M.B. 10 aug. 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoor
waarden van de overheidsopdrachten van wer
ken, leveringen en diensten. De bepalingen 
van de ministerii\le besluiten van 14 okt. 
1964 en 10 aug. 1977 zijn wetten, in de zin van 
art. 608 Ger.W. : zie daarover Cass., 11 jan. 
1974 (A.C, 1974, 524} en voetnoot F.D.; 8 nov. 
1974 (ibid., 1975 317}; 30 jan. 1976 (ibid., 1976, 
632) met cone!. van proc.-gen. Dumon, toen 
eerste adv.-gen.; 30 juni 1977 (ibid., 1977, 1126} 
en 9 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 576}. 

wanneer de vrijmaking van de borgtocht 
in twee tijden gebeurt, de eerste helft 
ervan wordt vrijgemaakt na de voorlo
pige goedkeuring en het saldo na de 
definitieve aanmaning; met andere 
woorden, de handlichting van het saldo 
van de borgtocht noodzakelijk gebeurt 
na de definitieve goedkeuring; het arrest 
dus niet wettig kon beslissen dat de 
terugbetaling van het saldo van de 
borgtocht aan verweerder gelijkstaat met 
de voorlopige goedkeuring van de wer-
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ken en bijgevoJg beslissen dat verweer
ders rechtsvordering niet verjaard is; het 
arrest door die beslissing, ofschoon 
artikel 9, eerste lid, van het algemeen 
bestek betreffende de litigieuze werken 
bepaalde dat de handlichting van het 
saldo van de borgtocht impliceerde dat 
er een definitieve goedkeuring van de 
werken was geweest, de genoemde 
artikelen 9, A, en 18, B, schendt en de 
verbindende kracht miskent van hetgeen 
tussen de partijen luidens het bestek 
was overeengekomen (schending van de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

Overwegende dat artikel 9, A, van 
het ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964, dat ten deze toe
passelijk is, aangaande de adminis
tratieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lasten
kohier van de overeenkomsten van 
de Staat uitmaken, bepaalt dat voor 
de aannemingen van werken, wan
neer er twee keuringen zijn, een 
voorlopige en een definitieve, iedere 
borgtocht van meer dan 10.000 frank 
kan worden vrijgegeven bij helften : 
de ene helft na de voorlopige goed
keuring van de gehele aanneming, 
de andere helft na de definitieve 
goedkeuring; ... wanneer van geen 
voorlopige keuring sprake is, of 
wanneer de borgtocht niet meer 
bedraagt dan 10.000 frank, wordt hij 
ineens vrijgegeven na de definitieve 
goedkeuring; 

Overwegende dat die bepaling 
weliswaar de volledige vrijmaking 
van de borgtocht doet afhangen van 
de definitieve goedkeuring van de 
werken, maar niet uitsluit, ener
zijds, dat beide verrichtingen kun
nen samenvallen en evenmin, 
anderzijds, dat de voorlopige goed
keuring, waarvan eventueel zelfs in 
de overeenkomst geen sprake is, op 
dezelfde datum wordt vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat er een definitieve goed
keuring van de werken is geweest; 
dat het enkel erop wijst dat bij, 
ontstentenis van een proces-verbaal 
van voorlopige goedkeuring, de 
eventuele stilzwijgende voorlopige 

goedkeuring, die mogelijk is wan
neer het een volledige goedkeuring 
van de werken betreft, o.a. kan 
worden afgeleid uit de volledige 
terugbetaling van de. borgtocht, en 
beslist dat in dat geval de stilzwij
gende voorlopige goedkeuring aileen 
maar op de dag van de genoemde 
terugbetaling kan zijn gebeurd; 

Dat het arrest op grond van die 
vermeldingen en overwegingen, 
zonder schending van de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen, 
heeft kunnen beslissen dat verweer
ders oorspronkelijke dagvaarding 
van 4 februari 1975 niet te laat is 
gedaan, aangezien het saldo van de 
borgtocht op 17 januari 1975 is 
vrijgegeven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

10 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : Mevr. Ray
mond-Decharneux Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn, 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 25 

1' KAMER - 10 september 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN - EINDVONNIS OP TUSSEN
GESCHIL- BEG RIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - EINDVONNIS OF TUSSEN
GESCHIL OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE VORDERING - VONNIS MET GEZAG VAN 
GEWIJSDE T.O.V. DE O"N"TVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 

ZAKEN - BESCHIKKEND GEDEELTE NIET 
ONDERSCHEIDEN WAT DE OMVANG VAN DE 
CASSATIE BETREFT - BEG RIP. 
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1" en 2" Een vonnis in burgerlijke zaken 

dat beslist dat een vordering ontvan
kebjk en in beginsel gegrond is, doch 
dat een onderzoeksdaad beveelt alvo
rens uitspraak te doen over het 
geschil, is een eindvonnis op tussenge
schil ten opzichte van de ontvankeiJjk
heid van de vordering en heeft 
dienaangaande gezag van gewijsde (1). 
(Artt. 19 en 24 Ger.W.) 

3" In burgerlijke zaken is, wat de 
omvang van de cassatie betreft, geen 
beschikkend gedeelte dat onderschei
den is van het door de voorziening 
bestreden beschikkend gedeelte, dat
gene waartegen door geen enkele par-

tij in het cassatiegeding een ontvanke
Jijke voorziening kan worden ingesteld 
(2). 

(HYPOTHEEK- EN FINANCIERINGSMAATSCHAP
PIJ VAN BELGIE N.V. T. RETIRA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 841, 1319, 1320 van het Burgerlijk 

----------------! Wetboek, 19, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

(1) Het Hof heeft in een arrest van 6 dec. doordat het arrest 1" vaststelt dat de 
1974 (A.C, 1975, 408), waarnaar het bestreden 
arrest verwijst, impliciet beslist dat in burger- nalatenschap van wijlen Charles Retira 
lijke zaken geen eindvonnis op tussengeschil was aanvaard door zijn drie kinderen, 
is, in de zin van art. 19 Ger.W., de beslissing namelijk verweerster, haar broer en 
die een vordering, waarvan de ontvankelijk- haar zuster, dat die nalatenschap onder 
heid niet is betwist, ontvankelijk verklaart en meer bestond uit de onroerende goede
een onderzoeksdaad beveelt. Het ging om een ren waarop eiseres, bij een op 
vonnis tot ontvankelijkverklaring van een 4 april 1974 verleden notariele akte, de 
tegenvordering tot echtscheiding, die bij con- onverdeelde rechten van de medeerfge
clusie door de verweerder was ingesteld in een 
door eiseres voor de rechtbank ingeleide namen van verweerster had verkregen, 
procedure tot scheiding van tafel en bed. Het dat eiseres op 4 juni 1974 verweerster 
arrest van het Hof d.d. 6 dec. 1974 is gewezen had gedagvaard om de gerechtelijke 
op een andersluidende conclusie van het O.M. verdeling van die onverdeelde goederen 

Het O.M. was daarin van oordeel dat dat te horen bevelen, dat verweerster zich 
vonnis, in zoverre het de tegenvordering tot tegen de verkoop van die goederen 
e<:htscheiding ontvankelijk verklaarde, een verzette en betoogde dat ze in natura 
e;ndbeslissing was, hoewel de ontvankelijk- konden worden verdeeld, dat de Burger
heid van de vordering tot echtscheiding niet lijke Rechtbank te Nijvel bij een op 
was betwist, nu de rechtbank, nadat zij 6 b 975 · · 
ui.tdrukkelijk had aangenomen dat die vorde- 1 septem er 1 tussen partrJen op 
ring ontvankelijk was, haar rechtsmacht tegenspraak gewezen vonnis de vorde
geheel had uitgeoefend en zich dus niet meer ring tot gerechtelijke verdeling ontvan
kon uitspreken over een punt waarover reeds kelijk en gegrond verklaarde, besliste 
was beslist. Dat standpunt heeft het Hof in het dat tussen partijen rekening, vereffening 
arrest van 6 dec. 1974 dus impliciet verworpen. en verdeling van de onverdeelde goede-

Er zij op gewezen dat in vorenvermelde ren zou plaatshebben, een deskundige 
zaak dat vonnis de tegenvordering van de aanstelde om na te gaan of de goederen 
verweerder ontvankelijk verklaarde en een gevoeglijk in natura konden worden 
onderzoeksdaad beval zonder te beslissen dat verdeeld en, zo ja, kavels samen te 
de ontvankelijk verklaarde vordering in begin- stellen voor de verloting ervan, en nota
sel gegrond was. 

rissen aanwees om, ingeval de goederen 
Anders echter was het geval waarover het niet gevoegdlijk konden worden ver

Hof in het onderhavige arrest te beslissen had. deeld, die onverdeelde goederen te ver-
lc. heeft het tussen partijen uitgesproken kopen en de niet verschijnende of wei

vonnis van sept. 1975 de vordering ontvanke- gerende partijen te vertegenwoordigen, 
lijk en in beginsel gegrond verklaard en heeft dat in het op 17 augustus 1977 inge
het beslist dat wordt overgegaan tot de 
verrichtingen van de rekening, vereffeningen diende deskundigenverslag is besloten 
verdeling van de onverdeelde goederen tussen dat het niet mogelijk was de goederen 
partijen, met voorafgaande aanstelling van de gevoeglijk in natura te verdelen, dat, bij 
deskundige, ten einde de waarde vast te vonnis van 24 januari 1979, dat valt aan 
stellen van de onroerende goederen en kavels te merken als op tegenspraak gewezen 
te vormen, indien zij gevoeglijk in natura l-------------------
kunnen worden verdeeld, en zo niet dan de 
onroerende goederen te verkopen. (2) Cass., 12 nov. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 168). 
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ten aanzien van verweerster, de Burger
Jijke Rechtbank te Nijvel, na te hebben 
aangenomen dat de litigieuze goederen 
niet in natura verdeeld konden worden, 
had bevolen dat die goederen zouden 
worden verkocht voordat de rekening, 
vereffening en verdeling zouden worden 
verricht « zoals is gezegd in het beschik
kende gedeelte van het vonnis van 
16 september 1975 », dat verweerster 
bij verzoekschrift, neergelegd op 
20 april 1979 ter griffie van het Hof van 
Beroep te Brussel, enkel hager beroep 
instelde tegen het vonnis van 
24 januari 1979, dat echter gericht was 
tegen aile beschikkingen van het aldus 
beroepen vonnis, dat verweerster even
wei, voor de eerste keer bij conclusie 
voor het hof van beroep, betoogde dat 
eiseres niet de hoedanigheid had om de 
verdeling te vorderen, omdat zij enkel de 
overneemster was van onverdeelde rech
ten in een onroerend goed van een niet 
verdeelde nalatenschap, verklaarde haar 
recht van naasting waarvan sprake is in 
artikel 841 van het Burgerlijk Wetboek 
te willen uitoefenen, en vroeg dat het 
vonnis van 16 september 1975 zou wor
den gewijzigd, en dat eiseres daarop 
antwoordde dat die excepties niet meer 
tegen haar konden worden opgeworpen, 
omdat over de ontvankelijkheid en de 
gegrondheid van de vordering tot verde
ling uitspraak was gedaan bij voormeld 
vonnis van 16 september 1975, en omdat 
verweerster in dat vonnis had berust en 
zonder voorbehoud aan het deskundi
genonderzoek had deelgenomen, 2o het 
hoger beroep dat verweerster bij conclu
sie had ingesteld tegen het vonnis van 
16 september 1975 niet ontvankelijk 
verklaart, voor recht zegt dat het niet 
instellen van een regelmatig rechtsmid
del tegen dit vonnis geen invloed had op 
de ontvankelijkheid van de exceptie van 
een beweerd gebrek aan hoedanigheid 
bij eiseres, de exceptie van gewijsde, die 
eiseres tegen de door verweerster aange
voerde exceptie had opgeworpen, niet 
gegrond verklaart en een heropening 
beveelt van de debatten over de exceptie 
inzake het zogezegd ontbreken van hoe
danigheid en over de naasting die ver
weerster wilde uitoefenen, en 3o die 
beslissing doet steunen op de volgende 
overwegingen : dat het vonnis van 
16 september 1975 de door eiseres inge
stelde vordering tot verdeling ontvanke
lijk en gegrond had verklaard en een 
onderzoeksmaatregel had bevolen, zon
der dat de ontvankelijkheid van de 
vordering was betwist en dat de beslis
sing waarbij de vordering ontvankelijk 

werd verklaard met redenen was 
omkleed, dat een dergelijke beslissing 
geen eindbeslissing op tussengeschil was 
in de zin van artikel 19 van het Gerech
telijk Wetboek, dat dit vonnis geen 
enkele betwisting had beslecht en aileen 
maar een voorafgaande maatregel had 
bevolen tot onderzoek van het geschil 
betreffende de door eiseres ingestelde 
vordering tot veiling, dat het hager 
beroep van verweerster tegen het vonnis 
van 24 januari 1979 in algemene bewoor
dingen was gesteld en betrekking had op 
aile beschikkingen van het vonnis, en 
dat verweerster het recht had de excep
tie inzake het zogezegd ontbreken van 
hoedanigheid bij eiseres op te werpen, 
daar geen vroegere rechterlijke beslis
sing over dat middel uitspraak had 
gedaan, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, enerzijds en terecht, vast te 
stellen dat het op 16 september 1975 
tussen partijen gewezen vonnis van de 
Burgerlijke Rechtbank te Nijvel de door 
eiseres ingestelde vordering tot verde
ling niet aileen ontvankelijk doch ook 
gegrond had verklaard, en had bevolen 
dat de rekening, vereffening en verde
ling van de litigieuze goederen zou 
plaatshebben, zonder zich uit te spreken 
over de vraag of die verdeling in natura 
zou geschieden dan wei er eerst een 
veiling zou plaatsvinden, en, anderzijds, 
te beslissen dat dit vonnis geen eindvon
nis op tussengeschil was in de zin van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek, 
en dat het aileen maar een voorafgaande 
maatregel had bevolen tot onderzoek 
van het geschil betreffende de door 
eiseres ingestelde vordering tot veiling, 
waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht miskent die dat vonnis krachtens 
de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft, en een ver
keerde toepassing geeft aan artikel 19 
van het Gerechtelijk Wetboek, en de 
tegenstrijdigheid in het arrest gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering; 

tweede onderdeel, nu het beroepen 
vonnis van 24 januari 1979 enkel had 
beslist over de vraag of de bij het vonnis 
van 16 september 1975 bevolen verdeling 
zou worden voorafgegaan door een vei
ling, en voor het overige had herinnerd 
aan hetgecn reeds door dat eerder 
gewezen vonnis was beslist, verweerster, 
die hager beroep had ingesteld tegen 
aile beschikkingen van het vonnis van 
24 januari 1979, doch zonder regelmatig 
in hager beroep te zijn gekomen van het 
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vonnis van 16 september 1975, geen 
exceptie kon opwerpen op grond van het 
zogenaamd ontbreken van hoedanigheid 
bij eiseres, en niet kon verklaren haar 
recht tot naasting te willen uitoefenen, 
zulks om te horen beslissen dat de bij 
dat vonnis van 16 september 1975 bevo
len rekening, vereffening en verdeling 
niet zouden worden gedaan, waaruit 
volgt dat het arrest door zijn bovenver
melde beslissing een miskenning 
inhoudt van het gezag van gewijsde dat 
het vonnis van 16 september 1975 krach
tens de artikelen 23 tot 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft, en van de 
kracht van gewijsde welke aan dat 
vonnis is verbonden ingevolge artikel 28 
van dat wetboek, en een verkeerde 
toepassing maakt van artikel 841 van het 
Burgerlijk Wetboek : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat verweerster aanvoert dat eiseres 
geen hoedanigheid heeft om de 
verdeling te vorderen, omdat zij 
enkel de overneemster is van onver
deelde rechten in een onroerend 
goed van een niet verdeelde nala
tenschap, en dat eiseres betoogt dat 
die exceptie niet tegen haar kan 
worden opgeworpen, omdat een op 
16 september 1975 tussen de par
tijen gewezen vonnis haar vordering 
tot verdeling ontvankelijk en 
gegrond heeft verklaard en dat die 
beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat het 
vonnis van 16 september 1975 de 
vordering tot verdeling ontvankelijk 
en in beginsel gegrond had ver
klaard en een deskundigenonder
zoek had bevolen om na te gaan of 
het goed gevoeglijk in natura kon 
worden verdeeld en dat, op basis 
van dat deskundigenonderzoek, een 
vonnis van 24 januari 1979 de ver
koop van het onroerend goed had 
bevolen, beslist dat het hoger 
beroep tegen het vonnis van 
16 september 1975, dat verweerster 
bij conclusie had ingesteld na haar 
hoger beroep tegen het vonnis van 
24 januari 1979, tardief was; 

Overwegende dat het arrest niet
teinin beslist dat het vonnis van 
16 september 1975 een vonnis is 
alvorens recht te doen en dat het 
geen gezag van gewijsde heeft ten 
opzichte van de ontvankelijkheid 
van de vordering van eiseres, daar 
die ontvankelijkheid niet was 
betwist en de beslissing in dat 
opzicht niet met redenen was 
omkleed; 

Overwegende dat een vonnis 
waarin wordt beslist dat een vorde
ring ontvankelijk is en dat ze in 
beginsel gegrond is, doch dat een 
onderzoeksmaatregel beveelt alvo
rens uitspraak te doen over het 
geschil, een eindvonnis op tussenge
schil is ten opzichte van de ontvan
kelijkheid van de vordering en 
dienaangaande gezag van gewijsde 
heeft; 

Dat het arrest, door de door 
eiseres aangevoerde exceptie van 
gewijsde te verwerpen op grond dat 
het vonnis van 16 september 1975 
een vonnis is alvorens recht te 
doen, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat de cassatie van 
de beschikking waarbij de door 
eiseres op basis van het vonnis van 
16 september 1975 opgeworpen 
exceptie van gewijsde niet gegrond 
is verklaard, moet worden uitge
breid tot de beschikking houdende 
niet-ontvankelijkverklaring van het 
hoger beroep van verweerster tegen 
dat vonnis, daar tegen deze laatste 
beschikking geen ontvankelijke 
voorziening kon worden ingesteld 
door een van de partijen in het 
cassatiegeding en ze, derhalve, wat 
de omvang van de cassatie betreft, 
niet verschilde van de bestreden 
beslissing; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel dat 
tot geen ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
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behalve voor zover dit het hoger 
beroep van verweerster tegen het 
vonnis van 24 januari 1979 ontvan
kelijk verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

10 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 26 

1• KAMER - 10 september 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VOOR DE DOOR EEN ZAAK VEROOR
ZAAKTE SCHADE - BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 1384, EERSTE LID - VERHAAL VAN DE 
BEWAARDER OP DEGENE AAN WIE HET 
GEBREK VAN DE ZAAK IS TE WIJTEN. 

Wordt schade veroorzaakt door een zaak 
die iemand onder zijn bewaring heeft 
en is de bewaarder op grand van 
art. 1384, eerste lid, B. W. jegens de 
benadeelde aansprakelijk wanneer 
vaststaat dat hij de bewaarder is, dat 
de zaak gebrekkig is en dat tussen het 
gebrek en de schade een oorzakelijk 
verband bestaat, dan heeft die bewaar
der verhaal op de derde aan wie het 
gebrek te wijten is, ten belope van het 
schadebedrag dat hij te vergoeden 
heeft (1). 

{LIEVIN N.V. 
T. MEERSCHMAN V., MEERSCHMAN F.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

(1) Zie Cass., 23 okt. 1970 (A.C., 1971, 176) en 
7 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 154) met cone!. 
van proc.-gen. Dumon. 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1138, 3•, van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het in deze bepaling neerge
legd algemeen rechtsbeginsel en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, tot verwerping van 
het hoger beroep dat eiseres tegen het 
vonnis van 6 juni 1978 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen had inge
steld om ontheven te worden van de 
tegen haar jegens De Noose uitgespro
ken veroordeling en om in elk geval te 
verkrijgen dat de consorten Meerschman 
zouden worden veroordeeld om haar te 
vrijwaren voor elke veroordeling die 
tegen haar zou worden uitgesproken ten 
voordele van het slachtoffer De Noose, 
van zijn ouders en van het in zijn 
rechten getreden ziekenfonds, in een 
overzicht van de procedure vaststelt dat 
de naamloze vennootschap Lievin in 
haar hoger beroep subsidiair vraagt dat 
zou worden ingegaan op haar vordering 
tot vrijwaring en nog meer subsidiair 
dat een autodeskundige zou worden 
aangesteld, en vervolgens zegt « dat, in 
het onderhavige geval, het ongeval 
voortvloeit uit het gebrek van de zaak en 
dat appellante ten prin~ipale (eiseres) 
zich niet volledig kan ontlasten zoals zij 
dat wil doen door te trachten het bewijs 
te leveren dat dit gebrek zou te wijten 
zijn aan een fout van haar garagehou
der; dat haar trouwens niet overtuigende 
beweringen evenals haar verzoek om 
een deskundigenonderzoek niet ter zake 
dienend zijn >>, 

terwijl het arrest door dit motief in 
het onzekere laat of het van oordeel was 
dat de door eiseres aan de consorten 
Meerschman verweten fouten en nalatig
heden zonder belang waren en dus niet 
dienden onderzocht te worden, hetzij 
omdat die fouten, in de onderstelling dat 
ze bewezen waren, eiseres niet konden 
ontlasten van haar aansprakelijkheid 
jegens het slachtoffer, hetzij omdat ze in 
elk geval niet konden leiden tot aan
sprakelijkheid van de garagehouders 
Meerschman jegens eiseres; deze dub
belzinnigheid gelijkstaat met een gebrek 
aan motivering (schending van artikel 97 
van de Grondwet); in het eerste geval, 
het arrest, volgens hetwelk eiseres zich 
in haar hoger beroep volledig van haar 
aansprakelijkheid jegens De Noose wil 
ontlasten door te bewijzen dat de con
sorten Meerschman een fout hebben 
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begaan, aan de akte van hoger beroep 
van 5 september 1978 en aan de hoofd
conslusie en aanvullende conclusie van 
eiseres een draagwijdte geeft die onver
enigbaar is met hun bewoordingen en, 
bijgevolg, de bewijskracht ervan mis
kent, daar eiseres niet enkel betoogde 
dat de aansprakelijkheid van haar gara
gehouders voor haar een grond tot 
ontlasting van aansprakelijkheid jegens 
De Noose was doch ook, ingeval ze zou 
veroordeeld worden om hem te vergoe
den, dat de verweerders haar moesten 
vergoeden voor die veroordeling (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en zo 
moet worden aangenomen dat voor
noemde motivering betrekking heeft op 
het verweer van eiseres tegen de hoofd
vordering, het arrest althans geen uit
spraak doet op de vordering tot vrijwa
ring en tussenkomst (schending van 
artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het daarin neergelegd 
algemeen rechtsbeginsel); in het tweede 
geval, het arrest niet antwoordt op de 
middelen van de aanvullende conclusie 
waarin eiseres betoogde : 1 o dat de 
consorten Meerschman, als gespeciali
seerde garagehouders die belast waren 
met de regelmatige controle en met het 
onderhoud van de vrachtwagen waarvan 
het gebrek het ongeval heeft veroor
zaakt, jegens haar contractueel aanspra
kelijk waren wegens de resultaatsverbin
tenis die zij hadden aangegaan en die zij 
niet waren nagekomen, daar vaststaat 
dat het remsysteem van het voertuig 
niet naar behoren had gewerkt; 2o dat 
de tot vrijwaring opgeroepen partijen 
althans een fout hadden begaan daar zij 
bij de vorige onderhoudsbeurten van de 
vrachtwagen noch het gevaar hadden 
vastgesteld, noch de wrijving zelf die 
door geleidelijke slijtage een gat zou 
maken in de remleiding waaruit de olie 
voor de werking van dit vitaal onderdeel 
zou weglopen en uiteindelijk een breuk 
van het remsysteem zou veroorzaken en, 
ten slotte, 3° dat blijkens aanvullende 
controles die eiseres sedert de uitspraak 
van het beroepen vonnis had gedaan de 
montage van de remleiding verschilde 
van de oorspronkelijke montage, hetgeen 
de wrijving tegen· de schokbreker ver
klaarde, dat de garagehouders Meersch
man bij hun vroegere controles die 
toestand hadden moeten zien en verhel
pen wegens het gevaar dat daardoor 
ontstond; de verklaring dat de bewerin
gen van eiseres niet overtuigend of niet 
ter zake dienend zijn geen antwoord is 
op die omstandige middelen welke het 

arrest niet heeft beantwoord (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel het 
arrest niet bekritiseert in zoverre 
het beslist dat eiseres aansprakelijk 
is jegens hen die schade hebben 
geleden ten gevolge van de door een 
gebrek aangetaste vrachtwagen die 
zij onder haar bewaring had; 

Dat het aan het arrest enkel 
verwijt het verhaal niet te hebben 
onderzocht dat zij tegen de beide 
verweerders had ingesteld om zich 
door hen te doen vrijwaren voor de 
in de hoofdvordering uitgesproken 
veroordelingen of althans zijn 
beslissing dienaangaande niet regel
matig met redenen te hebben 
omkleed; 

Overwegende dat hoewel de 
bewaarder, in geval van schade 
veroorzaakt door een zaak die men 
onder zijn bewaring heeft, krach
tens artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, jegens het 
slachtoffer aansprakelijk is als het 
bewijs is geleverd van zijn hoeda
nigheid van bewaarder, van het 
bestaan van het gebrek van de zaak 
en van het oorzakelijk verband 
tussen het gebrek en de schade, hij 
echter op de derde aan wie het 
gebrek is te wijten een verhaal 
heeft voor het bedrag van de schade 
die hij moet vergoeden; 

Overwegende dat eiseres, in haar 
aanvullende conclusie voor het hof 
van beroep, in verband met haar 
vordering tot vrijwaring, betoogde 
dat het gebrek van de vrachtwagen, 
dat aanleiding had gegeven tot de 
schade, voortvloeide uit de fouten 
en nalatigheden van de verweerders 
en vorderde dat zij zouden worden 
veroordeeld om haar elk bedrag 
terug te betalen dat zij aan de 
benadeelden zou moeten betalen, 
als de hoofdvordering werd toege
wezen; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben dat de 
benadeelden ten volle het bewijs 
hebben geleverd waardoor zij van 
de bewaarder vergoeding van de 
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schade konden vorderen, zegt << dat 
de enige wijze waarop de bewaarder 
zich kan ontlasten erin bestaat te 
bewijzen dat de schade niet door 
een gebrek van de zaak, doch in 
werkelijkheid door een vreemde 
oorzaak is teweeggebracht, want 
daardoor bewijst hij dat aan de 
voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 1384, eerste lid, niet is vol
daan; dat die vreemde oorzaak aan 
de oorsprong moet liggen van het 
ongeval en niet van het gebrek; dat, 
in het onderhavige geval, het onge
val voortvloeit uit het gebrek van de 
zaak en dat (eiseres) zich niet 
volledig kan ontlasten zoals ze dat 
wil doen door te trachten het bewijs 
te leveren dat dit gebrek zou te 
wijten zijn aan een fout van haar 
garagehouder; dat haar trouwens 
niet overtuigende beweringen even
als haar verzoek om een deskundi
genonderzoek niet ter zake dienend 
zijn »; 

Overwegende dat op grond van 
die motivering niet kan worden 
nagegaan of het arrest, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, de 
vordering tot tussenkomst en vrij
waring heeft afgewezen omdat de 
beweringen van eiseres volgens 
welke het schadelijk gebrek te wij
ten is aan de verweerders haar niet, 
zelfs indien ze bewezen waren, vol
ledig zouden kunnen ontlasten van 
haar aansprakelijkheid als bewaar
ster van de zaak en derhalve niet 
ter zake dienend zijn, dan wel 
omdat, nu deze beweringen niet 
bewezen zijn, ze het verhaal van 
eiseres tegen de verweerders niet 
kunnen steunen; 

Dat wegens die dubbelzinnigheid 
het arrest zijn beslissing niet regel
matig met redenen omkleedt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het 
uitspraak doet over de vordering tot 
tussenkomst en tot vrijwaring van 
eiseres tegen de verweerders, en 
over de kosten van deze vordering; 

beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Luik. 

10 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Dassesse en Biitzler. 

Nr. 27 

1' KAMER - 10 september 1981 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 -
BOUWVERGUNNING - GEGEVEN VAN HET 
BOUWPLAN DAT TWIJFEL DOET OPRIJZEN 
OMTRENT DE BEDOELING VAN DE AiiNVRA
GER - VERPLICHTING VAN DE GEMEENTE
OVERHEID. 

2° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962 -
BOUWVERGUNNING - BOUWVERGUNNING BIJ 
VERGISSING VERLEEND - VERGISSING VAN 
DE GEMEENTEOVERHEID - VERBOD OM DE 
BOUWVERGUNNING IN TE TREKKEN. 

3° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- ADMIN!STRATIEVE HANDELING - BOUW
VERGUNNING BIJ VERGISSING VERLEEND -
VERGISS!NG VAN DE GEMEENTEOVERHEID
ONBEVOEGDHEID OM DE BOUWVERGUNNING 
IN TE TREKKEN. 

1° Op het college van burgemeester en 
schepenen rust de verplichting de 
gegevens van het ingediende bouwplan 
aan de voorschriften van het plan van 
aanleg, van de verkavelingsvergunning 
en van de bouwverordeningen te toet
sen om met kennis van zaken over de 
bouwaanvraag te beslissen; doet een 
gegeven van het bouwplan tw1jfel rij
zen over het voornemen van de aan
vrager, dan dient de bevoegde over
heid ervoor te waken dat de betrok
kene de hem opgelegde voorschriften 
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inzake stedebouw in acht neemt (1). 
(Titel II Wet Stedebouw en Ruimte
lijke Ordening.) 

2o en 3° In beginsel doet de bouwvergun
ning voor degene die ze verkrijgt 
rechten ontstaan die de gemeenteover
heid niet mag miskennen; achteraf 
mag de gemeenteoverheid de bouw
vergunning niet intrekken op grand 
dat zij bij vergissing en dus onregel
matig is verleend, wanneer die onre
gelmatigheid aan de gemeente zelf is 
te wijten (2). (Artikel II Wet Stede
bouw en Ruimtelijke Ordening.) 

(1) en (2) 1. Volgens het bestreden arrest had 
de verweerder Van Oncem op 15 juni 1976 aan 
het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Ukkel, eiseres, een brief 
gericht met exemplaren van een plan voor 
verbouwing van zijn pand, waarin hij vroeg de 
desbetreffende werken te mogen uitvoeren. De 
brief beantwoordde niet aan de vereisten van 
het M.B. 6 feb. 1971 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier van de aanvraag 
om bouwvergunning. Volgens het bijgevoegde 
plan wilde de aanvrager niet enkel twee 
ramen in de gevel Iaten vervangen door een 
garagepoort, maar ook de benedenverdieping 
verbouwen tot een garage over de hele diepte 
van het pand. Zoals het bestreden arrest erop 
wijst ging het dus om werken waarvoor een 
bouwvergunning moest worden verleend op 
eensluidend advies van de gemachtigde amb
tenaar van het Bestuur van de Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw (Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw 29 maart 1962. art. 4!j. 
§ 1, K.B. 16 dec. 1971 tot bepaling van de 
werken en handelingen die vrijgesteld zijn, 
ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel 
van de bouwvergunning, ofwel van het eens
)uidend advies van de gemachtigde ambte
naar). 

Op 2 juli 1976 deelde de burgemeester van 
Ukkel aan de verweerder mede dat het college 
er , .geen bezwaar in zag dat de geplande 
.bouwvergunning zou worden uitgevoerd, doch 
·dat dit akkoord strikt beperkt was tot de in 
die brief en het plan bepaalde werken. Zulks 
was beslist zonder de gemachtigde ambtenaar 
te raadplegen en zonder gebruik te maken van 
het formulier A, overeenkomstig het model 
van K.B. 6 feb. 1971 tot bepaling van de vorm 
der beslissingen met betrekking tot de bouw
vergunningen. 

De verweerder was met de werken begon
nen toen de burgemeester van de gemeente, 
eiseres, hem op 21 juni 1977 bij aangetekende 
brief beval die werken stop te zetten. In 
diezelfde brief werd de verweerder verzocht de 
inhoud van de brief van 2 juli 1976 als nietig 
te beschouwen en onverwijld een aanvraag om 
bouwvergunning in te dienen overeenkomstig 
de procedure van art. 53 van de Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw. 

De redenen van die beslissing waarbij de 
vorige beslissing van 2 juli 1976 volledig nietig 

(GEMEENTE UKKEL T. VAN ONCEM) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 53 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, die gewijzigd is bij de wet van 
22 december 1970, van de gezamenlijke 

werd verklaard, was hoofdzakelijk hierin te 
vinden dat die laatste beslissing bij vergissing 
was genomen, nl. omdat men de mening was 
toegedaan dat de vergunning was aangevraagd 
voor werken waarvoor, omdat het weinig 
belangrijke werken waren, geen advies van de 
gemachtigde ambtenaar was vereist bij art. 45, 
§ 1, tweede lid, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw. Het bevel om de werken stil te 
leggen was gegrond op art. 68 van diezelfde 
wet. 

Een nieuwe aanvraag om bouwvergunning 
van jan. 1979 werd door het college van 
burgemeester en schepenen op eensluidend 
advies van de gemachtigde ambtenaar afgewe
zen op grond dat het ontwerp uiteraard ,de 
harmonie in de architectuur van de groep 
huizen waarvan het betrokken pand dee! 
uitmaakte, zou schaden en bovendien het 
verbouwde pand onbewoonbaar ging maken. 

2. Ondertussen had de verweerder in 
april 1979 de eiseres voor de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
gedagvaard om de verbouwingswerken te 
mogen uitvoeren volgens de hem op 
2 juli 1976 verleende bouwvergunning ». 

De verweerder verklaarde de zaak bij de 
voorzitter aanhangig te hebben gemaakt op 
grond van art. 68 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, volgens hetwelk een ieder die 
het bevel heeft gekregen de werken te staken 
die niet in overeenstemming met de verleende 
vergunning of zonder vergunning worden uit
gevoerd, onttrekking van die maatregel voor 
de rechtbank kan vorderen. 

De eerste rechter heeft zich onbevoegd 
verklaard om kennis te · nemen van de verde
ring op grond dat hij niet bevoegd was, noch 
met toepassing van art. 68 van de wet van 
29 maart 1962 • bij gebrek aan enige opmer
king over de voorgaande administratieve 
procedures », noch overeenkomstig de alge
mene regels betreffende de bevoegdheid van 
de rechter in kort geding, bij ontstentenis vim 
een kennelijke feitelijkheid, om de zaak drin
gend te beslechten. 

De appelrechter bevestigt de beroepen 
beschikking in zoverre zij het verzoek om van 
de zaak in kort geding te behandelen had 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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bepalingen en inzonderheid van artikel 1 
van het ministerieel besluit van 
6 februari 1971 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier van de 
aanvraag om bouwvergunning en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, om verweerder toe 
te Iaten zich te beroepen op de beslis
sing van eiseres van 2 juli 1976, volgens 
welke hij de in zijn brief van 
15 juni 1976 vermelde werken mocht 
uitvoeren, overweegt « dat men niet 
moet stilstaan bij de vorm waarin de 
vergunning is aangevraagd om de regel
matigheid van de afgifte van de bouw
vergunning te beoordelen "• 

afgewezen, maar vernietigt ze voor het ove
rige; in een nieuwe beslissing op de vordering, 
ingesteld op grond van art. 68 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, verklaart de rechter 
die vordering ontvankelijk en gegrond en 
beslist derhalve dat de maatregel tot staking 
van de op 2 juli 1976 toegestane werken wordt 
opgeheven. 

Ter verantwoording van die beslissing zegt 
de rechter in substantie het volgende : 

- • qu'il n'y a pas lieu de s'arreter a Ia 
forme dans laquelle le permis a . ete demande 
pour apprecier Ia regularite de Ia delivrance 
du permis de batir; que l'autorisation delivree 
le 2 juillet 1976 a pour objet un permis de 
batir au sens de Ia loi organique sur l'amena
gement du territoire et l'urbanisme puisqu'il 
s'agit d'un acte qui emane de l'autorite compe
tente pour delivrer cette autorisation dont 
!'objet, clairement exprime, n'est pas d'emettre 
un avis sur une demande officieuse de permis 
de batir mais de repondre affirmativement par 
un acte prealable, ecrit et expres a Ia demande 
formulee le 15 juin 1976 •; 

- • que ce permis de batir etait certes 
irregulier dans Ia mesure ou i1 a ete delivre 
sans consultation prealable du fonctionnaire 
delegue et en violation des prescriptions de 
!'arrete royal du 6 fevrier 1971 reglant Ia forme 
des decisions en matiere de permis de batir, 
c'est-a-dire sans avoir utilise Je formulaire A 
dont le modele est annexe au susdit arrete 
royal; que cet acte etait done annulable mais 
que Ia deliberation du college n'a pas ete 
annulee par l'autorite superieure en applica
tion de !'article 87 de Ia loi communale et de 
!'article 45 de Ia loi du 29 mars 1962, modifie 
par !'article 5 de Ia loi du 22 decembre 1970 »; 

- • que le college des bourgmestre et 
echevins n'a pas ete induit en erreur par le 
demandeur de permis de batir; que le plan 
annexe a Ia demande de juin 1976 indique 
clairement Ia nature et l'ampleur de Ia 
transformation projetee; qu'il incombait au 
college d'apprecier les elements de ce plan, 
d'interpeller au besoin le, demandeur sur les 
points qui lui paraissaient appeler des explica
tions et, ensuite de velller a ce que ce projet 
respectat les prescriptions urbanistiques et le 
reglement sur les batisses; que si !'obligation 
legale de demander · un permis de batir 

teJwijl eiseres enkel kon gebonden 
zijn door een volgens de wettelijke 
vormen ingediende aanvraag om bouw
vergunning, hetgeen ten dcze niet het 
geval was; het arrest, door het tegen
overgestelde te zeggen, de bepalingen tot 
vaststelling van de samenstelling van het 
dossier van de aanvraag om bouwver
gunning miskent (schending van arti
kel 53 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, die 
gewijzigd is bij de wet van 
22 december 1970, en van de gezamen
lijke bepalingen, en inzonderheid 
artikel 1 van het ministerieel besluit van 

constitue une veritable sujetion imposee au 
proprietaire immobilier, ce permis, une fois 
delivre, fait toutefois naltre dans le chef de 
son titulaire des droits acquis auxquels !'admi
nistration communale ne peut porter atteinte; 
que le college n'avait done pas le droit de 
rapporter le permis de batir ni au motif qu'il a 
ete delivre par erreur ni au motif d'un vice de 
forme des lors que les irregularites invoquees 
lui sont imputables ». 

3. In het enige middel tot staving van het 
cassatieberoep werd aan de rechter verweten 
dat hij ter verantwoording van zijn besiissing 
had gezegd dat geen rekening behoefde te 
worden gehouden met de vorm waarin de 
vcrgunning was aangevraagd om te beoordelen 
of de bouwvergunning regelmatig was ver
leend. In het middel was inzonderheid aange
voerd dat de eiseres enkel kon ingaan op een 
naar de vorm wettelijk ingediende bouwver
gunning. 

Het geannoteerde arrest heeft dat middel 
niet aangenomen. 

Het wijst erop dat het hof van beroep niet 
heeft geoordeeld dat de eiseres gebonden was 
aan een onregelmatige bouwvergunning, maar 
enkel heeft gezegd dat geen rekening 
behoefde te worden gehouden met de vorm 
waarin de vergunning was aangevraagd om te 
oordelen of de vergunning regelmatig was 
verleend. 

Om te beslissen dat het hof van beroep zijn 
arrest naar recht heeft verantwoord, wijst het 
Hof o.a. erop dat het college van burgemeester 
en schepenen de gegevens van het bouwplan 
aan de voorschriften van het plan van aanleg, 
van de bouwvergunning en de bouwverorde
ningen dient te toetsen, ten einde met kennis 
van z:;~ken een beslissing over de bouwaan
vraag te nemen en dat, indien een gegeven 
van het bouwplan twijfel kan doen rijzen 
i.v.m. wat de aanvrager wil, de bevoegde 
overheid ervoor dient te zorgen dat hij 
de stedebouwkundige voorschriften in acht 
neemt; dat wil zeggen dat wanneer de vergun
ning is verleend, degene die de bouwvergun
ning heeft verkregen, rechten verkrijgt die de 
gemeenteoverheid niet mag aantasten; de 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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6 februari 1971 tot vaststelling van de 
samenstelling van het dossier van de 
aanvraag om bouwvergunning), niet paS
send antwoordt op het daaruit door 
eiseres afgeleid middel en zijn beslissing 
niet op wettige wijze met redenen 
omkleedt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen Van het arrest volgt dat 
verweerder bij brief van 15 juni 
1976 bij eiseres een bouwvergun~ 
ning heeft aangevraagd voor de 
,verbouwing van de gevel van zijn 

gemeente mag o.m., zo beslist het geanno
teerde arrest, later de vergunning niet intrek
ken op grand dat zij bij vergissing en dus 
onregelmatig is verleend, wanneer die onregel
matigheid aan haar zelf te wijten is. 

4. Aan de intrekking van administratieve 
akten zijn talrijke studies gewijd met zeer 
uiteenlopende besluiten. 

Zie : a) in het Belgisch recht : Rekenhof; 
noot van het Rekenhof over de intrekking van 
de administratieve handelingen en de 
bevoegdheden van het Rekenhof, (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, zitt. 1970-1971, 
nr. 791-1), in D.J.D.A., 1970, Bulletin biblio
graphique, blz. IX; DEBAEDTS F., « Zijn goed
keuring en onthouding van goedkeuring vat
baar voor intrekking ? », Tijds. Bestuursw., 
1970, biz. 209 e.v.; DELAHAUT P.J., « Reflexions 
sur Ia theorie du retrait des decisions 
administratives », Adm. pub/. trim., 1978-1979, 
blz. 40 e.v.; DELATIE J.R., « Le retrait des actes 
administratifs individuels », Ann. Fac. Dr. 
Liege, 1965, blz. 93 e.v.; DE LEYE 0., noot onder 
R.v.St., 20 dec. 1960, nr. 8284; DILlEN, Tijds. 
Bestuursw., 1961, blz. 483 e.v.; DEMBOUR J., 
Droit administratif, 3e uitg., Luik, 1978, 
nr. 224, blz. 313-314; DE PovER A., noot onder 
R.v.St., 6 nov. 1951, nr. 1134; Van Landeghem, 
R.J.D.A., 1952, blz. 124 e.v.; DE VIsSCHERE F., 
noot onder R.v.St., 9 april 1957, nr. 5591; 
PAENHUYS, Tijds. Bestuursw., 1957, blz. 333 e.v.; 
Idem, Algemene theorie der rechtshandelingen 
van het openbaar bestuur, Antwerpen, 1966, 
blz. 75 tot 79, nrs. 100 tot 127; Evers G., noot 
onder R.v.St., 7 juli 1952, nr. 1716, Wyffels, 
R.J.D.A., 1953, blz. 39 e.v.; FLAMME M., « Vers Ia 
codification de Ia procedure administrative », 
Rev. de l'Adm., 1970, blz. 240 tot 242, nrs. 38 tot 
40; GossERIES P., « La legalite du retrait de 
l'acte administratif individuel unilateral avec 
effet retroactif », J.T.T., 1975, blz. 241 e.v.; 
HuBERLANT C., Advies van het auditoraat voor 
R.v.St., 6 juni 1969, nr. 13614, de Lannoy, 
R.D.J.A., 1970, blz. 149-150; LAMBRECHTS W., 
« Een nieuwe modaliteit van de intrekking 
van onregelmatige administratieve rechtshan
delingen •, noot onder R.v.St., 11 maart 1980, 
R. W:, kol. 1921 e.v.; LEWALLE P., Contribution a 
letude de l'application des actes administratifs 
dans Je temps, Luik-Den Haag, 1975, blz. 216 
e.v.; MAST A., Overzicht van het Belgisch 

pand en dat het college van burge
meester en schepenen van de 
gemeente hem op 2 juli 1976 toela
ting gaf om de gevraagde werken 
uit te voeren; dat het schepencollege 
van eiseres echter op 21 juni 1977 
verweerder in kennis stelde van zijn 
beslissing dat het zijn vroegere 
toelating vernietigde op grond dat 
ze bij vergissing was verleend, daar 
de aanvraag niet volgens de voorge
schreven vormen was ingediend en 
de gemachtigde ambtenaar van het 
Bestuur van Stedebouw niet was 
geraadpleegd; 

administratief recht, Gent, 8e uit., 1981, 
nr. 466, blz. 463 tot 465; MENDIAUX, rapport van 
het auditoriaat, R.v.St., 4 dec. 1974, nr. 16.572, 
VIm Eylen, J.T., 1975, blz. 329 e.v.; Les 
Novelles, Droit administratif, dl. VI, le Conseil 
d'Etat, 1975, nrs. 1475 e.v.; PEREMANS R., « De 
intrekking door de administratieve overheid 
van de door haar uitgereikte bouw- en verka
velingsvergunningen •, L 'entfeprise et Ie droit 
1974, blz. 176 tot 196; SMOLDERS C., advies van 
het auditoraat voor R.v.St., 7 feb. 1961, 
nr. 8424, Van Dessel, Tijds. Bestuursw., 1962, 
blz. 113 e.v.; SuETENS L.P., • De intrekking van 
de bouw- of verkavelingsvergunning >, Tijds. 
Bestuursw., 1979, blz. 261 e.v.; VAN AsscHE W., 
rapport en advies van het auditoraat voor 
R.v.St., 4 feb. 1964, nr. 10411, F'letscher, R. W., 
1963-1964, kol. 1864 e.v.; VANDER STICHELE A, 
rapport van het auditoraat voor R.v.St., 
6 mei 1971, nr. 14707, Barthelemy, R.J.D.A., 
1972, biz. 47 e.v.; VAN EECKE H.,« Het intrekken 
der administratieve akten •, Tijds. Bestuursw., 
1952, blz. 238 e.v., en 1953, blz. 19 e.v.; Idem, 
noot onder R.v.St., 7 feb. 1961, nr. 8424, Van 
Desse!t, J.T., 1961, blz. 445-446; VANSTRAELEN C., 
noot onder R.v.St., 2 mei 1958, nr. 6252, 
WILLEMSEN, De Gemeente, 1959, blz. 332; 
VRANCKX A., Administratieve rechtshandelin
gen, Adm. lex., Brugge, 1961, blz. 78-79, 
nr. 159; X., noot onder R.v.St., 23 juni 1950, 
nr. 403, Chiliatte, T.G., 1950, blz. 203; X., noot 
onder R.v.St., 5 sept. 1952, nr. 1804, Spinette, 
Tijds. Bestuursw., 1952, blz. 417 e.v. 

b) in het Frans recht : ALIBERT, « La 
distinction du retrait et de !'abrogation », noot 
onder C.E.fr., 29 jan. 1958, C.J.P., 1958, II, 
10512; ANDRE, Le retrait des actes administra
tifs, thesis, Parijs, 1943; AUBRY J.M., • L'abroga
tion des actes administratifs •, Act. jur., 1967, 
131; AuBRY J.M. en DRAGO R., Traite de conten
tieux administratif, 2e uitg., 1975, dl. II, 
biz. 351 e.v.; BocKEL A., «, Sur le retrait des 
actes administratifs unilateraux •, J.C.P., 1973, 
I, 2545; CoPI'ER-ROYER A., • Les conditions du 
retrait d'un acte administratif individuel », Act. 
jur., 1954, I, 141 e.v.; DELBEZ L., « La revocation 
des actes administrafis •, Rev. dr. publ. et sc. 
pol., 1928, biz. 463 e.v.; GUILWN E. en 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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Overwegende dat 
tegen die beslissing 
ingesteld; 

verweerder 
beroep heeft 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, erop wijst dat de op 2 juli 1976 
verleende toelating betrekking heeft 
op een bouwvergunning in de zin 
van de wet, daar het gaat om een 
handeling van de overheid die 
bevoegd is tot het verlenen van die 
toelating, welke niet tot voorwerp 
heeft een advies uit te brengen over 
een officieuze aanvraag om bouw
vergunning, doch door een vooraf-

BRINGUJER P., • Le pouvoir de retrait des actes 
administratifs •, Act. jur., 1978, biz. 300 e.v.; 
Hauriou, noot onder C.E.fr., 3 nov. 1922, Dame 
Cachet, S., 1925, III, 9; Jeze G., « Du retrait des 
actes administratifs », Rev. dr. publ. et sc. pol., 
1913, biz. 225 e.v,; {dem, Principes gemeraux, 
dl. I, biz. 78 e.v.; Idem, Notes Rev. dr. pub!. et 
sc. pol., 1908, biz. 249 e.v.; 1945, biz. 262 e.v.; 
Pu!SOYE J., Le retrait des actes 
administratifs », Act. jur., 1960, 117 e.v.; 
LE MIRE P., • La stabilite des situations 
juridiques et !'evolution de Ia jurisprudence 
relative au retrait et a !'abrogation », Act. jur., 
1980, biz. 203 e.v.; Loms-LucAs . P., « Le retrait 
des actes administratifs individuels », D., 1952, 
Chr. 107; LoNG, cone!. onder C.E.fr., 
27 nov. 1957, Act. jur., 1957, nr. 12, J. 491; 
MuzELLEC R., • Le principe d'intangibilite des 
actes administratifs en droit franc;ais », thesis, 
Rennes, 1971; RIVET, cone!. voor C.E. fr., 
3 nov. 1922, dame Cachet, Rev. dr. pub!. et sc. 
pol., 1922, biz. 552 e.v.; STASSINOPOULOS, Traite 
des actes administl'Btifs, biz. 241 e.v.; 
VINCENT J.Y., • Le retrait des actes administra
tifs unilateraux, examen comparatif des soulu
tions adoptees en droit europeen et en droit 
fram;ais », Rev. tr. dr. eur., 1974, biz. 31 e.v.; 
W ALINE M., Le retrait des actes 
administratifs •, Melanges Mestre, 1956, 
biz. 563 e.v.; VLAcHos G., • Le retrait des actes 
administratifs "• Rev. adm., 1970, biz. 412 e.v. 

Zonder over de controverses tussen de 
auteurs uit te wijden, geef ik hierna een kort 
overzicht van de regels die de zogenaamde 
klassieke auteurs hebben vastgelegd en waar
van de rechtspraak toepassing heeft gemaakt 
(in gemeenschapsrecht, zie de arresten van 
het Hof van Justitie van de E.E.G. van 
12 juli 1957, zaken 7/56 en 3/57 tot 7/57, Verz. 
Arr. Hof v. Just. E.E.G., 1957, biz. 83 e.v., 
1 juni 1961, zaak 15/60, ibid., 1961, biz. 223 e.v., 
24 juni 1976, zaak 56175, ibid., 1976, biz. 107 
e.v., en 9 maart 1978, zaak 54/77, ibid., 1978, 
biz. 585 e.v.) 

Die regels maken meer dan een 
onderscheid : 

a) Eerst en vooral wordt onderscheid 
gemaakt naar gelang de administratieve han
delling a! dan niet een subjectief recht doet 
ontstaan. 

gaande, schriftelijke en uitdrukke
lijke akte bevestigend te antwoor
den op de oorspronkelijke aanvraag; 

Dat het, anderzijds, overweegt dat 
het bij die aanvraag gevoegde plan 
melding maakte van de werken 
waarvan de ui tvoering werd aange
vraagd en dat het dus wel degelijk 
ging om werken waarvoor een 
bouwvergunning moest worden 
afgegeven, na eensluidend advies 
van de gemachtigde ambtenaar, en 
erop wijst, zonder deswege in het 
middel te worden bestreden, dat 

Wanneer de administratieve handeling geen 
enkel subjectief recht doet ontstaan, kan de 
bestuursoverheid ze te allen tijde intrekken, 
als zij oordeelt dat zulks uit algemeen belang 
is verantwoord. Zie R.v.St., 18 mei 1951, 
nr. 882, Comant (Ver. Arr. R.v.St., biz. 271). 
28 feb. 1955, nr. 4110, Sevenoo (ibid., 1955, 
biz. 217), 19 maart 1955, nr. 4195, Dielen (ibid., 
1955, biz. 358), 31 okt. 1958, nr. 6670, Muraille 
(ibid., 1958, biz. 824) en 7 maart 1961, nr. 8475, 
Rasquin (ibid., 1961, biz. 251). 

Doet de administratieve handeling een sub
jectief recht ontstaan, dan dient nog een ander 
onderscheid te worden gemaakt naar gelang 
de handeling a! dan niet regelmatig is. 

b) Wanneer de administratieve handeling, 
die een subjectief recht doet ontstaan, regel
matig is, kan zij in beginsel niet worden 
ingetrokken. Maar de handeling kan wei 
worden ingetrokken, indien zulks uitdrukke
lijk bij de wet is toegestaan of als de 
rechthebbende van zijn recht afstand heeft 
gedaan en de intrekking van de handeling de 
rechten van derden niet schaadt. Zie Cass., 
5 jan. 1956, twee arresten (A.C., 1956, 339); 
R.v.St., 6 nov. 1951, nr. 1134, Van Landeghem 
(Ver. Arr. R.v.St., 1951, biz. 630), 3 maart 1952, 
nrs. 1339 en 1340, De Troyer (ibid, 1952, 
biz. 174), 20 mei 1952, nr. 1578, Maes (ibid., 
1952, biz. 491), 7 juli 1952, nr. 1716, Wyffels 
(ibid., 1952, biz. 721), 21 feb. 1958, nr. 6091, 
Hubert (ibid., 1D58, biz. 192), 20 nov. 1958, 
nr. 6691, Valentin (ibid., 1958, biz. 852), 
27 feb. 1962, nr. 9207, Plomp (ibid., 1962, 
biz. 181 ), 13 dec. 1963, nr. 10335, Mer ken (ibid, 
1963, biz. 974), 11 mei 1965, nr. 11224, Cluckers 
(ibid., 1965, biz. 500) e_n 25 juni 1974, nr. 16499, 
Maquestriau (ibid., 1974, blz. 722). 

c) Wanneer de administratieve handeling 
die een subjectief recht heeft doen ontstaan, 
onregelmatig is, kan zij in beginsel binnen 
bepaalde termijnen worden ingetrokken door 
de bestuursoverheid die ze · heeft verricht : 
indien geen vordering tot nietigverklaring 
wegens machtsoverschrijding tegen de hande
ling is ingesteld, loopt de termijn voor de 
intrekking van de handeling totdat de termijn 
om die vordering in te stellen, is verstreken; 
als een dergelijke vordering rechtsgeldig is 
ingesteld, loopt de termijn om de handeling in 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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verweerder eiseres niet heeft mis
leid en dat de onregelmatigheden 
waarop zij zich beroept, aan haar te 
wijten zijn; 

Dat het arrest uit die overwegin
geri afleidt dat, zo de aanvraag 
onregelmatig was naar de vorm en 
zo de vergunning was afgegeven 
zonder raadpleging van de gema<.:h
tigde ambtenaar, de beslissing van 
het college van burgemeester en 
schepenen tot toekenning van de 
vergunning kon worden vernietigd, 

te trekken totdat de debatten zijn gesloten. Na 
het verstrijken van die termijnen mag de 
handeling slechts zeer uitzonderlijk worden 
ingetrokken : als de handeling zodanig onre
gelmatig is dat zij als niet bestaande moet 
worden beschouwd, als zij het gevolg is van 
bedrog en ook als de intrekking uitdrukke
lij k bij de wet is toegestaan. 

Zie R.v.St., 8 jan. 1951, nr. 679, Van Rie 
(Verz. Arr. R.v.St., 1951, biz. 15), 30 nov. 1951, 
nr. 1189, Thonnard (ibid., 1951, biz. 694), 
5 sept. 1952, nr. 1804, Spinette (ibid., 1952, 
biz. 904), 13 feb. 1953, nr. 2206, De Zurpele 
(ibid., 1953, biz. 218), 20 nov. 1953, nr. 2920, 
Breulet (ibid., 1953, biz. 1410), 7 juli 1954, 
nr. 3550, Bontinck (ibid., 1954, biz. 712), 29 
maart 1955, nr. 4195, Dielen (ibid., 1955, 
biz. 358l, 27 juli 1956, nr. 5297, Cols (ibid., 1956, 
biz. 662 , 9 april 1957, nr. 5591, Paenhuys (ibid., 
1957, biz. 242), 21 okt. 1960, nr. 8167, Peeters en 
Bruggemans (ibid., 1960, biz. 863), 20 dec. 1960, 
nr. 8284, Delien (ibid., 1960, biz. 1036), 
7 feb. 1961, nr. 8424, Van Dessel (ibid., 1961, 
biz. 169), 6 juni 1969, nr. 13614, de Lannoy 
(ibid., 1964, biz. 650), 14 jan. 1971, nr. 14445, 
Chamart (ibid., 1971, biz. 50), 11 feb. 1971, 
nr. 14521, Bodart (ibid., 1971, biz. 193), 
20 juli 1973, nr. 15988, Nationale Discotheek 
van Belgie v.z.w. (ibid., 1973, biz. 706), 
4 dec. 1974, nr. 16752, Van Eylen, (ibid., 1974, 
biz. 1237), 13 nov. 1975, nr. 17276, Delsa (ibid., 
1975, biz. 1046), 13 dec. 1977, nr. 18632, 
Verhaeren & Cie p.v.b.a. (ibid., 1977, biz. 1524), 
17 jan. 1978, nr. 18693, Trappeniers (ibid., 1978, 
biz. 74), 6 maart 1979, nr. 19475, Van den Poe! 
(ibid., 1979, biz. 251), 14 mei 1979, nr. 19619, 
Cooleman (ibid., 1979, biz. 517), 27 juli 1979, 
nr. 19766, D'Haeseleer (ibid., 1979, biz. 885), 
12 okt. 1979, nr. 19840, Jacquemin (ibid., 1979, 
biz. 1020), 26 maart 1980, nr. 20222, De Swert 
(ibid., 1980, biz. 419) en 27 mei 1980, nr. 20364, 
Van der Veken (ibid., 1980, biz. 715). 

5. In beginsei zijn die regels van toepassing 
op de intrekking van de bouwvergunning : 

a) Wanneer uitzonderlijk, om een of andere 
reden, de bouwvergunning geen subjectief 
recht heeft doen ontstaan, kan de bestuurs
overheid ze te allen tijde intrekken. 

b) Wanneer de bouwvergunning, zoais dat 
meestal het gevai is, subjectieve rechten doet 
ontstaan en regelmatig is, kan zij in beginsel 
niet worden ingetrokken. Zie Cass., 16 nov. 
1950 (A.C, 1951, 128) en 19 mei 1978 (ibid., 

doch dat ze niet is vernietigd over
eenkomstig artikel 87 van de 
Gemeentewet en artikel 45 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, gewij
zigd bij artikel 5 van de wet van 
22 december 1970; 

Overwegende dat op het college 
van burgemeester en schepenen de 
verplichting berust de gegevens van 
het ingediende bouwplan aan de 
voorschriften van het plan van aan-

1978, 1106); R.v.St., 21 feb. 1958, nr. 6091, 
Hubert (Verz. Arr. R.v.St., 1958, biz. 192, en de 
noot F. WAsm:LS in G., 1958, biz. 514); 
27 feb. 1962, nr. 9207, Plomp (ibid, 1962, 
biz. 181), en 16 mei 1969, nr. 13559, Dervichean 
en Delaey (ibid., 1969, biz. 548); Verg. inzake 
verkavelingsvergunning : Cass., 10 sept. 1976 
(A.C, 1977, 34); R.v.St., 9 mei 1967, nrs. 12378, 
12379, 12380, gemeente Groot-Bijgaarden 
(Verz. Arr. R.v.St., 1967, biz. 493; zie de noot 
H. HoEFFLER in R.J.DA., 1967, biz. 204 e.v. en 
G. TACK, • Rechtspraak van de Raad van State 
ter zake van de stedebouw en de ruimtelijke 
ordening • in Tijds. Bestuursw., 1968, biz. 403); 
18 okt. 1968, nr. 13171, Deihey e.a. (Verz. Arr. 
R.v.St., 1968, biz. 791), 15 mei 1970, nr. 14123, 
Compagnie Industrielle du Rupei n.v. (ibid., 
1970, biz. 559), 9 mei 1972, nr. 15289, Vogeis 
(ibid., 1972, biz. 367), 9 jan. 1973, nr. 15649, De 
Rupel n.v. (ibid., 1973, biz. 15) en 22 mei 1973, 
nr. 15884, Wwe Renson (ibid., 1973, biz. 428). 

c) Wanneer ten slotte de bouwvergunning 
een recht doet ontstaan en onregeimatig is, 
kan zij in beginsei worden ingetrokken tot het 
verstrijken van de termijn om de vordering tot 
nietigverkiaring wegens machtsoverschrijding 
in te stellen en ingevai zodanige vordering 
rechtsgeidig is ingesteid tot de siuiting van de 
debatten (zie C.E. de France, 18 jan. 1980, 
Dalloz-Sirey, 1980, Jur. 159 met voetnoot 
F. MooERNE). 

6. Wat gebeurt er als de onregelmatigheid 
van de bouwvergunning die subjectieve rech
ten doet ontstaan, voortvioeit uit een vergis
sing van de gemeenteoverheid i.v.m. feitelijke 
eiementen op grond waarvan de vergunning 
wordt toegekend ? 

Indien degene die de vergunning heeft 
verkregen opzettelijk de gemeenteoverheid 
misleid heeft m.b.t. die elementen, kan de 
vergunning te allen tijde worden ingetrokken, 
omdat een administratieve handeling waarbij 
rechten worden verleend en die onregelmatig 
is, kan worden ingetrokken zelfs nadat de 
termijn voor een vordering tot nietigverklaring 
voor de Raad van State verstreken is, op 
voorwaarde dat die handeling zodanig onregei
matig is, dat zij als niet bestaande moet 
worden aangemerkt of · dat de handeling het 
gevolg is van bedrog. Zie R.v.St., 8 jan. 1951, 
nr. 679, Van Rie (Ver. Arr. R.v.St., 1951, 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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leg, van de verkavelingsvergunning 
en van de bouwverordeningen te 
toetsen om met kennis van zaken 
een beslissing over de bouwaan
vraag te nemen; 

Dat, zo een vermelding van het 
bouwplan twijfel kan doen rijzen 
over het voornemen van de aanvra
ger, het aan de bevoegde overheid 
staat toe te zien dat de stedebouw
kundige voorschriften, welke op 
verzoeker wegen, door hem worden 
nagekomen; 

beslissing tot vernietiging van de 
vergunning niet oordeelt dat eiseres 
gebonden was door een onregelma
tig ingediende aanvraag tot bouw
vergunning, doch verklaart dat men 
piet moet stilstaan bij de vorm 
waarin de vergunning is aange
vraagd om de regelmatigheid van de 
afgifte van de bouwvergunnin:g te 
beoordelen, en aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt en zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
Dat door de verleende bouwver- aangenomen; 

gunning in principe voor degene die 
ze verkrijgt, rechten zijn ontstaan 
die de gemeenteoverheid niet mag Om die redenen, verwerpt de 
aantasten; dat deze onder meer voorziening; veroordeelt eiseres in 
nadien de bouwvergunning niet de kosten. 
mag intrekken omdat ze bij vergis
sing en dus onregelmatig is ver-
1eend, wanneer die onregelmatig
heid aan haarzelf te wijten is; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door te beslissen dat het 
beroep van verweerder gegrond is 
voor zover het betrekklng heeft op 
de op 21 juni 1977 medegedeelde 

Vervolg nota arrest nr. 27 : 

I,Jz. 15), 9 april 1957, nr. 5591, Paenhuys (bid., 
1957, biz. 242); noot F. DE VISSCHERE, in Tijds. 
8estuursw., 1957, biz. 333 e.v.; 20 dec. 1960, 
'.r. 8284, Dillien {ibid., 1960, biz. 1036, en de 
noot 0. DE LEYE, in Tijds. Bestuursw., 1961, 
blz. 483 e.v.), 7 feb. 1961, nr. 8424, Van Dessel 
{ibid., 1961, biz. 169) en het advies van de h. 
auditeur SMOLDERS in Tijds. Bestuursw., 1962, 
blz. 113 e.v.; noot H. VAN EECKE, in J.T., 1961, 
biz. 445-446; 21 feb. 1961, nr. 8446, Matthijs 
{ibid., 1961, biz. 207); 6 juni 1969, nr. 13614 
(ibid., 1969, biz. 650); (advies van de h. auditeur 
HUBERLANT, in R.J.DA., 1970, blz. 149 e.v.) en 
6 mei 1971, nr. 14707 (ibid, 1971, biz. 551; 
rapport van de h. substituut-auditeur-generaai 
VANDER STICHELE, in R.J.DA., 1972, blz. 47 e.v.) 

De rechtspraak van de Raad van State 
neemt daarentegen aan dat de gemeenteover
heid de bouwvergunning niet kan intrekken 
wanneer zij bij vergissing en derhaive onre
geimatig is verleend, als die vergissing aan de 
overheid zo niet uitsiuitend, aithans in de 
eerste plaats aan haarzelf is te wijten. Zie 
R.v.St., 9 dec. 1969, nr. 13829, Vrinssen (A.C.E., 
1969, blz. 1063). 

10 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Clason -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
VanRyn en DeBruyn. 

Nr. 28 

1' KAMER -11 september 1981 

VOORZIENING IN CAS SA TIE 
VORM - DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN -
BESLISSJNG VAN DE BESTENDJGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIERAAD- CASSATIEBEROEP 
INGESTELD BIJ EEN TER GRIFFIE VAN HET 
HOF NEERGELEGD VERZOEKSCHRIFT - NIET 
OND'ANKELIJK CASSAT!EBEROEP (I) 

(STULTJENS T. GEMEENTE HAMME) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 juni 1980 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat eiser bij ver
zoekschrift, gericht tot het Hof, 
cassatieberoep heeft ingesteld; dat Dembour ziet in die rechtspraak een toepas

sing van het adagium « nemo auditur allegans 
turpitudinem suam » (Droit administratif, 1------------------
nr. 224, biz. 314, noot 1). Nota arrest nr. 28 : 

Die opiossing is in boger beroep en in 
cassatie aangenomen. (1) Zie Cass., 7 april 1978 (A.C., 1978, 902). 
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het verzoekschrift bij brief van 
27 juni 1980 ter griffie van het Hof 
is neergelegd; 

Overwegende dat eiser, luidens 
het verzoekschrift, een beslissing 
bestrijdt waarbij uitspraak wordt 
gedaan over zijn bezwaar tegen een 
aanslag in een gemeentebelasting 
op niet gebouwde percelen gelegen 
in een niet vervallen verkaveling; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 609 van het Gerechtelijk 
Wetboek, het Hof bevoegd is om 
kennis te nemen van de voorzienin
gen tegen de beslissingen van de 
bestendige deputaties van de pro
vincieraden inzake directe gemeen
te- en provinciebelastingen - met 
uitzondering van de beslissingen 
inzake taksen analoog met het 
patent betreffende naamloze ven
nootschappen en commanditaire 
vennootschappen op aandelen - en 
van de voorzieningen tegen beslis
singen van de bestendige deputaties 
van de provincieraden inzake belas-
tingen geheven ten voordele van de 
wateringen en de polders; 

Overwegende dat, behoudens 
voormelde uitzondering, de voorzie
ningen ingeleid moeten worden 
overeenkomstig de voorschriften 
van de artikelen 4 van de wet van 
22 januari 1849, gewijzigd door 
artikel 53 vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967, 2 van de 
wet van 22 juni 1865 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, welke onder 
meer bepalen dat de verklaring tot 
voorziening op de griffie van de 
provincieraad moet worden gedaan 
en dat de voorziening, op straffe 
van verval, binnen tien dagen na de 
verklaring moet worden betekend 
aan de partij tegen wie zij is 

11 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 29 

1' KAMER- 11 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIRECfE GEMEENTEBELASTINGEN -
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN CASSATIEBEROEP AAN 
DE PARTIJ TEGEN WIE HET IS GERICHT, 
VEREIST OP STRAFFE VAN VERVAL (1). 

(STAD NIEUWPOORT T. FERON-CROMBEZ) 

11 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Jans
sens, afdelingsvoorzitter Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 30 

1' KAMER - 11 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA

KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN ARCHITECfEN - VERPLICHTING 
OM VOOR ELK MIDDEL AFZONDERLIJK DE 
WETTELIJKE BEPALINGEN AAN TE GEVEN 
WAARVAN SCHENDING WORDT AANGEVOERD 
(1). (ART. 1080 GER.W.; ART. 33 WET TOT INSTEL
LING VAN EEN ORDE VAN ARCHITECfEN VAN 
26 JUNI 1963, GEW. BIJ. ART. 67, § 3, WET VAN 
15 JULI 1970.) 

2° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA

KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 

gericht; 1----------------
0verwegende dat, nu niet blijkt 

dat de voorziening overeenkomstig 
gezegde wettelijke voorschriften is 
ingesteld, zij niet ontvankelijk is; 

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

Nota arrest nr. 29: 

(1) Cass., 2 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 386). Zie Cass., 5 jan. 1931 (Bull. en Pass., 
1931, I, 26) : dat vormvereiste wordt ook 
opgelegd wanneer een gemeente zich in cassa
tie voorziet. 

Nota arrest nr. 30 : 

(1) Zie Cass., 23 okt. en 11 dec. 1980 (A.C., 
1980-81, nrs. 122 en 223). 
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ORDE VA~ ARCHITECTEN- MIDDEL WAARIN 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING ZONDER TE VERDUI
DELIJKEN WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

3° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA
KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN ARCHITECTEN- MIDDEL DAT ALS 
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING ENKEL 
EEN BEPALING OPGEEIT WAAROP DE AANGE
VOERDE GRIEF GEEN BETREKKING HEEFT
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

(V ... T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN 
ARCHITECTEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 november 1980 
genomen door de raad van beroep 
van de Orde van Architecten met 
het Nederlands als voertaal; 

Over het eerste en het viel'de middel, 
htd eerste, gesteld als volgt : « dat de 
akte van rechtsingang een maatregel 
vooropstelt die is gesteund op artikel 33 
van het reglement van inwendige orde; 
dat de beschikking bij verstek van 
19 december 1979 van de raad van de 
Drde der provincie Limburg gegrond is 
op de artibelen 20 en 21 van de wet van 
26 juni 1963; dat de genomen maatregel, 
alsmede de verdere procedure, niet in 
overeenstemming is met de akte van 
rechtsingang »; 

het vierde, gesteld als volgt : « dat de 
door vertoger in graad van beroep ont
wikkelde besluiten door de bestreden 
beschikking niet of onvolkomen worden 
weerlegd in de besluitvorming » : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 33 van de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van een Orde van 
Architecten, gewijzigd bij artikel 67, 
§ 3, van de wet van 15 juli 1970, 
artikel 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek toepassing vindt op het 
cassatieberoep tegen een beslissing 
van de raad van beroep van de Orde 
van Architecten; 

(2) Zie Cass., 19 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 416). 

(3) Zie Cass., 8 en 30 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nrs. 267 en 322). 

Overwegende dat de middelen, 
waarin de wettelijke bepalingen die 
zouden geschonden zijn niet zijn 
vermeld, niet ontvankelijk zijn; 

Dat eiser weliswaar verder in zijn 
verzoekschrift verklaart : « Onder 
voorbehoud van alle andere te ont
wikkelen of aan te voeren in de 
loop van de behandeling van de 
huidige voorziening in verbreking; 
dat uit de aangevoerde middelen 
blijkt dat onder meer de artikelen 7, 
9 en 97 van de Grondwet in het 
gedrang zijn >>, maar dat deze laat
ste bewering het niet mogelijk 
maakt te bepalen welke van die 
wetsartikelen betrekking heeft, het
zij op het eerste, hetzij op het 
vierde middel; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid " dat de raad van beroep van de 
Orde van Architecten, gelet op artikel 31 
van de wet van 26 juni 1963, niet gevat is 
om kennis te nemen van andere dan 
tuchtzaken, als omschreven bij de 
artikelen 17 en 20 van deze wet » : 

Overwegende dat, voor zover in 
dit middel een schending van 
artikel 31 van de genoemde wet 
wordt gesteld, nochtans niet duide
lijk wordt gemaakt waarin die 
schending bestaat; 

Dat het middel wegens gebrek 
aan nauwkeurigheid niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
<< dat de dwingende samenstelling der 
raad van beroep van de Orde van 
Architecten, voorzien bij artikel 28 van 
de wet van 26 juni 1963, in casu in het 
gedrang is, daar een der zetelende 
raadsheren gelijktijdig effectief lid is 
van het Bureau der Nationale Raad van 
de Orde van Architecten, welk laatste 
orgaan tevens partij is in huidige 
zaak »: 

Overwegende dat artikel 28 van 
de genoemde wet geen betrekking 
heeft op de grief, nu het geen 
enkele bepaling bevat waaruit kan 
worden afgeleid dat het enkele feit 
dat een van de leden-architecten die 
deel uitmaken van de raad van 
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beroep, tevens lid is van het Bureau 
van de Nationale Raad, welke 
Nationale Raad tevens partij zou 
zijn in de zaak, tot gevolg heeft dat 
de raad van beroep op onwettige 
wijze is samengesteld; dat het mid
del geen andere wetsbepaling aan
wijst die zou zijn geschonden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

11 september 1981 - 1• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 31 

1• KAMER - 11 september 1981 

l° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LUKE ZAKEN FAILLIETVERKLARING 
AMBTSHALVE ZONDER VOORAFGAANDE 
OPROEPING VAN DE GEFAILLEERDE - MID
DEL AFGELEID UIT SCHENDING VAN ART. 6.1 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF 
VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL (1). 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - AANDEELHOUDER 

DIE IN HET BEZIT IS VAN BIJNA ALLE AANDE
LEN VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP EN 
DOOR WIE DIE VENNOOTSCHAP ALS EEN 
EIGEN ZAAK IS BEHEERD- VENNOOTSCHAP 
VERMENGD MET DE AANDEELHOUDER -
BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DIE AAN
DEELHOUDER ZODOENDE DADEN VAN KOOP
HANDEL HEEFT VERRICHT EN ER ZIJN 
GEWOON BEROEP VAN GEMAAKT HEEFT -
VASTSTELLING VAN DE RECHTER DAT DIE 

BETALEN EN DAT ZIJN KREDIET AAN HET 
WANKELEN IS GEBRACHT- BESLISSING VAN 
DE RECHTER DAT DIE AANDEELHOUDER 
TEGELIJKERTIJD MET DE VENNOOTSCHAP IN 
STAAT VAN FAILLISSEMENT MOET WORDEN 
VERKLAARD - WETTIGE FAILL!ETVERKLA
RING (2). 

(TIELENS T. MR. A.M. SCHEEPERS, 
MR. J. SCHEEPERS, Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen: 

Gelet op het arrest van het Hof 
op 1 juni 1979 gewezen (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, lid 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 de wet van 13 mei 1955, en 442, 
inzonderheid eerste lid, van de wet van 
18 april 1851 over het faillissement, de 
bankbreuk en het uitstel van betaling, 
die boek III van het Wetboek van 
Koophandel vormt, 

doordat het arrest het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren 
van 19 januari 1978 bevestigt, waarbij 
het faillissement van eiseres ambtshalve 
werd uitgesproken, 

terwijl artikel 6, lid 1, van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder 
recht heeft op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak, bij het vaststellen van 
onder meer zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen, hetgeen in de eerste 
plaats het recht waarborgt om als partij 
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn in 
een dergelijke zaak en er zijn middelen 
te kunnen voordragen, zodat het arrest, 
dat de datum van het faillissement van 
eiseres bepaalt op de dag waarop dit 
faillissement ambtshalve werd uitgespro
ken, zonder dat eiseres was opgeroepen 
door de rechtbank van koophandel en er 

AANDEELHOUDER OPGEHOUDEN HEEFT TE (2) Zie DuMON en MAUSSION, « Propos sur Ia 
notion d'extension de faillite et sur les mesu-------------------1 res analogues en droit beige et en droit 

(1) Zie Cass., 1 juni 1979 (A.C, 1978-79, 1153) compare •, Jurispr. comm. de Belgique, 1974, 
met voetnoot; RoNSE, T.P.R., 1978, blz. 787; blz. 180 tot 210, en 1976, blz. 263 tot 285. 
COPPENS, R.P.S., 1967, blz. 195; VAN RYN en 
VAN 0MMESLAGHE, R.CJ.B., 1973, nr. 21, blz. 356. (3) A.C, 1978-79, 1153. 
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haar ver-Weermiddelen heeft kunnen 
voordragen, de in het middel ingeroepen 
verdrags- en wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat eiseres bij von
nis van 19 januari 1978 van de 
Rechtbank van Koophandel te Ton
geren ambtshalve failliet werd ver
klaard; 

Dat eiseres er zich over beklaagt 
dat het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden werd geschonden door de 
faillietverklaring van ambtswege 
zonder oproeping; 

Overwegende dat eiseres dit ver
weer niet heeft aangevoerd op ver
zet voor de rechtbank van koophan
del, noch voor het Hof van Beroep 
te Antwerpen, noch, na cassatie, 
voor het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat, na haar ver
weer ten gronde in die drie behan
delingen, eiseres dit middel niet 
voor het eerst voor het Hof mag 
inroepen, zoals zij evenmin een 
middel, gegrond op de schending 
van het recht van verdediging, nog 
had kunnen inroepen; 

Dat het miclclel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 437, 
inzonderheid eerste en tweede lid, 442, 
inzonderheid derde lid, van de wet van 
18 april 1851 over het faillissement, de 
bankbreuk en het uitstel van betaling, 
die hoek III van het Wetboek van 
Koophandel vormt, 1 van de wet van 
15 december 1872, die de titels I tot IV 
van het hoek I van het Wetboek van 
Koophandel inhoudt, dit artikel zoals 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
3 juli 1956, en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, nadat 
bet een aantal feitelijke omstandigheden 
heeft aangehaald waaruit een vermen
ging van het persoonlijk vermogen van 
eiseres met dat van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
waarvan zij zaakvoerster was, wordt 
afgeleid, het oorspronkelijk vonnis van 
de Rechtbank van Koophandel te Tonge
ren van 19 januari 1978 bevestigt, waar
bij van ambtswege bet faillissement van 
eiseres werd uitgesproken, op grand dat 

de in bet arrest aangehaalde punten 
duidelijk aantonen dat er een nauwe 
band bestaat tussen eiseres en de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid; dat eiseres misbruik heeft 
gemaakt van de rechtspersoonstechniek 
en deze techniek niet regelmatig heeft 
toegepast, wat nog meer aantoont dat de 
rechtspersoon voor haar slechts een 
scherm uitmaakte; dat zij trouwens ook 
als scherm heeft aangewend de persoon 
van L... die geen aansprakelijkheid 
droeg en die vee! vrijer kon handeten 
met haar stilzwijgende toestemming: dat 
het bouwen van werkhuizen op grand 
van eiseres, het ontbreken van een 
regelmatige boekhouding, de betaling 
van priveschulden met fondsen van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de miskenning van 
de vennootschapsorganen die niet wette
lijk fungeerden, zonder twijfel aantonen 
dat eiseres de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid als haar 
eigen zaak beheerde en dat zij hande
laarster was: dat eiseres, die de balans 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid per 31 de
cember 1976 ter griffie van de recht
bank van koophandel op 16 augus
tus 1977 neergelegd heeft, nog hande
laarster was binnen de zes maanden die 
19 januari 1978, datum van het vonnis 
waarbij zij ambtshalve failliet werd vel
klaard, voorafgingen; dat de faillietver
klaring van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, die niet 
meer als een zetfstandig rechtspersoon 
kan onderscheiden worden van de per
soon van haar meester, eiseres, voor 
gevolg heeft dat eiseres ook faittiet moet 
verklaard worden; dat het failtissement 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid aanduidt dat 
de meester eveneens had opgehouden te 
betalen en haar krediet aan het wanke
len was daar zij, bij miskenning van de 
regets van de vennootschap, het voor
recht van de beperkte aansprakelijkheid 
niet meer kan inroepen, 

.terwijl, eerste onderdeel, opdat een 
natuurlijk persoon kan failliet verklaard 
worden, vereist is dat hij de hoedanig
heid van handelaar bezit (artikel 437, 
eerste tid, van de wet van 18 april 1851 
over het faillissement, de bankbreuk en 
het uitstel van betaling) en terwijl, 
1 • deze hoedanigheid hem slechts kan 
worden toegekend, indien hij daden, bij 
de wet daden van koophandet genoemd, 
uitoefent en daarvan zijn gewoon beroep 
uitmaakt (artikel 1 van voornoemde wet 
van 15 december 1872, zoals gewijzigd 
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door artikel 1 van de wet van 
3 juli 1956); 2" een persoon, zelfs ingeval 
hij die hoedanigheid aldus had verkre
gen, niet m:eer failliet kon worden ver
klaard wanneer hij sedert meer dan zes 
maanden heeft opgehouden handelaar te 
zijn (artikelen 437, tweede lid, en 442, 
derde lid, van voornoemde wet van 
18 april 1851); 3" uit geen enkele van de 
in het middel aangehaalde overwegingen 
van het arrest blijkt dat eiseres er haar 
gewoon beroep van maakte zelf daden 
van koophandel te verrichten: in het 
bijzonder noch de vermogensvermen
ging, noch . het misbruik van de rechts
persoonstechniek, noch het beheren 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid als haar 
eigen zaak, noch het neerleggen van de 
balans, een bewijs kunnen vormen van 
de hoedanigheid van handelaar in 
hoofde van eiseres, zodat het arrest, bij 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiseres in staat van 
faillissement handhaaft zonder wettelijk 
vast te stellen dat zij handelaar zou zijn 
geweest en aldus schending inhoudt van 
de artikelen 437, eerste en tweede lid, 
442, derde lid, van voormelde wet van 
18 april 1851, 1 van voormelde wet van 
15 december 1872, zoals gewijzigd door 
artikel 1 van voormelde wet van 
3 juli 1956, 

en terwijl, tweede onderdeel, een han
delaar slechts failliet kan verklaard wor
den indien hij opgehouden heeft te 
betalen en indien zijn krediet aan het 
wankelen is gebracht (artikel 48, eerste 
lid, van voormelde wet van 18 aprl 1851); 
uit het faillissement van een vennoot
schap niet volgt dat haar meester even
eens heeft opgehouden te betalen en 
diens krediet aan het wankelen is, zelfs 
niet indien hij het voorrecht van de 
beperkte aansprakelijkheid niet meer 
zou kunneri inroepen: zodat het arrest, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiseres in staat van 
faillissement handhaaft, zonder wettelijk 
vast te stellen dat zij opgehouden zou 
hebben te betalen en dat haar krediet 
aan het wankelen zou zijn (schending 
van artikel 437, eerste lid, van voormelde 
wet van 18 april 1851); 

en terw1jl, derde onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op de conclusie van 
eiseres, volgens welke de zeldzame in
gediende schuldvorderingen in het 
persoonlijk faillissement van eiseres, 
betrekking hebbende op persoonlijke 

belastingen> ziekenkas en dergelijke, uit
drukkelijk bewijzen dat van enig wanke
lend krediet of van enige staking van 
betaling in hoofde van eiseres geen 
sprake was, zodat het arrest, bij gebrek 
aan antwoord op de conclusie, niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat ten deze een aantal feite
lijke omstandigheden worden vast
gesteld die elk, samen met de 
andere, een geheel van in dezelfde 
richting wijzende gegevens vormen; 
dat het arrest in het bijzonder laat 
·gelden : dat eiseres op de 500 aan
delen die het maatschappelijk kapi
taal samenstellen, er 495 bezit, ter
wijl de overige aan haar zoon toeko
men; dat eiseres, v66r de oprichting 
van de vennootschap, een gelijkaar
dige handel dreef en de vennoot
schap die handel onder dezelfde 
benaming is blijven voortzetten, 
zodat bij derden de indruk van het 
voortbestaan van de oorspronkelijke 
firma kon verwekt worden; dat eise
res in de vennootschap over de 
ruimste bevoegdheden beschikte; 
dat de algemene vergadering niet 
geregeld is samengekomen en de 
bestaande notulen niet geloofwaar
dig zijn; dat er geen regelmatige 
beslissingen bestaan in verband met 
de bepaling van vergoedingen aan 
de zaakvoerster noch over de 
bestemming van de winsten; dat de 
boekhouding onbetrouwbaar is; dat 
in Duitsland een rekening werd 
geopend op naam van de firma 
Tielens, waarop betalingen gebeur
den door de klanten van de ven
nootschap en er in dit verband een 
dubbele facturatie bestond; dat in 
het wagenpark van de vennootschap 
ook personenwagens werden aange
troffen die voor prive-gebruik van 
de zaakvoerster bestemd waren; dat 
eiseres aankopen van onroerende 
goederer. deed tijdens het bestaan 
van de vennootschap met gelden 
waarvan zij het bestaan niet verant
woordt; dat de bedrijfsgebouwen 
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van de vennootschap gebouwci wer
den op de gronden van eiseres; dat 
de onkostenrekeningen van eiseres 
en van haar gewezen echtgenoot, 
met wie ze nog steeds samenleeft, 
alsook haar persoonlijke belastingen 
door de vennootschap werden 
betaald; 

Overwegende dat het arrest uit 
die feiten afleidt dat de vennoot
schap die samen met eiseres failliet 
is verklaard, « via naamlening » en 
« door misbruik te maken van de 
rechtspersoonstechniek » « slechts 
een scherm uitmaakte ,, en dat 
eiseres « de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid als 
haar eigen zaak beheerde » en dat 
de vennootschap << niet meer als een 
zelfstandig rechtspersoon kan on
derscheiden worden van de 
persoon » van eiseres; dat het mid
del niet aanvoert dat de rechtsper
soon geen handelsdaden zou hebben 
verricht binnen zes maanden v66r 
de faillietverklaring; 

Dat het arrest aldus de deels 
impliciete deels expliciete beslissing 
dat eiseres er haar gewoon beroep 
van maakte daden van koophandel 
te verrichten en aldus koopman was 
en dat zij sedert niet meer dan zes 
maanden had opgehouden te beta
len, wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : dat het vermogen van eise
res met dat van de vennootschap 
werd vermengd; dat het persoonlijk 
passief van eiseres 37.590.862 frank 
bedraagt en de geldopnemingen in 
de vennootschap volledig willekeu
rig plaatsvonden; dat voormeld cij
fer vermeld is in het proces-verbaal 
van nazicht van de schuldvorderin
gen in het faillissement van eiseres; 
dat onder die schuldeisers een bank 
voorkomt voor een bedrag van 
30.000.000 frank; dat die bank zich 
tegen het concordaat ten voordele 
van de vennootschap heeft verzet; 

dat die negatieve stem een bewijs 
uitmaakt van de wankele toestand 
van de vennootschap; dat die schuld 
niet betwist wordt en hoofdelijk 
verschuldigd is door eiseres en door 
de vennootschap; 

Overwegende dat bovendien uit 
de context van het arrest blijkt dat 
eiseres de schulden die in haar 
passief werden opgenomen, niet 
heeft betaald en niet kon betalen; 

Overwegende dat derhalve uit 
deze vaststellingen het arrest wette
lijk heeft kunnen afleiden dat eise
res haar betalingen had gestaakt en 
dat haar krediet aan het wankelen 
werd gebracht; dat ze dus failliet 
diende te worden verklaard; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel 
blijkt dat het arrest uitdrukkelijk 
erop wijst dat, benevens de schuld
vorderingen betrekking hebbende 
op persoonlijke belastingen, zieken
fonds en dergelijke, ook andere 
schuldvorderingen ten belope van 
meer dan 37.000.000 frank in het 
persoonlijk passief van eiseres voor
komen, waaronder schulden waar
voor eiseres zich met de vennoot
schap hoofdelijk verbonden heeft; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

11 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Jans
sens, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Dassesse. 
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Nr. 32 

1• KAMER- 11 september 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE
BEROEP NIET BETEKEND AAN DE PARTIJEN 
TEGEN WIE HET IS GERICHT- NIET ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - VAAGHEID- NIET 01\TVAN
KELIJK MIDDEL. 

3° SCHIP, SCHEEPV AART ~ BINNEN

VAART - ARTIKEL 46, § 1, ZEEWET - BEPA
LING TOEPASSELIJK OP DE B!NNENVAART. 

4° SCHIP, SCHEEPV AART - BINNEN

VAART- DUWEENHEID BESTAANDE UIT TWEE 
SCHEPEN DIE AAN TWEE VERSCHILLENDE 
EIGENAARS TOEBEHOREN - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DIE EIGENAARS WEGENS HAN
DELINGEN VERRICHT DOOR DE BEMANNING 
VAN DIE TWEE EENHEDEN. 

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat niet is betekend aan de 
partijen tegen wie het is gericht (1). 

2o Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet nader bepaalt waarin de aangewe
zen wettelijke bepalingen zouden 
geschonden zijn (2). 

3o Art. 46, § 1, Zeewet is krachtens 
art. 273 van die wet toepasselijk op de 
binnenvaart. 

4° Het arrest dat in Ieite vaststelt dat 
een duwboot en een duwbak, eigen
dom van twee verschillende eigenaars, 
een enkele duweenheid vormen, die 
zich ten aanzien van derden als een 
schip voordoet, en dat de bemanning 
van de duwboot ter beschikking was 
gesteld van de eigenaar van de duw
bak en door deze aanvaard is om zijn 
duwbak te bemannen, Jeidt daaruit 
wettig, op grand van art. 46, § 1, 
Zeewet, af dat de eigenaar van de bak 
civielrechtelijk aansprakelijk is voor 
die bemanning, oak als de kapitein en 
de bemanning van de duwboot niet 
zijn aangestelden waren, in de zin van 
art. 1384 B. W. 

(1) Cass., 26 mei 1976 (A.C., 1976, 1069). 

(2) Cass., 30 maart 1976 (A.C., 1976, 881), 
11 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1187). 

(VANDEN BOSCH T. BREVORD, MICHIELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
in zoverre zij de vennootschap naar 
Duits recht « Fendel Stinnes Schif
fahrt A.G. » en de naamloze ven
nootschap << Rhenus Antverpia » zou 
betreffen, ambtshalve opgeworpen 
door het openbaar ministerie, over
eenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis 
gebracht en hieruit afgeleid dat uit 
geen stuk blijkt dat de voorziening 
aan de voormelde partijen werd 
betekend: 

Overwegende dat uit de overge
legde stukken niet blijkt dat eiser 
zijn voorziening aan de voornoemde 
partijen heeft betekend; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1384, 1779, 
1780, 1786, 1787 van het Burgerlijk 
Wetboek, 46 van de wet van 21 augustus 
1879 houdende titel II, hoofdstuk I van 
boek II van het Wetboek van Koophan
del, gewijzigd door de wet van 28 no
vember 1928, en 273 van boek II van titel 
X van het Wetboek van Koophandel, 
gewijzigd en aangevuld door voor
noemde wet van 28 november 1928, 

doordat het arrest dat, verwijzend 
naar de uiteenzetting van de eerste 
rechter, vaststelt dat geen bemanning 
van de « R.A. 14 , aanwezig was op het 
ogenblik van de aanvaring, eerste ge'inti
meerde Vanden Bosch (thans eiser) en 
vierde ge'intimeerde Michiels (thans 
tweede verweerder) in solidum veroor
deelt tot betaling van de door appellant 
(thans eerste verweerder) gevorderde 
schadevergoeding op grond dat 1 o een 
duweenheid zich ten aanzien van derden 
als een schip voordoet, en derhalve als 
geheel de verantwoordelijkheden van de 
navigatie draagt, dat de beide eigenaars 
van de samenstellende delen van het 
convooi dan ook voor de schade aan het 
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derde schip instaan, zelfs in de hypo
these dat slechts aan boord van de 
duwbak of duwboot fouten of nalatighe
den werden begaan omdat immers 
« beide eigenaars burgerlijk aansprake
lijk zijn voor de feiten van hun kapiteins 
en bemanning of van de als dusdanig 
werkzame aangestelden in de uitoefe
ning van hun respectieve diensten, 
welke, aangeworven voor de bediening 
van de opduwer, ook ter beschikking 
werden gesteld van eerste ge!ntimeerde 
(thans eiser) en door hem aanvaard om 
zijn duwbak te bemannen » - bewoor
dingen welke aantonen dat het arrest 
toepassing maakt van artikel 46, § I, 
boek II, titel II, hoofdstuk I van het 
Wetboek. van Koophandel - en 2o « dat 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
t<m deze geen toepassing vindt daar bij 
het samenstellen van het convooi de ene 
scheepseigenaar of diens bemanning 
niet de aangestelde van de andere wordt 
noch deze de hoedanigheid verkrijgt 
ingevolge het gesloten duwvaartcon
tract »; 

tezwijl, de burgerlijke aansprakelijk
heid ten laste gelegd van de scheepsei
genaar, luidens artikel 46, § 1, boek II, 
titel II, hoofdstuk I, van het Wetboek 
van Koophandel (toepasselijk op de bin
nenschepen krachtens artikel 273, boek 
II, titel X, van dit Wetboek) een hande
ling veronderstelt van deze eigenaar, van 
de kapitein, of van de andere in deze 
wetsbepaling vermelde personen welke 
de hoedanigheid van aangestelden van 
de eigenaar dienen te hebben, zodat het 
arrest, dat aanneemt dat het gesloten 
duwvaartcontract niet tot gevolg kon 
hebben dat de bemanning van de duw
boot de aangestelde zou geworden zijn 
van de eigenaar van de duwbak (eiser), 
niet wettelijk kon beslissen dat deze 
eigenaar in solidum burgerlijk aanspra
kelijk is voor de veroorzaakte schade 
samen met de eigenaar van de duwboot : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor het arrest de 
artikelen 1779, 1780, 1786 en 
1787 van het Burgerlijk Wetboek 
zou hebben geschonden; dat het 
dienaangaande niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, in 
strijd met de aanvoering van eiser, 
enkel verwijst naar de uiteenzetting 
van de eerste rechter met betrek
king tot « de tussen de gedingvoe
rende partijen gestelde vorde
ringen »; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 46, § 1, van de Zeewet, dat 
krachtens artikel 273 op de binnen
vaart toepasselijk is, de scheepsei
genaar civielrechtelijk aansprakelijk 
is voor de handelingen van de 
kapitein, van het scheepsvolk en 
van de als dusdanig werkzaam 
zijnde aangestelden in de uitoefe
ning van hun respectieve diensten; 

Overwegende dat het arrest in 
feite vaststelt dat het om een 
duweenheid gaat, dat die duween
heid zich ten aanzien van derden 
als een schip voordoet en derhalve 
als geheel de verantwoordelijkheden 
van de navigatie draagt, en dat de 
bemanning van de opduwer ook ter 
beschikking werd gesteld van eiser 
en door hem aanvaard om zijn 
duwbak te bemannen; dat het arrest 
uit die vaststellingen, in het licht 
van artikel 46, § 1, van de Zeewet, 
vermocht de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van eiser af te leiden, 
oak al werden de kapitein en het 
scheepsvolk van de opduwer niet de 
aangestelden van eiser in de zin van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

11 september 1981 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten: mrs. VanRyn en Dassesse. 

Nr. 33 

3' KAMER- 14 september 1981 

1° CASSATIE - PROCEDURE - BURGER

LIJKE ZAKEN- VOEGING VAN DE ZAKEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN AFSTAND 
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AFSTAND MET MEDEWERK!NG VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE- HET 
HOF VERLEENT DAARVAN AKTE (1). 

3° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN- CASSATIEGEDING- ARBEIDSONGE
VAL - CASSAT!EBEROEP DOOR DE GETROF
FENE !NGESTELD TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE WERKGEVER- AFSTAND- KOSTEN 
TEN LASTE VAN VERZEKERAAR (2). 

tegen hetzelfde arrest ZIJn gericht; 

dat zij moeten worden samenge

voegd; 
I. Wat betreft het cassatieberoep 

ingeschreven onder nr. 6282 : 
Overwegende dat eiser bij ter 

griffie van het Hof op 22 augustus 

1980 neergelegde akte verklaart 

afstand te doen van zijn cassatiebe-

4° ARBEIDSONGEVAL GEDEEL- roep; 

TELIJKE OF GEDEELTEL!JK GEWORDEN 
ARBE!DSONGESCHIKTHEID WEDERTE
WERKSTELLING - WEDERTEWERKSTELL!NG 
AANVAARD DOOR DE GETROFFENE DIE 
ACHTERAF ZONDER DRINGENDE REDEN 
WORDT ONTSLAGEN- ARBEIDSONGEVALLEN
WET 10 APRIL 1971, ART. 23, VIERDE LID, 3° -
BEPALING NIET TOEPASSEL!JK. 

1° Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien, afstand doet van haar 
cassatieberoep en zich opnieuw tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorziet, 
voegt het Hof beide cassatieberoepen 
ambtshalve samen. (Art. 1083 Ger.W.) 

4° Wanneer de rechter vaststelt dat de 
getroffene van een arbeidsongeval, 
nadat zijn arbeidsongeschiktheid 
gedeeltelijk was geworden, heeft aan
vaard dat h1j weder wordt tewerk
gesteld en achteraf zonder dringende 
reden is ontslagen, beslist hij wettig 
dat de getroffene zich niet bevindt in 
de toestand waaJvan sprake is in 
art. 23, vierde lid, 3°, Arbeidsongeval
Jenwet 10 april 1971 waarin de getrof
fene wordt bedoeld die de voorgestelde 
wedertewerkstelling of de voorgestelde 
behandeling om een geldige reden 
weigert of stopzet 

(PAHAUT T. • LE PATRIMOINE • FRANSE 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre

den arrest, op 21 september 1978 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat de onder de 

nrs. 6282 en 6314 op de algemene 
rol ingeschreven cassatieberoepen 

(1) Cass., 11 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 28). 

(2) Ten deze had de verzekeraar niet 
betoogd dat het cassatieberoep roekeloos of 
tergend was. 

II. Wat betreft het cassatieberoep 
ingeschreven onder nr. 6314 : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, 26, 30, 78, 96, 
97 van de Grondwet, 7, 22, 23, derde en 
vierde lid, 3o, 33, 35 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971; 16, 3•, 
19, § 1, van de wet van 10 maart 1900 op 
het arbeidscontract, gewijzigd door de 
wet van 10 december 1962, 7, 1, littera i, 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, gewijzigd bij de wet 
van 14 juli 1951, 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 126, 
141 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 
11 september 1969, 

doordat het arrest verweerster veroor
deelt om aan eiser een vergoeding te 
betalen die gelijk is aan het loon dat hij 
van 1 april 1972 tot 24 november 1975 
zou hebben verdiend op basis van zijn 
loon op de dag van het ongeval, onder 
aftrek van 289.437 + 120.000 
409.437 frank, op grond : dat eiser geen 
aanspraak kan maken op zijn volledig 
loon voor het ongeval, overeenkomstig 
artikel 23, vierde lid, aangezien hij 
« opnieuw tewerk is gesteld en daarna 
ontslagen », wat niet behoort tot de drie 
in dat vierde lid bedoelde toestanden; 
dat de getroffene zijn toestand niet kan 
gelijkstellen met die bedoeld in tertia, 
die totaal verschillend is, en zo duidelijk 
aan de wet iets toevoegt, hetgeen verba
den is; dat derhalve, bij ontstentenis van 
enige bijzondere wetsbepaling die op dat 
geval betrekking heeft, het wettelijk 
beginsel van artikel 23 en de vergoeding 
van de werkelijke schade moet worden 
toegepast, noch min noch meer; dat de 
eerste rechter daarvan toepassing heeft 
gemaakt, door van het verschuldigde 
loon de ontvangen werkloosheidsuitke
ringen af te trekken, en terecht heeft 
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gezegd dat die oplossing in het derde lid 
wordt toegepast, dus in het enige geval 
waarin sprake is van de aanvaarding 
van een wedertewerkstelling; dat de wet 
daarin weliswaar een onderscheid tussen 
twee « lonen » maakt, maar dat in het 
sociaal recht algemeen wordt aangeno
men dat de werkloosheidsuitkering een 
vervangingsloon vormt; dat die toepas
sing van het wettelijk beginsel boven
dien het morele voordeel biedt een 
werkloze, zij het een onvrijwillige, niet 
te bevoordelen ten nadele van een werk
nemer, door aan de eerste een samenge
nieten toe te staan dat aan de tweede 
wordt geweigerd, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser zijn 
wedertewerkstelling op 24 februari 1972 
had aanvaard en nadien door zijn werk
gever op 31 maart 1972 is ontslagen, 
zonder zware fout van zijnentwege; die 
toestand kan gelijkgesteld worden met 
het geval bepaald bij artikel 23, vierde 
lid, 3°, van de arbeidsongevallenwet; 
'eiser inderdaad zijn werk om een gel
dige reden, namelijk zijn ontslag, had 
moeten stopzetten; eiser aldus de ver
goeding voor tijdelijke, algehele arbeids
ongeschiktheid ontvangt zonder aftrek 
van de werkloosheidsuitkeringen en het 
arrest ten onrechte van oat bedrag 
120.000 frank aftrekt (schending van de 
artikelen 22, 23, derde en vierde lid, 3°, 
van de wet van 10 april 1971); 

tweede onderdeel, uit de motieven van 
het arrest niet kan worden afgeleid 
waarom is geoordeeld dat het ontslag 
door de werkgever geen geldige reden is 
waarom eiser zijn tewerkstelling heeft 
moeten stopzetten; het begrip geldige 
reden zeer ruim is en die gelijkstelling 
mogelijk maakt; het arrest aldus onvol
doende en onregelmatig is gemotiveerd 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 22, 23, vierde lid, 3°, van de 
wet van 10 april 1971, 16, 3°, 19, § 1, van 
de wet van 10 maart 1900); 

derde onderdeel, de vergoeding voor 
tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid 
inzake arbeidsongevallen waarop eiser 
recht had, kan worden samengenoten 
met de werkloosheidsuitkeringen die 
hem tijdens dezelfde periode wegens 
zijn ontslag zijn uitbetaald; de litigieuze 
vergoedingen verschillende wettelijke 
oorzaken hebben en hun samengenieten 
niet wettelijk verboden is; uit de motie
ven van het arrest niet kan worden 
afgeleid waarom het samengenieten niet 
geoorloofd is (schending van de 
artikelen 7, 22, 23 van de wet van 
10 april 1971, 7, § 1, Jittera i, van de 

besluitwet van 28 december 1944, 126, 
141 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 en 97 van de Grand
wet); 

vierde onderdeel, het arrest, hoe dan 
ook, zelfs indien eisers rechten moesten 
steunen op het wettelijk beginsel inzake 
de vergoeding van de werkelijke schade 
vervat in artikel 23, derde lid, van de 
arbeidsongevallenwet, op een onwette
lijke wijze de werkloosheidsuitkeringen 
aftrekt van de aan eiser verschuldigde 
vergoeding inzake arbeidsongevallen; de 
werkloosheidsuitkeringen immers geen 
loon zijn en eisers recht op die uitkerin
gen enkel door de wetgever kan worden 
opgeheven (schending van de arti
kelen 7, 23, derde lid, 33, 35 van de wet 
van 10 april 1971, 2 van de wet van 
12 april 1965, 7, § 1, littera i, van de 
besluitwet van 28 december 1944, 126, 
141 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, 25, 26, 30, 78 en 92 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat eiser door een arbeids
ongeval is getroffen en op 21 fe
bruari 1972 door zijn werkgever 
opnieuw tewerk is gesteld maar 
door laatstgenoemde op 31 maart 
1972 is ontslagen; dat eiser van
a£ die datum tot 25 november 
1975, datum van de consolidatie, 
« ziektevergoedingen >> ten belope 
van 289.437 frank en werkloosheids
uitkeringen ten belope van 
120.000 frank heeft ontvangen; dat 
de eerste rechter aan eiser een 
vergoeding heeft toegekend die 
gelijk is aan het basisloon tijdens 
de litigieuze periode onder aftrek 
van de voornoemde bedragen; dat 
het arrest, dat ten slotte erop wijst 
dat eiser, onder aanvoering van 
artikel 23, vierde lid, 3°, van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, beweert recht te hebben op de 
algehele forfaitaire vergoeding voor 
de periode tijdens welke hij werk
loosheidsuitkeringen heeft ontvan
gen, hem vergoedingen toekent, die 
op grond van zijn basisloon zijn bere
kend onder aftrekt van de door hem 
ontvangen werkloosheidsuitkerin
gen, op grond dat de toestand van 
eiser, die in het arrest een « ontsla
gen wedertewerkgestelde » wordt 
genoemd, niet in de wet is voorzien 
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en dat bijgevolg het << wettelijk begin
sel van artikel 23 en de vergoeding 
van de werkelijke schade moet wor
den toegepast, noch min, noch 
meer »; 

Overwegende dat artikel 23, derde 
lid, van de voornoemde wet van 
10 april 1971 bepaalt dat indien de 
getroffene de wedertewerkstelling 
aanvaardt, hij recht heeft op een 
vergoeding die gelijk is aan het 
verschil tussen het loon, verdiend 
v66r het ongeval, en het loon dat hij 
ingevolge zijn wedertewerkstelling 
ontvangt; 

Dat genoemd artikel 23, vierde 
lid, bepaalt dat de getroffene, tot de 
dag van zijn volledige wedertewerk
stelling of van de consolidatie, de 
vergoeding voor tijdelijke, algehele 
arbeidsongeschiktheid geniet, die 
bij artikel 22 van dezelfde wet op 
90 pet. van het basisloon is vastge
steld, 1 o wanneer hij niet opnieuw 
aan het werk wordt gesteld maar 
zich onderwerpt aan een behande
ling, die hem met het oog op zijn 
wederaanpassing wordt voorgesteld; 
2" wanneer hij niet opnieuw aan het 
werk wordt gesteld en hem geen 
behandeling met het oog op zijn 
wederaanpassing wordt voorgesteld; 
3" wanneer hij de hem aangeboden 
wedertewerkstelling of de voorge
stelde behandeling om een geldige 
reden weigert of stopzet; 

Overwegende dat eiser, in het 
enige middel tot staving van het 
cassatieberoep, niet aanvoert dat hij 
zich, na het ontslag door zijn werk
gever, in de toestand bevond, 
bepaald bij artikel 23, vierde lid, 2", 
van dezelfde wet, van de getroffene 
door een arbeidsongeval die niet 
opnieuw aan het werk wordt gesteld 
en aan wie geen behandeling met 
het oog op zijn wederaanpassing 
wordt voorgesteld; 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat aan de wet een bepaling 
wordt toegevoegd wanneer de toe
stand van eiser, die na zijn wederte
werkstelling door zijn werkgever is 

ontslagen, wordt gelijkgesteld met 
de toestand, bepaald bij artikel 23, 
vierde lid, 3", van de werknemer die 
zijn wedertewerkstelling, om een 
geldige reden, zelf stopzet; 

Dat het arrest, nu het aldus zijn 
beslissing tot verwerping van de 
toepassing van genoemd artikel 23, 
vierde lid, 3°, naar recht verant
woordt, geen uitspraak behoefde te 
doen over het bestaan van een 
geldige reden in de zin van die 
bepaling; 

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

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat eiser recht had op de 
vergoeding voor tijdelijke, algehele 
arbeidsongeschiktheid en dat hij die 
vergoeding niet kon samengenieten 
met de na zijn ontslag ontvangen 
werkloosheidsuitkeringen; dat het 
arrest, nu het toepassing maakt van 
een zogezegd << wettelijk beginsel 
van artikel 23 en van de vergoeding 
van de werkelijke schade », beslist 
dat eiser recht heeft op een vergoe
ding die gelijk is aan het verschil 
tussen het loon verdiend v66r het 
ongeval en de ontvangen werkloos
heidsuitkeringen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een onjuiste uitlegging van het 
arrest berust en dus feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

hierop te steunen dat artikel 23 van 
de arbeidsongevallenwet een wette
lijk beginsel van de vergoeding van 
de werkelijke schade zou bevatten, 
daaruit afleidt dat eiser enkel recht 
heeft op het verschil tussen zijn 
loon verdiend v66r het ongeval en 
de ontvangen werkloosheidsuitke
ringen; dat dit onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men, nu het aileen de gevoltrekking 
bekritiseert uit het vermelde begin
sel, zonder aan het arrest te verwij
ten dat beginsel te hebben aangeno
men; 
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Overwegende dat de kosten, over

eenkomstig artikel 68 van de wet 

van 10 april 1971, ten laste van 

verweerster moeten gelegd worden; 

Om die redenen, voegt de cassa

tieberoepen samen die onder de 

nrs. 6282 en 6314 op de algemene rol 

zijn ingeschreven; verleent akte van 

de afstand van het cassatieberoep in 
de zaak nr. 6282; verwerpt de voor

ziening in de zaak nr. 6314; veroor

deelt verweerster in de kosten. 

14 september 1981 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : Mevr. Ray
mond-Decharneux Gelijkluidende 
conclusie (3) van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en De Bruyn. 

Nr. 34 

3• KAMER - 14 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN TEGEN 
EEN MIDDEL EN AFGELEID UIT GEBREK AAN 
BELANG GROND VAN NIET-

1° Een grond van niet-ontvankelJjkheid, 
die tegen een middel is opgew01pen 
en afgeleid is uit een gebrek aan 
belang van dat middel omdat de 
beslissing naar recht is verantwoord 
door een overweging waarop de eiser 
in cassatie geen kritiek oefent, kan 
niet worden aangenomen wanneer het 
cassatiemiddel zelf die ove1weging 
bekritiseert. 

2o Wanneer de rechter zegt dat een 
handelsvertegenwoordiger zijn clien
teel niet heeft verloren wegens beein
diging van de overeenkomst door zijn 
we1*gever, verantwoordt hij wettig 
naar recht zijn beslissing dat uit de 
beeindiging van de overeenkomst voor 
de handelsvertegenwoordiger geen 
nadeel is gevolgd dat de toeken
ning van een uitwinningsvergoeding 
zou rechtvaardigen. (Art. 15 wet 
30 juli 1963.) 

3° Wanneer de rechter beslist dat de 
vroegere werkgever van een handels
vertegenwoordiger heeft bewezen dat 
uit de beeindiging van de overeen
komst voor de handelsvertegenwoordi
ger geen nadeel is gevolgd, kan hij, 
zonder omkering van de bewijslast, 
daaruit wettig afleiden dat laatstbe
doelde de beweringen niet kon staven 
die hij opwierp tegen de door de 
rechter in aanme1*ing genomen 
bewijzen. 

(FOLIE T. , L'AIR LIQUIDE FURET • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 
ONTVANKELIJKHEID HIEROP BERUSTEND DAT 
DE BESL!SSING NAAR RECHT IS VERANT-
WOORD DOOR EEN ovERWEGING wAAROP DE HET HOF;- Gelet op het bestre
EISER GEEN KRITIEK OEFENT - MIDDEL den arrest, Op 14 januari 1980 door 
WAARIN DIE OVERWEGING WORDT BEKRITI- het Arbeidshof te Luik gewezen; 
SEERD - GEVOLG. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN

DELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGS
VERGOEDING - VERLIES VAN CLIENTEEL -
BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DE HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER ZIJN CLIENTEEL 
NIET HEEFT VERLOREN WEGENS BEEINDI
GING VAN DE OVEREENKOMST DOOR ZIJN 
WERKGEVER- GEVOLG. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN

DELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGS
VERGOEDING- VERLIES VAN CLIENTEEL
GEEN NADEEL- BEWIJS- BEG RIP. 

(3) Men leze de concl. O.M. in Bull. en Pas., 
1982, I, 62. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15 van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut van handelsvertegenwoordigers 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat eiser, die op 
11 oktober 1911 is geboren, sedert 
1 januari 1936 als handelsvertegenwoor
diger bij verweerster in dienst was, 
alsook dat verweerster hem bij brief van 
22 maart 1976 kennis gaf van de ver
korte opzegging bedoeld in artikel 15bis 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden, en na te hebben geoordeeld 
dat het feit dat eiser « zijn pensioen 
bijna een jaar vooraf en v66r die brief 
van 22 maart 1976 had aangevraagd, 
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helemaal niet aantoonde dat hij uitdruk
kelijk had beslist zijn arbeidsoveree~~ 
komst voor bedienden te beeindigen, 
daar aan de bedienden wordt gevraagd 
op die wijze te handelen, zelfs als ze niet 
zeker zijn dat ze hun werkzaamheid op 
de leeftijd van 65 jaar zullen stopzetten, 
zodat hun pensioendossier op die datum 
in orde is als de werkgever pas zes 
maanden v66r die leeftijd de arbeids~ 
overeenkomst beeindigt », met wijziging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
de rechtsvordering van eiser tot betaling 
van de uitwinningsvergoeding voorge
schreven bij artikel 15 van de wet vap 
30 juli 1963 afwijst, op grond : « dat de 
werkgever bewijst dat (uit de beeindi
ging) geen enkel nadeel voor de ver
tegenwoordiger is voortgesproten in ver
band met de aangebrachte clienteel; dat 
(eiser) reeds in zijn verklaring van 
17 mei 1976, nadat die opzegging was 
gegeven, zegt dat hij elke beroepswerk
zaamheid wil stopzetten; dat hij nog zo 
weinig met de door hem aangebrachte 
clienteel wil te maken hebben dat hij bij 
het eindigen van zijn overeenkomst van 
vertegenwoordiger een voor een 
bepaalde tijd gesloten overeenkomst van 
handelsadviseur aanneemt, dit is dus 
een heel andere werkzaamheid waarbij 
hij slechts per uur wordt betaald; dat hij 
zich op dat moment, bij het aangaan van 
die heel andere overeenkomst, zo weinig 
benadeeld acht dat hij helemaal geen 
uitwinningsvergoeding vraagt, hoewel hij 
erkent dat, volgens zijn stelling, het 
recht op die uitwinningsvergoeding op 
1 november 1976 ontstond; dat, gelet op 
het voorafgaande, eiser op die datum 
heeft afgezien van de valorisatie van zijn 
clienteel die hem, door hoge jaarlijkse 
premies als commissieloon naast een 
vast loon, genoeg had opgebracht tijdens 
een langdurige vaste loopbaan die hij 
dank zij (verweerster) heeft gehad •, 

terwijl, krachtens artikel 15 van de 
wet van 30 juli 1963, de vergoeding 
wegens uitwinning niet aan de handels
vertegenwoordiger verschuldigd is als de 
werkgever bewijst dat uit de beeindiging 
van de overeenkomst geen enkel nadeel 
is voortgesproten voor de vertegenwoor
diger; onder nadeel, in de zin van die 
bepaling, moet worden verstaan het 
nadeel dat voortspruit uit het verlies van 
de cW\nteel die de vertegenwoordiger 
voor zijn opdrachtgever had aange
bracht; ten deze, geen enkele van de 
door het arrest vermelde omstandighe
den noodzakelijk impliceert dat dit 
nadeel niet bestaat; het niet bestaan van 

het nadeel, bedoeld in voormeld 
artikel 15, in het bijzonder niet voort
vloeit uit de omstandigheid dat eiser 
ontslagen werd op het moment dat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte 
en ook niet uit de omstandigheid dat hij, 
nadat hij kennis had gekregen van de 
opzegging, zegde dat hij elke beroeps
werkzaamheid wilde stopzetten; het ver
lies van zijn clienteel ten gevolge van de 
beeindiging van de overeenkomst 
immers eiser er precies kon toe gebracht 
hebben dat besluit te nemen; om 
dezelfde reden het niet bestaan van het 
nadeel niet voortvloeit uit het feit dat 
eiser, na afloop van zijn overeenkomst 
van handelsvertegenwoordiger, een over
eenkomst voor een bepaalde tijd betref
fende een andere werkzaamheid heeft 
gesloten, waaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat eiser geen recht 
had op de uitwinningsvergoeding op 
grond dat hij vanaf 1 november 1976 had 
« afgezien van de valorisatie van zijn 
clienteel », zonder te onderzoeken of dat 
« afzien » niet het gevolg was van het 
verlies van de clienteel ten gevolge van 
de beeindiging van de overeenkomst 
door de werkgever, artikel 15 van die 
wet van 30 juli 1963 schendt; de beslis
sing dienaangaande althans niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over de grond van niet-ont
vankelijkheid door verweerster 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat, nu het arrest 
naar recht is verantwoord door de 
niet door eiser bekritiseerde over
weging dat eiser na afloop van zijn 
overeenkomst heeft afgezien van de 
valorisatie van zijn clienteel, het 
middel bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is : 

Overwegende dat het middel 
betoogt dat het arbeidshof zijn 
beslissing niet regelmatig met rede
nen heeft omkleed en niet naar 
recht heeft verantwoord en hiervoor 
kritiek oefent op het in de grond 
van niet-ontvankelijkheid vermelde 
motief; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenoten; 
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Over het middel zelf : 
Overwegende dat het arrest, op 

grond van de erin vermelde vermoe
dens, zegt dat verweerster heeft 
bewezen dat eiser, na afloop van 
zijn overeenkomst van handelsver
tegenwoordiger, had « afgezien van 
de valoristie van zijn cW~nteel »; dat 
het arrest, dat aldus heeft vastge
steld dat eiser zelf zijn werkzaam
heid van handelsvertegenwoordiger 
niet meer had willen voortzetten, 
impliciet doch zeker beslist dat 
eiser zijn clienteel niet heeft verlo
ren ten gevolge van de beeindiging 
van de overeenkomst door verweer
ster; 

Overwegende dat het arrest, door 
die vaststellingen en vermeldingen, 
zijn beslissing dat verweerster 
bewijst dat uit de beeindiging van 
de overeenkomst geen enkel nadeel 
is voortgesproten om een uitwin
ningsvergoeding aan eiser toe te 
kennen, regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15 van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut van de handelsvertegenwoordi
gers en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiser tot betaling van de uitwin
ningsvergoeding voorgeschreven bij 
artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 
niet gegrond verklaart en dus niet ingaat 
op het middel waarin eiser aanvoerde 
dat hij, ondanks zijn leeftijd, met vrucht 
het door hem aangebrachte clienteel had 
kunnen blijven bereizen, op grond « dat, 
bij gebrek aan bewijs, geen rekening 
moet worden gehouden met de bewerin
gen (van eiser) dat hij 'bij een concur
rent had kunnen werken of zijn clienteel 
na de overeenkomst van zes maanden 
had kunnen terugnemen, welk clienteel 
overigens elders koopt zoals het haar 
belieft, als (eiser) ze gedurende zes 
maanden niet komt bezoeken •, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door te beslissen dat, « bij gebrek aan 
bewijs », geen rekening moet worden 
gehouden met de beweringen van eiser, 

aldus impliciet doch zeker de vertegen
woordiger verplicht te bewijzen dat hij 
door de beeindiging nadeel heeft gele
den; dat het aldus een schending 
inhoudt van artikel 15 van die wet van 
30 juli 1963, dat uitdrukkelijk bepaalt dat 
de werkgever moet bewijzen dat uit de 
beeindiging. van de overeenkomst geen 
enkel nadeel voortspruit voor de ver
tegenwoordiger (schending van arti
kel 15 van de wet van 30 juli 1963); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
zeggen dat de clienteel van verweerster 
elders kon kopen zoals het haar beliefde, 
als eiser ze gedurende zes maanden niet 
kwam bezoeken, niet of althans niet 
passend antwoordt op het middel waarin 
eiser aanvoerde dat, om hem te beletten 
bij een concurrent te gaan werken, 
verweerster hem « opnieuw in dienst 
had genomen » voor zes maanden « met 
de belofte zulks te blijven doen in de 
toekomst • en hem een concurrentiebe
ding had Iaten ondertekenen bij het 
aangaan van die overeenkomst voor een 
bepaalde tijd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over de grond van niet-
ontvankelijkheid die verweerster 
tegen het middel heeft opgeworpen 
in dezelfde bewoordingen als die 
welke tegen het eerste middel is 
opgeworpen; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven niet zonder 
verband zijn met de elementen 
waarop het arrest zijn beslissing 
doet steunen; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel zelf : 
Wat het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat het arbeidshof 

dat, zoals uit het antwoord op het 
eerste middel blijkt, had beslist dat 
eiser zelf zijn werkzaamheid van 
handelsvertegenwoordiger niet meer 
had willen voortzetten, niet meer 
verplicht was te antwoorden op de 
in het middel aangevoerde conclusie 
die niet meer ter zake dienend was; 

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

op wettige wijze te hebben beslist, 
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zoals uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt, dat verweerster had 
bewezen dat uit de bei:Hndiging van 
de overeenkomst geen enkel nadeel 
was voortgesproten voor eiser, zon
der de bewijslast om te keren, heeft 
kunnen beslissen dat eiser zijn 
opwerpingen tegen het door het 
arbeidshof in aanmerking genomen 
bewijsmateriaal niet bewees; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 september 1981 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en Simont. 

Nr. 35 

3e KAMER- 14 septemoer 1981 

1 J CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL 
OPGEWORPEN EN AFGELEID UIT GEBREK 
AAN BELANG GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID BERUSTENDE OP EEN 
OMSTANDIGHEID DIE ZOU BLIJKEN UIT DE 
VASTSTELLINGEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING ·- BESLISSING WAARIN DIE 
OMSTANDIGHEID NIET IS VASTGESTELD -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET 
AANNEEMBAAR. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE

DIENDEN- BEDING VAN PROEFTIJD- OGEN
BLIK WAAROP HET BEDING SCHRIFTE.LIJK 
MOET WORDEN VASTGESTELD. 

2" Het beding van proeftijd bedoeld in 
de arbeidsovereenkomst voor bedien
den moet schriftelijk worden vastge
steld uiterlijk op het tijdstip waarop 
de bediende in dienst treedt en niet op 

het ogenblik waamp hij wordt aange
woJven (1). (Art. 3, § 1, Arbeidsover
eenkomst Bedienden.) 

(INDULEX P.V.B.A. T. BRAUN) 

ARREST ( ved<Iling) 

HET HOF; __:: Gelet op het bestre
den arrest, op 25 februari 1980 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

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

doordat het arrest beslist, enerzijds, 
dat « het beding van proeftijd op het 
ogenblik van de oorspronkelijke aanwer
ving moest worden vermeld, bij het 
ontstaan van de dienstbetrekking zoals 
dat blijkt uit de aanwervingsbrief van 
21 april 1976 >> en, anderzijds, dat « niet 
is aangetoond dat de partijen, door het 
ontbreken van enige vermelding in de 
tweede overeenkomst nopens de der
tiende maand en de deelname in de 
winst, de bedoeling hadden die bij de 
aanwervingsbrief van 21 april 1976 aan 
appellant (thans verweerder) toegekende 
voordelen op te heffen », 

terwijl eiseres in haar regelmatig voor 
de rechters in hoger beroep genomen 
conclusie volgend middel aanvoerde : 
« Op 21 april 1976 zijn de partijen het 
eens over een belofte van arbeidsover
eenkomst voor bedienden, want appel
lant moet zekerheid hebben over zijn 
aanwerving alvorens de betrekking op te 
zeggen die hij nu heeft; het geschrift 
van 21 april is niets meer dan de belofte 
een overeenkomst met onzekere aan
vangsdatum te ondertekenen, aangezien 
appellant zich moest vrijmaken van zijn 
overeenkomst; er ontbreekt dus een 
wezenlijk bestanddeel om die overeen
komst, op 21 april 1976, rechtsgeldig te 
maken; daarom is de werkelijke over
eenkomst van 30 juli 1976 op 2 augustus 
1976 ondertekend »; het arrest noch door 
de voornoemde overwegingen, noch door 
enige andere die conclusie beantwoordt; 
dat het bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat verweerder op 21 april 1976 door 

(1) Art. 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet 
3 juli 1978 heeft de bewoordingen van art. 3, 
§ 1, van de gecoordineerde wetten 0vergeno
men. 
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eiserer:. is aangeworven overeen
komstig een brief genaamd « over
eenkomst van aanwerving » en erop 
wijst dat daarin met name is 
bepaald « de aanwerving, overeen
komstig de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, is vastgesteld op 
1 augustus ten vroegste en op 1 sep
tember ten laatste, rekening hou
dend met het feit dat de vakantie in 
de maand juli zal genomen wor
den »; dat het arrest beslist dat 
« het beding van proeftijd op het 
ogenblik van de oorspronkelijke aan
werving moest worden vermeld, bij 
het ontstaan van de dienstbetrekking 
zoals blijkt uit de aanwervingsbrief 
van 21 april 1976 »; 

Dat het arrest aldus de in het 
middel bedoelde conclusie beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 
1107, 1108, 1134, 1135, 1234, 1271, 
inzonderheid 1", 1272, 1273, 1317, 1319, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 774, 
inzonderheid tweede lid, 807, 1042 
en 1138, inzonderheid 2o, van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken, van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van de verdediging, en van 
de artikelen 3, inzonderheid §§ 1 en 4, 
14, 15, 20 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, om het beding van 
proeftijd nietig te verklaren dat de 
partijen hebben ingevoegd in de arbeids
overeenkomst voor bedienden van 
30 juli 1976, en om bijgevolg, met 
wijziging van het beroepen vonnis, een 
schadeloosstelling voor de opzeggings
termijn van drie maanden toe te kennen, 
overweegt : « het beding van proeftijd 
bestaat enkel wanneer het bij aanwer
ving schriftelijk is vastgelegd. Het op het 
ogenblik van de aanwerving opgemaakt 
geschrift is een voorwaarde voor het 
bestaan van het beding van proeftijd en 
niet enkel een bewijsmiddel; in zake een 
overeenkomst van huur van werk zijn de 

bewoordingen " contract " en " indienst
neming" equivalente begrippen; arti
j{el 20 van de gecoordineerde wetten 
tloet de betaling van de forfaitaire ver
goeding wegens verbreking alleen afhan
gen van de voorwaarden die het bepaalt 
·en er behoeft geen onderscheid te wor
den gemaakt naargelang de overeen
komst op het ogenblik van de beeindiging 
werd uitgevoerd of op dat ogenblik geen 
.enkel begin van uitvoering is geweest; 
de bediende verliest zijn vrijheid zodra 
de overeenkomst wordt gesloten en niet 
wanneer hij werkelijk in dienst treedt; 
die twee tijdstippen vallen niet noodza
kelijk samen; daaruit volgt dat "de vrees 
voor ontslag " reeds bij de ondertekening 
van de overeenkomst bestaat; men kan 
zich voorstellen dat het beding van 
proeftijd voor de indiensttreding onder 
bedreiging van afdanking wordt "opge
legd "; kan men dan niet zeggen dat de 
wetgever in feite de " dienstbetrekking" 
(indiensttreding) wil beschermen die kan 
bestaan zonder dat er een overeenkomst 
'is ? Wij zijn die mening toegedaan; het 
is dus op het ogenblik van de oorspron
kelijke aanwerving, wanneer de dienst
betrekking tot stand komt, vastgelegd in 
de aanwervingsbrief van 21 april 1976 
(het heeft geen belang of appellant, 
thans verweerder, op dat tijdstip werke
lijk in dienst was van een andere 
werkgever), dat het beding van proeftijd 
vermeld moest worden; zo de partijen 
inderdaad de draagwijdte van hun over
eenkomsten kunnen wijzigen op grond 
van het beginsel van de schuldvernieu
wing (artikel 1271 van het Burgerlijk 
Wetboek), nu zij hun beslissingen zelf 
bepalen (artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek), moeten werkgever en werkne
mer de wetten van openbare orde en de 
wetten van dwingend recht eerbiedigen, 
kan hun wilsautonomie slechts op het 
gebied van de suppletieve wetten uit
werking hebben; de wetteksten die 
betrekking hebben op " het beding van 
proeftijd ", en onder meer artikel 3 van 
de gecoordineerde wetten, zijn echter 
van dwingende aard; de partijen mogen 
dus de beginselen ervan niet wijzigen "• 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat 
« het beding van proeftijd enkel bestaat 
wanneer het bij de aanwerving schri:fte
lijk is vastgelegd ,, en dat << in zake een 
overeenkomst van huur .van werk de 
bewoordingen " contract " en " indienst
neming" equivalente begrippen zijn "• 
anderzijds, dat « de wetgever, in feite de 
"dienstbetrekking" (indiensttreding). wil 
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beschermen die kan bestaan zonder dat 
er een overeenkomst is »; en ten slotte, 
dat " het beding van proeftijd op het 
ogenblik van de oorspronkelijke aanwer
ving moest worden vermeld, bij het 
ontstaan van de dienstbetrekking zoals 
dat blijkt uit de aanwervingsbrief van 
21 april 1976 »; het arrest op tegenstrij
dige motieven steunt en dus niet naar 
recht is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zowel eiseres als 
verweerder in hun regelmatig voor 
de rechters in hager beroep neergeleg
de conclusies toegaven dat het 
indiensttreden >>, bedoeld bij artikel 3 
van de vorenvermelde gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, aanvangt wan
neer de bediende zijn arbeidsprestaties 
in dienst van de werkgever begint uit te 
voeren, ten deze op 2 augustus 1976; het 
arrest, door eiseres te veroordelen op 
grond dat « het beding van proeftijd op 
het ogenblik van de oorspronkelijke 
aanwerving moest worden vermeld, bij 
het ontstaan van de dienstbetrekking 
zoals dat blijkt uit de aanwervingsbrief 
van 21 april 1976 », 1" een geschil 
opwerpt dat niet strijdig is met de 
openbare orde en waarvan het bestaan 
in de conclusies van de partijen is 
uitgesloten en bijgevolg de bewijskracht 
van die conclusies miskent (schending 
van de artikelen 1317, 1319 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en ook het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken (schending van dat 
algemeen rechtsbeginsel en van de 
artikelen 807 en 1138, inzonderheid 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek); 2" het 
recht van verdediging van eiseres mis
kent door haar op grand van bovenver
meld ambtshalve opgeworpen motief te 
veroordelen, zonder voordien de herope
ning van de debatten te bevelen (schen
ding van het algemene rechtsbeginsel 
van het recht van de verdediging en van 
de artikelen 774, inzonderheid tweede 
lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, naar luid van 
artikel 3 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, het beding van proeftijd 
« op straffe van nietigheid voor iedere 
bediende afzonderlijk schriftelijk moet 
worden vastgelegd, uiterlijk op het tijd
stip waarop de bediende in dienst 
treedt >>; hieruit volgt dat het beding van 
proeftijd schriftelijk moet worden vast-

gelegd uiterlijk op het ogenblik dat de 
werknemer zijn arbeidsprestaties in 
dienst van de werkgever begint uit te 
oefenen of, desnoods, op het ogenblik 
dat de arbeidsovereenkomst wordt geslo
ten waardoor de partijen gebonden zijn; 
het tijdens de debatten is komen vast te 
staan dat verweerder zijn arbeidspresta
ties in dienst van eiseres op 2 augustus 
1976 is beginnen uit te oefenen en dat 
een overeenkomst van 30 juli 1976, 
" arbeidsovereenkomst voor bedienden 
voor onbepaalde tijd » genaamd, waarin 
een beding van proeftijd van zes maan
den voorkomt, door de partijen na de 
aanwervingsbrief van 21 april 1976 was 
ondertekend, en eiseres aanvoerde dat 
de ondertekening op 2 augustus 
1976 heeft plaatsgegrepen, alvorens ver
weerder zijn arbeidsprestaties is begin
nen uit te voeren; het arrest dus, nu het 
overweegt dat « het beding van proeftijd 
op het ogenblik van de oorspronkelijke 
aanwerving moest worden vermeld, bij 
het ontstaan van de dienstbetrekking 
zoals die blijkt uit de aanwervingsbrief 
van 21 april 1976 ,, en dat « de partijen, 
nu de wetteksten die betrekking hebben 
op "beding van proeftijd ", en onder 
meer artikel 3 van de gecoordineerde 
wetten dwingend (zijn), de beginselen 
ervan niet kunnen wijzigen door 
schuldvernieuwing, de in het middel 
bedoelde bepalingen van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden schendt, 
inzonderheid voormeld artikel 3; het 
arrest aldus bovendien weigert aan de 
overeenkomst van 30 juli 1976, en inzon
derheid aan het beding van proeftijd dat 
erin voorkomt, de uitwerking toe te 
kennen die het volgens zijn uitlegging in 
rechte tussen de partijen heeft en bijge
volg de verbindende kracht ervan mis
kent (schending van de in het middel 
bedoelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek, inzonderheid 1134, 1234, 1271, 
1", 1272 en 1273) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Over het middel van niet

ontvankelijkheid dat verweerder 
tegen dit onderdeel van het cassa
tiemiddel opwerpt, hieruit afgeleid 
dat het zonder belang is, nu het Hof 
aan de hand van de vaststellingen 
van het arrest de wettigheid van de 
beslissing kan nagaan : 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid hierop steunt 
dat uit de vaststellingen van het 



-76-
arrest zou volgen dat er tussen de 
partijen bij het sluiten van de 
overeenkomst geen overeenstem
ming over een beding van proeftijd 

· bestond; 
Overwegende dat het arrest dien

aangaande geen uitspraak doet; 
Dat het middel van niet

ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder werd aange-
worven bij een brief van 
21 april 1976 van eiseres, 
<< aanwervingsovereenkomst ,, ge
noernd, waarin onder meer is 
bepaald : « de aanwerving, overeen
komstig de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, is vastgesteld op 
1 augustus ten vroegste en op 1 sep
tember ten laatste, rekening hou
dend met het feit dat de vakantie in 
de maand juli zal worden 
genomen », << het maandloon 
bedraagt vijfentwintigduizend frank 
netto >> en ,, de deelname in de 
winsten zal later worden vastge
steld >>; dat de partijen op 
30 juli 1976 een nieuwe overeen
komst hebben ondertekend << over
eenkomst voor onbepaalde tijd met 
;!en beding van proeftijd >> genaamd, 
waarin onder meer wordt bepaald : 
·< de werkgever werft de bediende 
aan als afgevaardigde met ingang 
van 1 augustus 1976 >> en << onderha
vige overeenkomst wordt gesloten 
met een proeftijd van zes maan
den »; dat het arrest verder erop wijst 
dat verweerder naar eigen zeggen op 
2 augustus 1976 in dienst is getreden; 

Overwegende dat het arrest, om 
de toepassing van het beding van 
proeftijd te verwerpen en eiseres tot 
een opzeggingsvergoeding te veroor
delen die met drie maanden loon 
overeenstemt, op de bepalingen 
steunt van artikel 3, § 1, van de 
wetten betreffende de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij de wet 
van 21 november 1969, die ten deze 
toepasselijk zijn, op grond dat, 
enerzijds, « het beding van proeftijd 

op het ogenblik van de oorspronke, 
lijke aanwerving moest worden ver, 
meld, bij het ontstaan van de 
dienstbetrekking, zoals dat blijkt uit 
de aanwervingsbrief van 21 april 
1976 >> en, anderzijds, dat de partijen 
weliswaar de draagwijdte van hun 
overeenkomsten mogen wijzigen, 
doch niet in dit geval, nu de wettek
sten die betrekking hebben op het 
beding van proeftijd, en onder meer 
artikel 3 van de gecoordineerde wet
ten, van dwingende aard zijn; 

Overwegende dat ingevolge ge
noemd artikel 3, § 1, het beding van 
proeftijd op straffe van nietigheid 
voor iedere bediende afzonderlijk 
schriftelijk moet worden vastge
steld, uiterlijk op het tijdstip 
waarop de bediende in dienst 
treedt; 

Dat uit die tekst niet volgt dat de 
tekst van het beding van proeftijd 
schriftelijk reeds moet worden vast
gelegd op het ogenblik van de 
aanwerving; 

Dat bet arrest door zijn vaststel
lingen en vermeldingen zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5, gewij
zigd bij de wet van 5 december 1968, 
5bis, gewijzigd bij de wet van 
10 december 1962, 6, 14, 15, 20 van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, l101, 
l107, l108, 1134, l135, 1234, 1271, 
inzonderheid 1°, 1272 en 1273 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest had vastgesteld dat 
« in de tweede overeenkomst, ongeacht 
of zij op 2 augustus 1976 is ondertekend 
(na op 30 juli te zijn opgesteld) dan we! 
op 2 november, de voordelen dertiende 
maand en de deelname in de winst, die 
in de aanwervingsbrief van 20 april 1976 
aan appellant (thans verweerder) zijn 
toegekend, niet meer voorkomen », en 
beslist dat « niet is aangetoond dat de 
partijen, door het ontbreken van enige 
vermelding in de tweede overeenkomst 
nopens de dertiende maand en de deel
name in de winsten,, die voordelen 



-77-
hebben willen opheffen , op grond dat : 
« de schuldvernieuwing een complexe 
overeenkomst is die tegelijkertijd rech
ten doet ontstaan en verdwijnen en 
zulks op een parallelle, samenhangende 
wijze; welnu, de bestanddelen van die 
overeenkomst van elkaar gescheiden 
kunnen worden, niet enkel in de juridi
sche techniek, doch ook feitelijk; er 
gevallen zijn waar het behoud van de 
vorige verplichting niet verenigbaar is 
met de wijziging in het voorwerp; zo de 
partijen niet duidelijk zijn geweest, men 
het beginsel toepast dat schuldvernieu
wing uitzonderlijk is en dat zij niet 
wordt V'ermoed; de bedoeling tot schuld
vernieuwing over te gaan uitdrukkelijk 
of stilzwijgend kan zijn doch zeker moet 
zijn; het niet volstaat dat de partijen 
enkel overeenkomen het aantal of de 
omvang van hun wederzijdse verplich
tingen voorlopig te vermeerderen of te 
verminderen; schuldvernieuwing boven
dien vereist dat beide partijen de vaste 
opzet hebben van schuldvernieuwing; er 
geen schuldvernieuwing is en dus geen 
tenietgaan van de vroegere verbintenis, 
wanneer niet is aangetciond dat men de 
oude verbintenis door een nieuwe heeft 
willen vervangen "• 

teiwijl, ingevolge artikel 1271, 1•, van 
het Burgerlijk Wetboek schuldvernieu
wing tot stand komt wanneer de schul
denaar tegenover zijn schuldeiser een 
nieuwe schuld aangaat welke gesteld 
wordt in de plaats van de oude, die 
teniet gaat; de definitieve opheffing van 
de aan verweerder toegekende dertiende 
maand en deelname in de winsten een 
wijziging vormt die de partijen zelf aan 
de contractuele verplichtingen van eise
res hebben aangebracht en die schuld
vernieuwing ervan impliceren door wij
ziging van het voorwerp; het arrest, nu 
het om de vorenvermelde redenen die 
schuldvernieuwing weigert te erkennen, 
de in het middel bedoelde bepalingen 
schendt, en meer bepaald de arti
kelen 1271, 1•, en 1273 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het arrest 

Overwegende dat het middel, 
waarin niet wordt betoogd dat het 
arbeidshof aldus de bewijskracht 
van de tweede overeenkomst heeft 
miskend, neerkomt op het bekritise
ren van de onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter van de 
draagwijdte van die overeenkomst; 

Dat het bijgevolg niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder het 
eerste en het tweede onderdeel van 
het eerste middel te moeten onder
zoeken die tot geen ruimere vernie
tiging kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de opzeggingsver
goeding, doch niet in zoverre het 
dienaangaande beslist dat bij de 
berekening van het basisloon reke
ning moet worden gehouden met 
het recht op een dertiende maand, 
en over de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
wordt gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen. 

14 september 1981 - 3• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Bayart. 

Nr. 36 

3• KAMER - 14 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHTZAKEN - VORM - GEEN MID
DEL VOORGEDRAGEN IN HET VERZOEK
SCHRIIT - GEEN CASSATIEBEROEP (1). 

beslist dat niet is aangetoond dat de (URBAIN) 
partijen, door het ontbreken van 
enige vermelding in de tweede over- 14 september 1981 - 3• kamer -
eenkomst nopens de dertiende Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
maand en de deelname in de zitter - Verslaggever : de h. Bosly 
winsten, die voordelen, welke in de Gelijkluidende conclusie van de h. 
aanwervingsbrief van 2l april 19761_n_u_c_h_a_te_l_e_t,_a_d_v_o_ca_a_t_-g_e_m_n_e_r_aa_l_. __ _ 
aan verweerder waren toegekend, 
hebben willen opheffen; (1) Cass., 5 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 151). 
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Nr. 37 

3• KAMER- 14 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHTZAKEN - VORM - AANVRAAG 
OM HERZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE 
HERKEURINGSRAAD - GEEN CASSATIEBE

ROEP(l). 

(L ... ) 

14 september 1981 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal. 

Nr. 38 

2• KAMER - 15 september 1981 

1° ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
SCHEEPVAART - BEPALINGEN VAN 
HET REGLEMENT VAN DE ONDERZOEKSRAAD 
VOOR DE SCHEEPVAART BETREFFENDE DE 
SAMENSTELLING VAN DIE RAAD- BEPALIN
GEN VAN OPENBARE ORDE. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
BEPALINGEN INZAKE RECHTERLIJKE ORGANI
SATIE- BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE. 

3° RECHTBANKEN - ONDERZOEKSRAAD 

VOOR DE SCHEEPVAART- BEPALINGEN VAN 
HET REGLEMENT VAN DE ONDERZOEKSRAAD 
VOOR DE SCHEEPVAART INZAKE SAMENSTEL
LING VAN DIE RAAD - BEPALINGEN VAN 
OPENBARE ORDE. 

4° ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
SCHEEPVAART- SAMENSTELLING VAN 

DE RAAD - BESLISSING GEWEZEN DOOR EEN 
NIET RECHTSGELDIG SAMENGESTELDE RAAD 
- ONWETTIGE BESLISSING. 

5° RECHTBANKEN - ONDERZOEKSRAAD 

VOOR DE SCHEEPVAART - SAMENSTELLING 
VAN DE RAAD- BESLISSING GEWEZEN DOOR 
EEN NIET RECHTSGELDIG SAMENGESTELDE 
RAAD - ONWETTIGE BESLISSING. 

(1) Cass., 6 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 81). 

6° ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
SCHEEPV AART - DEFINITIEVE BESLIS
SING VAN DE ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
SCHEEPV AART - BESLISSING NIETIG VER
KLAARD - DIE NIETIGVERKLARING BRENGT 
NIETIGVERKLARING MEE VAN DE VROEGERE 
BESLISSINGEN ALVORENS RECHT TE DOEN 
WAARBIJ ONDERZOEKSDADEN WORDEN 
BEVOLEN. 

7° CASSATIE- OMVANG- NIETIGVERKLA

RING VAN EEN DEFINITIEVE BESLISSING VAN 
DE ONDERZOEKSRAAD VOOR DE SCHEEP
VAART - DIE NIETIGVERKLARING BRENGT 
NIETIGVERKLARING MEE VAN DE VROEGERE 
BESLISSINGEN ALVORENS RECHT TE DOEN 
WAARBIJ ONDERZOEKSDADEN WORDEN 
BEVOLEN. 

8° RECHTBANKEN DEFINITIEVE 
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRAAD VOOR 
DE SCHEEPVAART- BESLISSING NIETIG VER
KLAARD - DIE NIETIGVERKLARING BRENGT 
NIETIGVERKLARING MEE VAN DE VROEGERE 
BESLISSINGEN WAARBIJ ONDERZOEKSDADEN 
WORDEN BEVOLEN. 

1°, 2° en 3o De bepalingen van het regle
ment van de Onderzoeksraad vo01· de 
Scheepvaart, ingericht bij KB. van 
18 juni 1927, ter uitvoel'ing van art. 53 
wet van 30 juli 1926, die betrekking 
hebben op de samenstelling van dat 
rechtscollege, t.w. de aanwijzing door 
de voorzitter van de raad, van de 
Jeden die in een bepaalde zaak zitting 
moeten nemen, raken de openbare 
orde. 

4° en 5o Niet wettig is de beslissing van 
de Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart die is gewezen door de voOJ·zit
tei~ drie bijzitters-kapitein en een 
bijzitter-werktuigkundige, terwijl de 
betrokkene een officier-mecanicien 
was en, Juidens art. 2 KB. 18 juni 1927 
houdende het reglement van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart, 
de raad uit ten minste twee bijzitters
mecaniciens moest samengesteld zijn. 

6°, 7o en 8° Wanneer een definitieve 
beslissing van de Onderzoeksraad voor 
de Scheepvaart nietig verklaard wordt, 
brengt die nietigverklaring de nietig
verklaring mee van de vroegere beslis
singen alvorens recht te doen waarbij 
onderzoeksdaden worden bevolen, 
zodat die onderzoeksdaden opnieuw 
moeten worden verricht door de 
anders samengestelde raad waarnaar 
de zaak wordt verwezen. 
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(ROBEETS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, respectievelijk op 
16 juni 1980, 24 juni 1980, 
16 juli 1980 en 23 juli 1980 gewezen 
door de « Onderzoeksraad voor de 
Zeevaart », lees << Scheepvaart », 
zitting houdende te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen de beslissing van 
23 juli 1980 : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 en volgende van 
de wet van 30 juli 1926 « tot instelling 
van eenen Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart ''• en 2 van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1927 dat het inrich
tingsreglement vormt van de Onder
zoeksraad voor de Scheepvaart, gewij
zigd door het enig artikel van het 
koninklijk besluit van 17 februari 1931, 

doordat de onderzoeksraad, zitting 
houdende op 23 juli 1980, was samenge
steld uit onder meer een enkel bijzitter
werktuigkundige, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
voormelde wettelijke bepalingen, er twee 
bijzitters-werktuigkundigen zitting moes
ten hebben; 

tweede onderdeel, de samenstelling op 
voormelde terechtzitting niet gelijk was 
aan die van de vorige terechtzittingen en 
er aldus, bij het nemen van de beslis
sing, een van de !eden ontbrak die 
voordien zitting had genomen : 

Overwegende dat de beslissing 
aan eiser, hoofdwerktuigkundige, 
als tuchtmaatregel een schorsing 
van zijn brevet of licenties - met 
verbod van de daarbij behorende 
functies - oplegt voor een periode 
van drie dagen en hem veroordeelt 
in de helft van de kosten van de 
procedure; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 12, tweede lid, van de wet van 
30 juli 1926, de Onderzoeksraad voor 
de Scheepvaart geldig vergadert 
wanneer ten minste vijf leden aan
wezig zijn : de voorzitter of een 
ondervoorzitter, en vier bijzitters; 

Overwegende dat uit de bijzitters, 
die krachtens artikel 14 van voor
noemde wet door de Koning worden 
benoemd, de voorzitter, bij bevel
schrift, krachtens artikel 21 van 
dezelfde wet, die bijzitters aanwijst 
die voor een bepaalde zaak « ter 
vergadering worden opgeroepen »; 

Overwegende echter dat de keuze 
van de voorzitter niet vrij is; dat hij 
immers het reglement van de raad 
naleven moet, reglement dat, op 
grond van artikel 53 van dezelfde 
wet, wordt vastgesteld en dat, nu 
het betrekking heeft op de samen
stelling van een rechtscollege, de 
openbare orde raakt; 

Overwegende dat dit reglement 
het voorwerp is van het koninklijk 
besluit van 18 juni 1927; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2 van dit koninklijk besluit, 
waarvan de leden 1 tot 3 zijn 
vervangen door het enig artikel 
van het koninklijk besluit van 
17 februari 1931, « de bijzitters 
geroepen om te zetelen, verkozen 
worden volgi:ms de aard van de op 
de rol ingeschreven zaken, overeen
komstig de volgende voorschriften : 
... B is de betrokkene een officier
mecanicien of hebben de feiten 
hoofdzakelijk betrekking op het 
bedienen van de machines, dan 
wijst de voorzitter (van de onder
zoeksraad) in zijn bevelschrift, 
onder de bijzitters geroepen om te 
zetelen, ten minste twee bijzitters
mecaniciens aan »; 

Overwegende dat ten deze, bij 
bevel van 5 september 1978, naast 
twee bijzitters-kapitein en twee 
plaatsvervangende bijzitters, even
eens kapitein, de heren Vanderstien 
en De Baetselier als bijzitters
werktuigkundige werden aangewe-
zen; 

Overwegende dat de bijzitters
werktuigkundige alle terechtzittin
gen v66r 23 juli 1980 hebben bijge
woond; 

Overwegende dat het proces
verbaal van de openbare terechtzit
ting van de onderzoeksraad van 
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23 juli 1980 vaststelt : " de heer 
bijzitter-werktuigkundige E. Van
derstien deelt mede dat hij door 
de heer bijzitter-werktuigkundige 
E. De Baetselier telefonisch werd 
ingelicht omtrent het niet verschij
nen ter zitting van de raad, inge
volge advies van zijn behandelende 
geneesheer >>; dat de beslissing, op 
dezelfde dag uitgesproken, gewezen 
werd door de voorzitter, drie bijzit
ters-kapitein, doch slechts een bij
zitter-werktuigkundige, namelijk de 
heer Vanderstien; dat de zaak aldus, 
in strijd met het reglement vervat 
in het koninklijk besluit van 
18 juni 1927, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 17 fe
bruari 1931, behandeld en beslecht 
werd zonder de aanwezigheid van 
twee bijzitters-mecanicien hoewel 
eiser « hoofdwerktuigkundige >> is; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen de overige beslis
singen: 

Overwegende dat de overige 
beslissingen, waartegen eiser cassa
tieberoep heeft ingesteld, tijdens het 
onderzoek werden gewezen en de 
afwijzing inhouden van zijn verzoe
ken om uitstel, om getuigen te 
horen, opnieuw te horen of in zijn 
aanwezigheid te horen en om een 
stenografisch verslag van de vragen 
en antwoorden te laten opmaken; 

Overwegende dat, blijkens de par
lementaire voorbereiding van de 
wet van 30 juli 1926, de instelling 
van de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart tot doel had, onder 
meer bij de beteugeling van profes
sionele fouten, een « gans bijzon
dere snelheid van optreden >> te 
verzekeren; dat de procedure met 
dit doel derwijze werd vastgesteld 
dat de raad << dadelijk van een zaak 
kan kennis nemen » en dat hij 
<< onmiddellijk nadat de feiten zich 
hebben voorgedaan, een onderzoek 
daaromtrent kan instellen en de 
getuigen horen voordat zij ver
strooid geraakt zijn »; 

Overwegende ook dat, blijkens 
onder meer de artikelen 24, 26 en 
31 van de wet van 30 juli 1926 en 
blijkens de parlementaire voorberei
ding van deze wet, de procedure die 
de onderzoeksraad moet volgen, een 
mondelinge procedure is, contradic
toir gevoerd, met de kenmerken van 
het Angelsaksisch stelsel van 
« cross-examination >>; dat daaraan 
slechts op beperkende wijze afbreuk 
wordt gedaan door de bepalingen 
van artikel 28 met betrekking tot 
het verhoor van getuigen die niet in 
staat zijn voor de onderzoeksraad te' 
verschijnen, tot bepaalde vaststellin
gen zelfs buiten de Belgische zee
wateren, tot het ontvangen van 
verklaringen van getuigen die in 
een vreemd land verblijven en tot 
rogatoire opdrachten aan vreemde 
overheden; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het onderzoek ten laste van eiser, 
gelet op de hierna uitgesproken 
vernietiging, opnieuw moet worden 
verricht door de anders samenge
stelde onderzoeksraad waarnaar de 
zaak wordt verwezen en die met het 
vorige onderzoek geen rekening 
mag houden; 

Dat de voorziening tegen de 
beslissingen die betrekking hebben 
op dat vorig onderzoek, derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op eisers overige middelen 
die niet kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwiJzmg, vernietigt de 
beslissing van 23 juli 1980 in zoverre 
zij op eiser betrekking heeft; 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 de 
helft van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de anders samengestelde 
Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart. 
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15 september 1981 - 2• kamer -

Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. Lam
brechts, Antwerpen. 

Nr. 39 

2• KAMER - 15 september 1981 

1° WEGVERKEER - MILITAIR DOMEIN -

VOOR HET OPENBAAR VERKEER OPENGE
STELDE DELEN VAN HET MILITAIR DOMEIN -
BEVOEGDHEID VAN DE PLAATSCOMMANDANT 
- DECREET VAN 24 DEC. 1811 - DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER - MILITAIRE WEGEN 
DIE DEEL U!TMAKEN VAN HET PRIVE-DOMEIN 
VAN DE STAAT EN DIE VOOR HET OPENBAAR 
VERKEER ZIJN OPENGESTELD - ALGEMEEN 
REGLEMENT BETREFFENDE DE POLITIE OVER 

- HET WEGVERKEER TOEPASSELIJK. 

3° WEGVERKEER - MILITAIRE WEGEN -
WEGVERKEERSREGLEMENT ART. 3, 1o - BEPA
LINGEN VAN TOEPASSING OP DE MILITAIRE 
WEGEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU
SIE NIET IS GEANTWOORD - VAAGHEID 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL {1). 

5° BEWIJS STRAFZAKEN GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
GRENZEN. 

1° De delen van het militair domein die 
voor het openbaar ve1*eer zijn open
gesteld, vallen niet, o.m. wat betreft de 
uitvoering van de wetten en reglemen
ten betreffende de politie over het 
wegverkeer, onder de toepassing van 
de bepalingen van het decreet van 
24 dec. 1811, Juidens welke de rijks
wacht op dat militair domein enkel 
mag optreden na verzoek van de 
plaatscommandant. 

dee] uitmaken van het prive-domein 
van de Staat en die voor het openbaar 
verkeer zijn opengesteld. 

3° Krachtens art. 3, Ja, Wegverkeersregle
ment zijn het personeel van de rijks
wacht en het personeel van de 
gemeentelijke en Jandelijke politie, 
met inbegrip van de hulpagenten, 
bevoegd om toezicht uit te oefenen op 
de naleving van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer en de 
ter uitvoering daarvan genomen regle
menten; art. 3, 9°, van genoemd regle
ment waarbij, wat het gebruik van de 
militaire wegen betreft, ook bevoegd
heid wordt verleend aan de conduc
teurs, controleurs en oprichters van de 
Algemene Dienst der Militaire Gebou
wen, heeft de bedoeling niet de onder 
art. 3, 1°, toegewezen bevoegdheden te 
beperken. 

5o Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantast
bare w~ize, in Ieite, de bewijswaarde 
van de hem overgelegde gegevens 
welke de partijen vrij hebben kunnen 
bespreken, mits hij de bewijskracht 
van de hem voorgelegde akten niet 
miskent (2). 

{VANHANDENHOVE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 januari 1981 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis vaststelt dat het 
hier gaat om een openbare plaats in de 
zin van artikel 28 van de Wegverkeers
wet, en de rijkswacht in overeenstem
ming met artikel 3, 1° van het Wegver
keersreglement bevoegd is, 

te1wijl het aldus niet antwoordt op het 
eerste argument van beklaagde ( eiser), 
met name dat de vaststellingen van de 
rijkswacht nietig zijn daar in strijd met 
artikel 68 van het decreet van 14 (lees 
24) december 1811 : 

2° Het algemeen reglement betreffende Overwegende dat het vonnis, na 
de politie over het wegverkeer is te hebben verwezen naar het door 
toepasselijk op de militaire wegen die 1------------------

(1) Cass., 16 mei 1979 (A.C, 1978-79, 1098). 
(2) Zie Cass., 27 maart 1979 (A.C, 1978-79, 

883). 
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eiser uit artikel 63 van het decreet 
van 24 december 1311 geputte ver
weer, uitvoerig uitlegt waarom het 
niettemin de vaststellingen van de 
rijkswacht als geldig beschouwt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 68 van bet 
decreet van 24 december 1811 en 3, 
1o en go, van bet Wegverkeersreglement, 

doordat het vonnis de vaststellingen 
van de rijkswacht geldig acht, 

te1wijl de vaststellingen van de rijks
wacht nietig zijn daar in strijd met 
artikel 68 van bet decreet van 
14 december 1811; dit decreet immers 
bepaalt : « dienvolgens zullen de burger
lijke en rechterlijke politie-officieren 
zich voor de vervolging van de gewone 
misdrijven dienen te richten tot de 
plaatscommandant, die onmiddellijk, en 
in overleg met hen, de nodige maatrege
len zal treffen voor de beteugeling van 
de wanorde en, indien nodig voor de 
aanhouding van de verdachten >>; de wet 
van 2 december 1g57 op de rijkswacht in 
artikel 71 een aantal wetten en deere
ten opheft, doch het decreet van 
14 december 1811 en bet decreet van 
8-10 juli 17g1 hierin niet worden ver
meld; men hieruit kan concluderen dat 
de beperkingen door bet decreet van 
14 december 1811 opgelegd aan « burger
lijke en rechterlijke politie-officieren op 
militaire domeinen >> ook gelden voor de 
!eden van de rijkswacbt wanneer dezen 
zich bevinden op een militair domein; 
door anders te oordelen men het alge
meen rechtsbeginsel « Legi speciali per 
generalem non derogatur >> schendt; een 
wetsartikel niet uit zijn context mag 
gerukt worden, maar moet beoordeeld 
en toegepast worden tegen de achter
grond van geldende rechtsregels, en men 
bij de interpretatie ervan moet rekening 
houden met zijn voorgeschiedenis; 
artikel 3 van het Wegverkeersreglement, 
in zijn eerste lid, bepaalt dat het perso
neel van de rijkswacht, en het personeel 
van de gemeentelijke en landelijke poli
tie, met inbegrip van de hulpagenten, 
bevoegd is voor het uitoefenen van het 
toezicht op de naleving van de verkeers
wetten; echter bet negende lid van 
ditzelfde artikel stelt dat « voor wat bet 
gebruik van de militaire wegen betreft, 
de controleurs, conducteurs en opzich
ters van de algemene dienst der mili-

taire gebouwen, met dezelfde opdracht 
belast zijn >>; men dit artikel 3 moet zien 
in het Iicht van zijn wordingsgeschiede
nis, immers bet vroegere koninklijk 
besluit van 1 februari 1g34, houdende 
het algemeen reglement op het wegver
keer, werd aangevuld door het konink
lijk besluit van 3 december 1937, dat het 
toepassingsveld van het verkeersregle
ment uitbreidde tot militaire wegen, aan 
het publiek opengesteld; in de aanhef 
van bet koninklijk besluit van 
3 december 1g37 wordt bepaald : « Gelet 
op bet decreet van 8-10 juli 17g1, waarbij 
bet beheer en de politie van bet militair 
domein wordt gereglementeerd. Aange
zien de bepalingen van bet algemeen 
reglement op de verkeerspolitie toepas
selijk dienen te worden gemaakt op de 
militaire wegen en het nodig is de 
tecbniscbe adjuncten en opzichters van 
de dienst der militaire gebouwen op te 
nemen onder de ambtenaren en beamb
ten met de uitvoering van dit besluit 
belast >>; dit koninklijk besluit wm 
3 december 1g37 werd opgeheven bij 
artikel 121 van bet koninklijk beslu.it 
van 8 april 1g54, boudende bet algemeen 
reglement van de politie op bet wegver
keer, en in dezelfde bewoordingen terug 
werd opgenomen in artikel 3, 10°, van dit 
koninklijk besluit, thans artikel 3, go, 
van bet koninklijk besluit, van 
1 december 1g75, houdende het alge
meen reglement van de politie van het 
wegverkeer; als men de !eden van de 
rijkswacbt een algemene po!itiebevoegd
heid toekent, ook op militaire domeinen, 
bet go van artikel 3 van het wegverkeers
reglement geen enkele bestaansreden 
beeft; als men bij de interpretatie van 
een rechtsregel de keuze beeft tussen 
twee alternatieven, men moet kiezen 
voor de interpretatie die aan de regel 
een betekenis geeft; indien men artikel 3 
in die optiek bekijkt, men enkel kan 
opteren voor een beperkte bevoegdheid 
van de rijkswacbt op militaire domeinen, 
meer bepaald enkel na verzoek van de 
plaatscommandant : 

Overwegende dat uit de verwij
zing die artikel 63 van bet decreet 
van 24 december 1311 maakt naar 
het decreet van 3-10 juli 1791, blijkt 
dat de gedeelten van het militair 
domein, die voor het openbaar ver
keer opengesteld zijn, niet vallen 
onder de bepalingen die de tussen
komst van de plaatscommandant 
vereisten; 
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Overwegende dat het wegver
keersreglement van toepassing is op 
de militaire wegen die deel uitma
ken van het prive-domein van de 
Staat en die voor het openbaar 
verkeer opengesteld zijn; 

Overwegende dat het personeel 
van de rijkswacht en het personeel 
van de gemeentelijke en landelijke 
politie, met inbegrip van de hulp
agenten, met toepassing van 
artikel 3, 1", van het Wegverkeers
reglement, bevoegd zijn om toezicht 
uit te oefenen op de naleving van de 
wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer en de ter uitvoering 
daarvan genomen reglementen; dat 
artikel 3, 9", waarbij, wat het 
gebruik van de militaire wegen 
betreft, ook bevoegdheid wordt ver
leend aan de conducteurs, contra
leurs en opzichters van de Alge
mene Dienst der Militaire Gebou
wen, de bedoeling niet heeft de 
onder artikel 3, 1", toegewezen 
bevoegdheden te beperken; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
vaststelt dat de feiten zich voorde
den op een parkeerplaats die als 
een openbare plaats geldt, zijn 
beslissing nopens de geldigheid van 
de door de rijkswacht en de politie 
gedane vaststellingen wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de rechtbank, wat de feiten zelf 
betreft, niet voldoende, hetzij verkeerde
lijk, antwoordt op de conclusie van eiser; 
uit de verklaring van stuk 7 van het 
proces-verbaal van 27 mei 1980 niet mag 
worden afgeleid dat eiser toegeeft dat hij 
een tweede voertuig zou hebben aange
reden, daar hij toegeeft dat hij wel 
gevoeld heeft dat hij een eerste wagen 
aanreed, doch dat hij na uitgestapt te 
zijn, hieraan geen schade had kunnen 
bemerken; in het strafdossier overigens 
duidelijk is gemeld : " Nergens kon 
worden nagegaan of het voertuig een of 
twee wag ens had aangereden »; de 
verklaring van de veldwachter met kant
schrift van 11 juli 1980, nr. 267/R, van de 
landelijke brigade Malle duidelijk in 
tegenstrijd is met de verklaring van de 

rijkswacht betreffende het al of niet 
openbaar karakter van het domein; de 
verklaring van de rijkswacht zeker geen 
voorrang kan hebben op die van de 
veldwachter; in geval van tegenstrijdig
heden ontegensprekelijk de meest voor
delige verklaring in het voordeel van 
eiser dient te worden aanvaard : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert op welk middel, welke 
exceptie of welk verweer van eiser 
het vonnis « niet voldoende ,, ant
woordt; dat het middel in zoverre 
niet ontvankelijk is bij gemis van 
nauwkeurigheid; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het opkomt tegen de beoor
deling van de feiten door de rechter, 
eveneens niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, wanneer zoals ten deze de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
de rechter op onaantastbare wijze, 
in feite, de bewijswaarde beoordeelt 
van de hem overgelegde gegevens 
welke de partijen vrij hebben kun
nen bespreken, mits hij de bewijs
kracht van de hem voorgelegde 
akten niet miskent; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel een dergelijke miskenning 
van de bewijskracht van stuk 7 van 
het strafdossier inroept, het vonnis 
niet zegt dat eiser heeft toegegeven 
dat hij een tweede voertuig zou 
hebben aangereden, maar enkel dat 
eiser in dat stuk toegaf dat hij bij 
het vertrek op de parkeerplaats een 
andere wagen aanraakte; dat de 
door de rechtbank uit die verklaring 
gemaakte afleiding geen misken
ning van de bewijskracht van de 
akte oplevert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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15 september 1981 - 2• kamer -

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Lode Franssens, Tongeren. 

Nr. 40 

2• KAMER - 15 september 1981 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - ARREST WAARBIJ DE RECHTER, 
NADAT HIJ HET BEROEPEN VONNIS HEEFT 
NIETIG VERKLAARD, DE ZAAK AAN ZICH 
TREKT OM ZE TEN GRONDE TE BEHANDELEN 
EN DIE BEHANDELING OP EEN LATERE 
TERECHTZITTING UITSTELT, TEN EINDE DE 
BEKLAAGDE DE GELEGENHEID TE GEVEN 
ZIJN VERWEER VOOR TE DRAGEN - GEEN 
EINDBESLISSING. 

Geen eindbeslissing, in de zin van 
art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak 
over een geschil inzake bevoegdheid, 
is het arrest van het hoi van beroep 
waarin de rechter het beroepen von
nis, dat een psychiater had aangesteld 
om de beklaagde te onderzoeken, nie
tig verklaart, de zaak aan zich trekt 
om ze ten grande te behandelen en die 
behandeling op een Jatere terechtzit
ting uitstelt ten einde de beklaagde de 
gelegenheid te geven zijn verweer voor 
te dragen. 

(VERVULLENS T. VANDEN DRIESSCHE, 
ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat eiser, op vorde
ring van het openbaar ministerie, 
.voor de correctionele rechtbank 
werd vervolgd wegens verscheidene 
feiten, onder meer van valsheid 
in geschrifte, gebruik van valse 
geschriften en bankbreuk; dat hij, 
op vordering van de administratie 
van de directe belastingen, eveneens 
werd vervolgd wegens overtreding 
van de artikelen 342 en 341 van het 
Wetboek van lnkomstenbelastingen: 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, na samenvoeging van de 
zaken, wat eiser betreft en vooraleer 
over de grond van de zaak 
te beslissen, een geneesheer
psychiater aanstelde om, als des
kundige, eiser te onderzoeken; 

Overwegende dat eiser tegen dit 
vonnis hoger beroep instelde; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, met het bestreden arrest, 
ook de samenvoeging van de zaken 
beveelt, beslist dat het beroepen 
vonnis met betrekking tot eiser 
moet worden hervormd, de bevo
len onderzoeksmaatregel ongedaan 
maakt, de zaak aan zich trekt « om 
ze ten gronde te behandelen », en 
die behandeling op een latere 
terechtzitting uitstelt; 

Overwegende dat zodanige beslis
singen geen eindbeslissingen zijn in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat zij 
evenmin uitspraak doen over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

15 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter en verslaggever : de h. Chatel, 

afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal. 

Nr. 41 

2• KAMER - 15 september 1981 

1° SCHIP, SCHEEPVAART - INTERNA

TIONAAL REGLEMENT TER VOORKOMING VAN 
ONGEVALLEN OP ZEE, GEVOEGD BIJ HET 
VERDRAG, OPGEMAAKT TE LONDEN OP 
20 OKTOBER 1972 EN GOEDGEKEURD BIJ DE 
WET VAN 24 NOVEMBER 1975- VOORSCHRIFT 
TOEPASSELIJK OP DE VISSENDE VAARTUIGEN. 
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2° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- INTERNATIONAAL REGLEMENT TER VOOR
KOMING VAN ONGEVALLEN OP ZEE, GEVOEGD 
BIJ HET VERDRAG, OPGEMAAKT TE LONDEN 
OP 20 OKTOBER 1972 EN GOEDGEKEURD BIJ 
DE WET VAN 24 NOVEMBER 1975 - VOOR
SCHRIFT TOEPASSELIJK OP DE VISSENDE 
VAARTUIGEN. 

1• en 2• Krachtens art. 10, b, I, van het 
internationaal reglement van 1972 ter 
voorkoming van ongevallen op zee, 
gevoegd bij het verdrag, opgemaakt 
te Landen op 20 oktober 1972 en 
goedgekeurd bij de wet van 
24 november 1975, moet een vaartuig 
dat gebruik maakt van een verkeers
scheidingsstelsel in de passende ver
keersbaan varen in de algemene rich
ting van de verkeersstroom voor die 
baan; dat voorschrift geldt voor elk 
vaartuig dat aan de begripsomschrij
ving van voorschrift 3 beantwoordt en 
omvat dus ook de vissende vaartuigen, 
ilu daarvoor geen uitzondering wordt 
gemaakt. 

(COUSSAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de voorschriften 10, b, 1, en 10, 
i, van het internationaal reglement van 
1972 ter voorkoming van ongevallen op 
zee, gevoegd bij het verdrag, opgemaakt 
te Londen op 20 oktober 1972, goedge
keurd bij de wet van 24 november 1975, 

doordat het arrest voorhoudt dat vis
sende vaartuigen onder toepassing val
len van artikel 10, b, 1, van het verdrag 
en dat voorschrift 10, i, slechts een 
bijkomende verplichting inhoudt voor de 
vaartuigen die binnen een scheidings
zone bezig zijn met de uitoefening van 
de visserij, 

terwijl voorschrift 10, b, een aantal 
voorschriften inhoudt voor : « een vaar
tuig dat gebruik maakt van een 
verkeersscheidingsstelsel »; de term 
« gebruik maken » betekent dat hier
mede de vaartuigen bedoeld worden die 
de verkeersbanen aanwenden om zich 
tussen twee punten te verplaatsen; een 
vaartuig dat bezig is met de uitoefening 
van de visserij, geen vaartuig is dat 

« gebruik maakt » van een verkeers
scheidingsstelsel; het verdrag daar
om voor vissende vaartuigen het 
voorschrift 10, i, heeft voorzien dat 
bepaalt : « een vaartuig, bezig met de 
uitoefening van de visserij, mag de 
doorvaart van een vaartuig dat de ver
keersbaan volgt, niet belemmeren »; 
dienvolgens vissende vaartuigen uitge
sloten zijn van de toepassing van het 
voorschrift 10, b; deze stelling nog 
kracht wordt bijgezet door de bepaling e 
van het voorschrift 10 waaruit blijkt dat 
het verboden is een scheidingszone bin
nen te varen of een scheidingslijn te 
kruisen, behalve in noodgevallen, ter 
vermijding van onmiddellijk gevaar, en 
om de visserij te gaan uitoefenen binnen 
een scheidingszone; hieruit weer duide
lijk blijkt dat het verdrag een uitdrukke
lijk onderscheid heeft gemaakt tussen 
vaartuigen die een gewoon gebruik 
maken van de verkeersbaan en de 
vaartuigen die binnen een zone visserij 
beoefenen; de ratio legis daarvan ook 
eenvoudig is, aangezien de bewegingen, 
welke worden uitgevoerd door vissende 
vaartuigen, uiteraard dienen te worden 
aangepast aan de visgronden en de 
technische mogelijkheden de visvangst 
te beoefenen : 

Overwegende dat het voor
schrift 3, aanhef en a, van het 
internationaal reglement van 
1972 ter voorkoming van ongevallen 
op zee, gevoegd bij het verdrag, 
opgemaakt te Londen op 20 ok
tober 1972 en goedgekeurd bij 
de wet van 24 november 1975, 
bepaalt dat voor de toepassing van 
de voorschriften, behalve waar het 
zinsverband anders vereist, het 
woord « vaartuig >> omvat : elk 
drijvend tuig, met inbegrip van 
vaartuigen zonder waterverplaatsing 
en watervliegtuigen, gebruikt of 
geschikt om te worden gebruikt als 
een middel van vervoer te water; 
dat voorschrift 3, aanhef en d, 
bepaalt wat de uitdrukking << vaar
tuig bezig met de uitoefening van 
de visserij » betekent, 

Overwegende dat voorschrift 10, 
b, 1, van hetzelfde reglement, dat 
aan << een vaartuig dat gebruik 
maakt van een verkeersscheidings
stelsel >> oplegt in de passende 
verkeersbaan te varen in de alge-
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mene richting van de verkeers
stroom voor die baan, derhalve elk 
vaartuig bedoelt dat aan de begrips
omschrijving van het voorschrift 
3 beantwoordt en dus ook, nu daar
voor geen uitzondering wordt 
gemaakt, de vissende vaartuigen 
omvat; dat de omstandigheid dat in 
de · Nederlandse tekst de uitdruk
king « gebruik maken » wordt 
gebezigd, · daaraan .geen afbreuk 
doet en evenmin de omstandigheid 
dat aan de vaartuigen die er de 
visserij gaan uitoefenen, wordt toe
gelaten de scheidingszone tussen de 
banen van het verkeersscheidings
stelsel binnen te varen en de schei
dingslijn te kruisen; 

Dat het mddel faalt naar recht; 
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; 

15 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Dirk Floren, Brugge. 

Nr. 42 

2• KAMER - 15 september 1981 

1° STRAF- GELDBOETE- OPDECJEMEN

WET VAN 25 JUNI 1975 WAARBIJ DE STRAF
RECHTELIJKE GELDBOETEN MET 390 DECJMES 
WORDEN VERHOOGD WET TOEPAS-

2° STRAF - OPDECIEMEN - FElTEN VAN 
V66R 3 AUGUSTUS 1975 - GELDBOETE VER
HOOGD MET 390 DECIMES - ONWETIELIJKE 
STRAF(2). 

(VANDER VEKENS T. SONNESCHEJN) 

15 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever: de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 43 

2• KAMER - 16 september 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - VERZOEK VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ DAT HAAR AKTE 
WORDT VERLEEND VAN HET DOOR HAAR 
GEMAAKTE VOORBEHOUD OMTRENT EEN 
LATERE VERERGERJNG VAN HAAR SCHADE
VERWERPING DOOR HET HOF VAN DAT VER
ZOEK ZONDER REDENGEVJNG - SCHENDING 
VAN ART. 97 GW. (1). 

(HOUBEN C. EA. T. BOUCHER) 

16 september 1981 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter 

. Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 44 

2• KAMER - 16 september 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
INTERNERJNG DOOR HET HOF VAN BEROEP 

SELIJK OP DE SINDS AUGUSTUS BEVOLEN ZONDER DAT UJT HET PROCES-
1975 GEPLEEGDE MJSDRIJVEN (1). VERBAAL VAN DE TERECHTZITIING BLIJKT 

Nota arrest nr. 42 : 

(1) Cass., 25 april 1979 (A.C., 1978-79, 1013). 
De verhoging van de strafrechtelijke geld

boeten bedraagt nu 590 deciemen sinds de 
inwerkingtreding op 8 juli 1981 van de wet van 
2 juli 1981 (art. 36). 

Nota arrest nr. 42 : 
(2) Cass., 26 okt. 1976 (A. C., 1977, 240). 

Nota arrest nr. 43 : 

(1) Ca,ss., 29 nov. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
419). 
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DAT DE BEKLAAGDE, DIE DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK TOT EEN STRAF WERD 
VEROORDEELD, IS AANGEZOCHT OM ZIJN 
VERWEERM!DDELEN OMTRENT DE EVEN
TUALITEIT VAN EEN DERGEL!JKE MAATREGEJ, 
VOOR TE DRAGEN - BEKLAAGDE EN ZIJN 
R.A.ADSMAN VAN DIE EVENTUALITEIT IN KEN
NIS GESTELD DOOR DE VORDERINGEN TOT 
INTERNERJNG VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS VOOR DE R.A.ADKAMER - GEEN 
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - RECHT VAN VERDEDIGING
INTERNERING DOOR HET HOF VAN BEROEP 
BEVOLEN ZONDER DAT UIT HET PROCES
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING BL!JKT 
DAT DE BEKLAAGDE, DIE DOOR DE CORREC
T!ONELE RECHTbANK TOT EEN STRAF WAS 
VEROORDEELD, IS AANGEZOCHT OM ZIJN 
VERWEERMIDDELEN OMTRENT DE EVEN
TUALITEIT VAN EEN DERGELIJKE MAATRE
GEL VOOR TE DRAGEN - BEKLAAGDE EN 
ZIJN R.A.ADSMAN VAN DIE EVENTUALITEIT IN 
KENNIS GESTELD DOOR DE VORDERINGEN 
TOT INTERNERING VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS VOOR DE R.A.ADKAMER - GEEN 
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INTERNERING - WETI'IG
HEID VAN DE BESL!SSING- BEG RIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

1" en 2" Het recht van verdediging wordt 
niet miskend door het hoi van beroep 
dat ten Jaste van de beklaagde, die 
door de correctionele rechtbank tot 
een straf was veroordeeld, een inter
neringsmaatregel uitspreekt, zonder 
dat het proces-verbaal van de terecht
zitting, waarop de zaak is onderzocht, 
vermeldt dat de beklaagde is aange
zocht om zijn verweermiddelen 
omtrent de eventualiteit van een der
gelijke maatregel voor te dragen, als 
uit de gedingstukken blijkt dat de 
procureur des }(onings voor de raad
kamer, overeenkomstig de wet tot 
bescherming van de maatschappij, de 
internering had gevorderd en dat de 
beklaagde en zijn raadsman zodoende 
wisten dat het vonnisgerecht eventueel 
de internering zou uitspreken. 

3" en 4" Naar recht verantwoord en niet 
tegenstrijdig is de beslissing waarbij 
wordt bevolen dat de beklaagde wordt 
gei'nterneerd, zulks op grand van twee 
deskundigenonderzoeken, waarvan het 
een vaststelt dat de eiser op het 
ogenblik van de hem ten Jaste gelegde 
feiten in een ernstige staat van gees
tesstoornis verkeerde die hem onge
schikt maakte tot het controleren van 
zijn daden en dat hij thans nog in die 
staat verkeert, en waarvan het ander, 
hoewel het zegt dat er geen reden is 
tot internering, die vaststelling even
wei niet tegenspreekt. 

(CAPELLARI) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1981 door het 
Hof van. Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest de internering van 
eiser gelast met toepassing van de wet 
tot bescherming van de maatschappij en 
daarbij vaststelt dat eiser werd bijge
staan door zijn advocaat, 

terwijl uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging en onder meer uit de 
processen-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat eiser of diens raadsman om de 
internering hadden verzocht of dat het 
openbaar ministerie die had gevorderd; 
de internering derhalve ambtshalve door 
het hof van beroep is uitgesproken, 
zonder dat uit de stukken van rechtsple
ging blijkt dat eiser aangezocht werd om 
zijn verweermiddelen omtrent de even
tualiteit van een dergelijke maatregel 
voor te dragen; uit de opzet en de geest 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij van 1 juli 1964 voortvloeit 
dat de in artikel 28 van genoemde wet 
neergelegde verplichting om zich door 
een advocaat te Iaten bijstaan in inter
neringsprocedures, tevens inhoudt dat 
de verdediging ervan op de hoogte moet 
worden gebracht dat het gerecht waarbij 
de zaak aanhangig is gemaakt, eventueel 
de internering zal overwegen; indien de 
vonnisgerechten de mogelijkheid hadden 
om de internering ambtshalve te gelas
ten, zonder beklaagdes raadsman uit
drukkelijk op die mogelijkheid te wijzen 
en hem aan te zoeken daarover verweer 
te voeren, de verdediging in een minder 
gunstige positie zou verkeren dan in bet 
geval dat bet openbaar ministerie de 
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internering zbu gevorderd hebben, wat 
een redenering is die niet opgaat; aan de 
eis van de wet niet is voldaan wanneer 
aileen wordt vastgesteld dat beklaagde 
werd bijgestaan door een advocaat; er 
anders over beslissen zou betekenen dat 
er altijd, zelfs impliciet zou moeten 
gepleit worden over de eventuele toepas
sing van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, hetgeen niet strookt met 
het gebruik en met de wil van de 
wetgever: 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
procureur des Konings, met toepas
sing van de wet tot bescherming 
van de maatschappij, voor de raad
kamer schriftelijk de internering 
had gevorderd en dat het gerecht op 
die vorderingen niet is ingegaan en 
eiser verwezen heeft naar de correc
tionele rechtbank; 

Overwegende dat eiser en zijn 
raadsman derhalve wisten dat het 
vonnisgerecht eventueel de interne
ring zou uitspreken; 

Dat het middel niet kan worden 
aa~genomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de redengeving niet overeen
komstig de wet is, 

doordat het arrest beslist « dat 
beklaagde volgens de deskundigen ver
keert in een staat die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn 
daden, beschouwd vanuit het oogpunt 
van het maatschappelijk belang, dat 
centraal staat in de wet van 1 juli 1964, 
en dat beklaagde op het ogenblik van de 
feiten in die staat verkeerde en thans 
nog verkeert », 

terwijl, eerste onderdeel, die beveili
gingsmaatregel niet aileen verantwoord 
is op grand van de vaststelling dat een 
persoon ongeschikt is tot het controleren 
van zijn daden en een gevaar oplevert 
voor de maatschappij, doch ook op grand 
van de uitdrukkelijke vaststeiling dat 
beklaagde ten tijde van de rechterlijke 
beslissing verkeert, hetzij in een staat 
van krankzinnigheid, hetzij in een ern" 
stige staat van zwakzinnigheid of gees
tesstoornis; het arrest nalaat zulks vast 
te steilen; 

tweede onderdeel, de redengeving van 
het hof van beroep, waarin sprake is van 
« het maatschappelijk belang dat cen
traal staat in de wet van 1 juli 1964 », 

hoogst dubbelzinnig is doordat het hof 
van beroep aldus geen rekening lijkt te 
houden met de medische en weten
schappelijke vereisten waarvan de wet 
het gelasten van de internering afhanke
lijk stelt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest met 

de vermelding « dat beklaagde val
gens de deskundigen verkeert in 
een staat die hem ongeschikt maakt 
tot het controleren van zijn daden 
.•• », aanknoopt bij het deskundi
genverslag van dokter Chrochelet, 
waaruit blijkt dat eiser op het 
ogenblik van de hem ten laste 
gelegde feiten verkeerde in een 
ernstige staat van geestesstoornis 
die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden en dat 
hij thans nog in die staat verkeert; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat regelmatig met 
redenen is omkleed het arrest dat 
vaststelt dat eiser de hem ten laste 
gelegde feiten heeft gepleegd, dat 
hij verkeert in een staat van gees
tesstoornis die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn 
daden en dat hij daardoor een 
gevaar oplevert voor de maatschap
pij; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
tegenstrijdige motivering van het arrest, 

doordat het arrest, waar het vermeldt 
dat « beklaagde volgens de deskundigen 
verkeert in een staat die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn 
daden », zonder onderscheid verwijst 
naar de twee deskundigenverslagen die 
in het dossier van de rechtspleging 
berusten, 

terwijl de deskundige-psycholoog Wat
har in zijn verslag niet tot dezelfde 
conclusies komt als de deskundige
geneesheer Crochelet; de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel trouwens dat verschil van ziens
wijze uitdrukkelijk had vastgesteld en, 
wijzend op de andersluidende conclusies 
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van de deskundige Wathar, de vorderin-,1" en 2" Zo de voorafgaande overeen-
gen tot internering van het parket ver- komst tussen de door onderlinge toe-
worpen heeft : stemming uit de echt gescheiden echt

genoten, als de echtscheiding eenmaal 
is overgeschreven, definitief onderling 
veTbindt, kan zij echteT hun veTplich
tingen jegens de kinderen uit hun 
huwelijk niet wijzigen of beperken, 
zoals zij voortvloeien uit de 
artikelen 203 en 303 B. W:; daaruit 
volgt dat de vermindering van de 
inkomsten van de schuldenaar, ook als 
zij de omvang zou kunnen belnvloeden 
van de bij de wet jegens de kinderen 
opgelegde verplichting tot onderhoud 
en opvoeding, op zichzelf geen recht
vaardiging is voor de wijziging door de 
TechteT van de bijdmge, die zonder. 
vooTbehoud ten Jaste van een van de 
oudeTs is vastgesteld in de dooT paT-. 
tijen opgemaakte overeenkomst (1). 

Overwegende dat het deskundi
genverslag van dokter Crochelet 
vermeldt dat eiser op het ogenblik 
van de feiten verkeerde in een 
ernstige staat van geestesstoornis 
die hem ongeschikt maakte tot het 
controleren van zijn daden en dat 
hij nog in die staat verkeert; dat het 
verslag van de deskundige
psycholoog Wathar die beoordeling 
niet tegenspreekt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele en op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 1------------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die red en en, verwerpt de 
voorziening. 

16 september 1981 - 2" kamer 
VooTzitteT : de h. Legros, voorzitter 
VeTslaggeveT : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bruno Godaert, Brussel. 

Nr. 45 

1• KAMER-17 september 1981 

1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING 
DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOOR
AFGAANDE OVEREENKOMST VAN DE ECHT
GENOTEN - ONVERANDERLIJKE OVEREEN
KOMST. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING -
VOORAFGAANDE OVEREENKOMST VAN DE 
ECHTGENOTEN - BEPALINGEN BETREF
FENDE DE BIJDRAGE VAN DE ECHTGENOTEN 
IN HET ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN 
DE KINDEREN UIT HET HUWELIJK ~ WIJZI
GING- VOORWAARDE. 

(1) In zijn arresten van 7 sept. 1973 (A.C, 
1974, 19) en 21 maart 1975 (A.C, 1975, 823) 
heeft het Hof zich uitgesproken over de 
voorwaarden waaronder de overeenkomsten 
voor de echtscheiding door onderlinge toe
stemming m.b.t. de bijdragen van de ouders in 
het onderhoud en de opvoeding van hun 
kinderen kunnen worden gewijzigd ingeval 
diegene van de ouders, die de kinderen onder 
zijn bewaring heeft, vraagt dat de bijdrage van 
de andere ouder wordt verhoogd. 

I.e. had de onderhoudsplichtige om vermin
dering van zijn bijdrage gevraagd, gelet op de 
vermindering van zijn inkomsten. Vandaar het 
belang van het geannoteerde arrest. 

In voormelde arresten heeft het Hof duide
lijk onderscheid gemaakt tussen de onder
houdsverplichting en de· onderhoudsbijdrage 
van de ouders jegens hun kinderen. Het Hof 
heeft de nadruk gelegd op de wisselwerking 
tussen de verplichting en de bijdrage en 
impliciet de aard toegelicht van de verplich
ting die voor het geheel rust op ieder van de 
ouders : een gezamenlijke verplichting die 
voor haar geheel op ieder van beide echtgeno
ten rust. 

De overeenkomst tussen de partijen kan de 
verplichtingen van de ouders jegens hun 
kinderen, zoals zij voortvloeien uit de bepalin
gen van de artikelen 203 en 303 B.W. noch 
wijzigen noch beperken. Het Hof wil er 
daarbij op wijzen dat die wettelijke verplich
ting van de ouders de openbare orde raakt. 

Die overeenkomst verbindt evenwel de 
ouders onderling. Aan de grondslag ervan ligt 
de verbindende kracht van de overeenkomst 
die, tenzij partijen anders beslissen, als dusda
nig dient te worden uitgevoerd, op voorwaarde 
dat het kind krijgt wat het voor zijn opvoeding 
en onderhoud nodig heeft en dat verkrijgt 
waarop hij recht heeft (zie daarover Cass., 
14 nov. 1979, A.C, 1979-80, nr. 182). 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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ARREST ( vertaling) 

90-
gedeeltelijk gei:ndexeerde maandelijkse 
uitkering te betalen van vijfduizend 
frank per kind, het bestreden vonnis, 
met bevestiging van de beroepen beslis-

HET HOF; - Gelet op het bestre- sing, de door eiser ingestelde vordering 
den vonnis, op 22 november 1979 in tot vermindering van de uitkering tot 
hager beroep gewezen door de levensonderhoud afwijst, op grond dat 
Rechtbank van Eerste Aanleg te << eiser niet aanvoert dat, sedert het 
Luik; tijdstip waarop hij zich jegens verweer-

ster ertoe verbonden heeft om in de 
Over het middel, afgeleid uit de schen- behoeften van de kinderen bij te dragen 

ding van de artikelen 97 van de Grond- zoals door de partijen was overeengeko
wet, 203, 208, 303, 1134 van het Burger- men, die behoeften gewijzigd zijn, doch 
lijk Wetboek en 1288, inzonderheid 3", enkel betoogt dat, ingevolge omstandig
van bet Gerechtelijk Wetboek, heden onafhankelijk van zijn wil, zijn 

,inkomsten verminderd zijn in vergelij-
doordat, na te hebben vastgesteld dat king met de inkomsten die hij had bij de 

de partijen door onderlinge toestemming ondertekening van de voorafgaande 
uit de echt zijn gescheiden, dat de 
echtscheiding op 30 september 1976 is overeenkomsten; dat de clausules van de 
overgeschreven en dat, bij voorafgaande overeenkomsten die gesloten zijn v66r 
overeenkomst op grond van artikel 1288 de echtscheiding door onderlinge toe
van het Gerechtelijk Wetboek, eiser zich stemming en betrekking hebben op bet 
ertoe verbonden heeft om verweerster, lot van de gemeenschappelijke kinderen 
voor het onderhoud van de gemeen- onder de toepassing van bet beginsel 
schappelijke kinderen, Bertrand en Lio- van de overeenkomstwet vallen « in 
nel, die aan haar zijn toevertrouwd, een zoverre bet niet in strijd is met bet 
-------------------! belang van de kinderen; dat, nu het gaat 

om de equivalente uitvoering van de 
Het Hof heeft beslist dat de overeenkomst 

- de wet der partijen - door de rechter 
enkel kan worden gewijzigd om de bijdrage 
van de onderhoudsplichtige te vermeerderen 
als het bewijs is geleverd dat de ouder aan wie 
de bewaring van het kind is toevertrouwd, 
gelet op zijn inkomsten en die bijdrage, 
onmogelijk het vereiste onderhoud en de 
nodige opvoeding kan geven. 

Met andere woorden, het Hof neemt aan dat 
de overeenkomst kan worden gewijzigd als de 
gezamenlijke verplichting niet meer naar 
behoren, in het be lang van het kind, kan · 
worden vervuld, zonder dat de bijdrage van 
een der partijen wordt herzien. 

Wat door het Hof was beslist, i.v.m. de 
verhoging van de bijdrage, diende des te meer 
te worden aangenomen, als een vermindering 
was gevraagd. 

Krijgt het kind verder hetgeen waarop het 
recht heeft en nodig heeft, ook a! vergt zulks 
meer van de ouder-bewaarder van het kind, 
dan is de wijziging van de bijdrage van de 
andere echtgenoot niet te verantwoorden. 
Zodanige wijziging zou immers aileen aan 
deze echtgenoot ten goede komen. 

Het geannoteerde arrest heeft daarop de 
nadruk gelegd en beslist dat een vermindering 
van de inkomsten van de schuldenaar op' 
zichzelf geen verantwoording is voor een 
wijziging door de rechter van de door de 
overeenkomst vastgestelde bijdrage. 

Zie M.T. MEULDERS-KLEIN, « Les effets du 
divorce par consentement mutuel et le prin
cipe de Ia convention-loi Etendue et 
limites >>, Rev. crit. jur. beige, 1979, biz. 495 
e.v.; E. VIEUJEAN, • Examen de Ia Jurispru
dence, 1970-1975, Les personnes •, Rev. crit. jur. 
beige, 1978, biz. 377 e.v. 

B.J.B. 

ouderlijke verplichting tot onderhoud en 
tot opvoeding, dat belang ten deze wordt 
gemeten door de omvang van de behoef
ten van de kinderen; dat bet vaststaat 
dat de behoeften van Bertrand en van 
Lionel niet verdwenen zijn, niet vermin
derd zijn en waarschijnlijk toegenomen 
zijn; dat, bijgevolg, een wijziging van de 
verbintenissen van de partijen over hun 
bijdrage in bet onderhoud en in de 
opvoeding van de kinderen, om de enige 
reden dat de inkomsten van de schulde
naar zouden veranderd zijn sedert bet 
tijdstip waarop de partijen hun verplich
tingen hebben vastgesteld, terwijl het 
belang van de kinderen zulks geenszins 
rechtvaardigt, artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek zou schenden en in 
werkelijkheid erop zou neerkomen aan 
de rechter een herzieningsbevoegdheid 
toe te kennen die gegrond is op de 
zorgeloosheid van de partijen, wat de 
wet niet toestaat >>, 

terw1jl de overeenkomst waarvan 
sprake m artikel 1288, 3", van bet 
Gerechtelijk Wetboek de partijen tot wet 
strekt en de echtgenoten jegens elkaar 
verbindt in zoverre ze een bepaald 
equivalentieverband vaststelt tussen, 
enerzijds, de kosten van opvoeding en 
van onderhoud van de kinderen en, 
anderzijds, de uitkering tot levensonder
houd die wordt betaald door de ouder 
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aan wie de bewaring niet is toever
trouwd; die overeenkomst echter niet tot 
gevolg kan hebben onveranderlijk de 
totale grootte vast te stellen van de 
wettelijke verplichting tot onderhoud en 
tot opvoeding die op de beide echtgeno
ten samen rust; die essentieel ver
anderlijke wettelijke verplichting niet 
aileen afhankelijk is van de behoeften 
sensu stricto van de kinderen, doch ook 
van de ontwikkeling van de levensom
standigheden van elk van de ouders die 
de kinderen na de echtscheiding verder 
meemaken; de voorafgaande overeen
komst de kinderen niet het recht kan 
doen verliezen om te delen in de verbe
tering van de bestaansvoorwaarden van 
de ouder aan wie de bewaring niet is 
toevertrouwd, die na het afsluiten van de 
overeenkomst is ingetreden; ze die ouder 
evenmin kan opleggen dat hij de kinde
ren een levensstandaard blijft verschaf
fen die de zijne niet meer is; de 
uitvoering van de clausules van de 
voorafgaande overeenkomst betreffende 
de bijdrage van de echtgenoten in het 
onderhoud en de opvoeding van de 
gemeenschappelijke kinderen noodzake
lijk afhankelijk is van de schommelin
gen van de verplichting tot onderhoud 
en tot opvoeding; aldus nooit is betwist 
dat die clausules zonder voorwerp raken 
wanneer de verplichting tot onderhoud 
en tot opvoeding eindigt wegens de 
financi~He autonomie van de kinderen; 
ze ook moeten worden aangepast telkens 
als een dergelijke aanpassing nodig is 
om het in de oorspronkelijke overeen
komst bepaalde equivalentieverband te 
handhaven; waaruit volgt dat het bestre
den vonnis niet op wettige wijze kon 
beslissen dat er geen grond bestond om 
het bedrag van de door eiser verschul
digde uitkering tot levensonderhoud te 
verminderen, om de enkele reden dat de 
« behoeften » van de kinderen sedert het 

·opmaken van de voorafgaande overeen
komst niet waren verminderd, zonder te 
onderzoeken of, zoals eiser zulks bij 
conclusie betoogde, de vermindering van 
zijn inkomsten niet had geleid tot de 
vermindering van het onderhouds- en 
opvoedingsniveau waarop de kinderen 
mochten aanspraak maken (schending 
van aile in het middel vermelde bepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet); althans op grond van de 
motivering van het vonnis niet kan 
worden nagegaan of de feitenrechters bij 
de beoordeling van de behoeften van de 
kinderen al dan niet rekening hebben 
gehouden met de ontwikkeling van de 
inkomsten van elke echtgenoot; door die 

dubbelzinnigheid het Hof de wettigheid 
van het vonnis niet kan toetsen, wat in 
strijd is met artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het vonnis volgt, ener
zijds, dat de partijen, v66r hun 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming, overeenkomstig arti
kel 1288 van het Gerechtelijk Wet
hoek overeengekomen zijn dat de 
beide uit het huwelijk geboren kin
deren aan verweerster zouden wor
den toevertrouwd en dat eiser haar, 
als bijdrage in het onderhoud en in 
de opvoeding van elk kind, een 
gedeeltelijk indexeerbaar bedrag 
van 5.000 frank per maand zou 
betalen; anderzijds, dat eiser, in het 
huidige geding dat is aangespannen 
na de overschrijving van de echt
scheiding, de vermindering van die 
bijdrage vordert alleen op grand van 
het feit dat zijn inkomsten, inge
volge omstandigheden onafhanke
lijk van zijn wil, zouden verminderd 
zijn in vergelijking met de inkom
sten die hij had bij de onderteke
ning van de voorafgaande overeen
komst; 

Overwegende dat de overeen
komst die tussen de echtgenoten 
gesloten is in het geding tot echt
scheiding door onderlinge toestem
ming de verplichtingen van de 
ouders jegens hun kinderen, zoals 
ze voortvloeien uit de artikelen 202 
en 303 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet kan wijzigen o£ beperken; dat 
ze echter de ouders jegens elkaar 

.verbindt; 

Dat hieruit volgt dat de verminde
ring van de inkomsten van de 
schuldenaar, ook als ze de omvang 
zou kunnen be'invloeden van de bij 
de wet jegens de kinderen opge
legde verplichting tot onderhoud en 
tot opvoeding, op zichzelf geen 
rechtvaardiging is voor de wijziging 
door de rechter van de bijdrage die 
zonder voorbehoud ten laste van 
een van de ouders is vastgesteld in 
de overeenkomst die de partijen 
hebben opgemaakt; 
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Dat aldus het vonnis dat, zonder 
rekening te houden met de ontwik
keling van de inkomsten van de 
schuldenaar, ter afwijzing van de 
vermindering van de bijdrage van 
eiser in het onderhoud en in de 
opvoeding van zijn kinderen, steunt 
op de verbindende kracht van de 
overeenkomst waarin die bijdrage 
tussen de partijen wordt vastge
steld, en erop wijst dat een derge
lijke overeenkomst niet kan worden 
gewijzigd << om de enige reden dat 
de inkomsten van de schuldenaar 
zouden veranderd zijn sedert het 
tijdstip waarop de partijen hun 
respectieve verplichtingen hebben 
vastgesteld, terwijl het belang van 
de kinderen zulks geenszins 
rechtvaardigt >>, zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 september 1981 - 1• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Kirkpatrick en VanRyn. 

Nr. 46 

le KAMER- 17 september 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERSCHEIDENE VOR
DERINGEN BIJ EEN ZELFDE AKTE INGESTELD 
- GEEN SAMENHANG - ONBEVOEGDHEID 
VAN DE RECHTER OM KENNIS TE NEMEN VAN 
EEN VAN DIE VORDERINGEN- RECHTER NIET 
VERPL!CHT ALLE VORDERINGEN NAAR DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE VERWIJ
ZEN. 

2° SAMENHANG - BURGERLIJKE ZAKEN 

OM KENNIS TE NEMEN VAN EE\'J VAN DIE 
VORDERINGEN - RECHTE.R NIET VERPLICHT 
ALLE VORDERINGEN NAAR DE ARRONDISSE.-. 
MENTSRECHTBANK TE VERWIJZEN, 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR IN 
HET ALGEMEEN - VERHUURDER - VER
PLICHTINGEN - VRIJWARING - GENOTS
STOORNIS VEROORZAAKT DOOR EEN. MEJ?E
HUURDER- BURGERLIJK WETBOEK, ART, 1725 
- STOORNIS WAARVAN DE OORSPRONG NIET. 
TE VINDEN IS IN DE DOOR DE HUUR VER
LEENDE RECHTEN - GEEN AANSPRAKELIJKc 
HElD VAN DE VERHUURDER {!). 

1" en 2" Hoewel krachtens art. 701 Ger. W · 
verscheidene vordedngen tussen twee 
of meer partijen, indien zij samenhan
gend zijn, bij een zelfde akte kunneri 
worden ingesteld, volgt daaruit echler 
niet dat, wanneer de rechter wettig 
beslist dat die vorderingen niet 
samenhangend zijn, aile vorderingen 
tach naar d£3 arrondissementsrecht
bank moeten worden verwezen, als de 
rechter oordeelt dat hij voor een van 
de vorderingen onbevoegd is. 

{GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE T. DUBOIS) 

ARREST ( vedaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 april 1980 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 565, 566, 640, 
1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de vrederechter te Sint
Pieters-Woluwe, bij wie een zelfde dag~ . 
vaarding de rechtsvordering tegen eise
res en de rechtsvordering tegen de 
echtgenoten Trubaschnik aanhangig 
waren gemaakt, de eerste rechtsvorde
ring niet gegrond had verklaard en zich 
ambtshalve onbevoegd had verklaard om 
kennis te nemen van de tweede rechts
vordering die hij, derhalve, verwees naar · 
de arrondissementsrechtbank die ze op 
haar beurt verwees naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, bij welke 
rechtbank verweerster trouwens hoger 
beroep had ingesteld tegen de beslissing 
van de vrederechter houdende onge
grondverklaring van haar rechtsvorde
ring tegen eiseres, en het vonns afwij
zend beschikt op het verzoek om die 

- VERSCHEIDENE VORDERINGEN BIJ EEN 1-----------------
ZELFDE AKTE INGESTELD - GEEN SAMEN- (1) Zie DE PAGE, Traite elementaire de droit 
HANG - ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER civil beige, dl. IV, druk 1972, biz. 652. e.v .. 



-93-
beide vorderingen wegens samenhang 
samen te voegen, op grond dat de aanleg 
van die vorderingen verschillend was en, 
wat dat hoger beroep zelf betreft, dit 
ontvankelijk en gegrond heeft verklaard, 

terwijl, krachtens de artikelen 565, 
566 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechter, die ingevolge een zelfde 
dagvaarding uitspraak dient te doen 
over twee vorderingen, waarvan hij de 
samenhang niet wil aannemen, beide 
vorderingen naar de arrondissements
rechtbank moet verwijzen om deze in 
staat te stellen op wettige wijze uit
spraak te doen over de volstrekte 
bevoegdheid in verband met die vorde
ringen, omdat in dit geval die volstrekte 
bevoegdheid afhankelijk is van het a! 
dan niet bestaan van samenhang tussen 
voormelde vorderingen; de vrederechter 
te Sint-Pieters-Woluwe zich dus in strijd 
met voormelde bepalingen van openbare 
orde bevoegd had verklaard om kennis 
te nemen van de rechtsvordering tegen 
eiseres; bijgevolg het vonnis niet, zonder 
diezelfde bepalingen te schenden, kon 
zeggen dat bij de rechtbank op wettige 
wijze hoger beroep was ingesteld tegen 
diezelfde rechtsvordering en het beroe
pen vonnis niet ten gronde kon wijzigen; 
het, integendeel, met verbetering en 
zoals de eerste rechter had moeten doen, 
de zaak naar de arrondissementsrecht
bank had moeten verwijzen voor uit
spraak als naar recht over de volstrekte 
bevoegdheid; het vonnis, door zijn 
beslissing, derhalve de artikelen 565, 
566 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek 
alsmede, voor zoveel nodig, de 
artikelen 1042 en 1068 van hetzelfde 
wetboek schendt : 

door jegens de medehuurders niet 
de vereiste maatregelen te nemen; 
dat verweerster zowel van de mede
huurders als van eiseres de ontbin
ding van de aan de echtgenoten 
Trubaschnik toegestane huur en de 
betaling van schadevergoeding vor
derde; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, enerzijds, beslist dat eiseres 
als verhuurster buiten het geding 
moet worden gesteld en zich, ander
zijds, onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de rechtsvorde
ring tegen de medehuurders en die 
vordering naar de arrondissements
rechtbank verwijst; 

Overwegende dat de vrederechter 
aldus noodzakelijk heeft geoordeeld 
dat die twee vorderingen niet zo 
nauw verbonden waren dat het 
wenselijk was ze samen te berech
ten ten einde oplossingen te vermij
den die onverenigbaar konden zijn 
en dat hij genoegzaam ingelicht was 
om een beslissing te nemen in 
verband met de vordering tegen 
eiseres; 

Overwegende dat hoewel, krach
tens artikel 701 van het Gerechtelijk 
W etboek, verscheidene vorderingen 
tussen twee of meer partijen, indien 
zijn samenhangend zijn, bij een 
zelfde akte kunnen worden inge
steld, hieruit echter niet volgt dat, 
als de rechter van oordeel is dat die 

Overwegende dat bij een zelfde vorderingen niet samenhangend 
exploot bij de vrederechter twee zijn, alle vorderingen naar de arron
vorderingen aanhangig waren dissementsrechtbank moeten wor
gemaakt waarvan de eerste door den verwezen, wanneer de rechter 
Mevr. Dubois, verweerster, was beslist dat hij voor een van de 
ingesteld tegen medehuurders vorderingen onbevoegd is; 
wegens genotsstoornissen die zij Overwegende dat, derhalve, noch 
haar toebrachten door overdag en het beroepen vonnis, noch het 
's nachts op muziekinstrumenten bestreden vonnis dat, uitspraak 
te spelen, en de tweede tegen doende in hoger beroep ten aanzien 
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, van de vordering van verweerster, 
eiseres, eigenares van de twee de beide zaken niet wilde voegen op 
appartementen die verhuurd waren grand dat de zaak tegen eiseres in 
aan verweerster en aan de echtge- hager beroep was ingeleid, terwijl 
noten Trubaschnik, die de stoornis- de andere zaak, bij beslissing van 
sen veroorzaakten; dat, in die de arrondissementsrechtbank, in 
tweede rechtsvordering, verweerster eerste aanleg voor de rechtbank was 
aan eiseres verweet dat zij de feite-1 gebracht, geen enkele in het middel 
lijkheden niet had doen ophouden vermelde bepaling schenden; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1165, 
1719 en 1725 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis, volgens 
hetwelk artikel 1725 het begrip derden. 
niet omschrijft en geen betrekking heeft 
op het geval van een medehuurder, 
beslist dat, krachtens artikel 1719, de 
verhuurder moet « gebruik maken van 
de middelen waarover hij beschikt om 
de stoornis te doen ophouden wanneer 
de veroorzaker van de stoornis ook zijn 
huurder is en de stoornis een contrac
tuele tekortkoming is; dat hij immers 
die huurder kan doen veroordelen om 
met de stoornis op te houden of de 
ontbinding van de huur kan vragen », en 
hieruit afleidt dat eiseres, die geen 
gebruik had gemaakt van de middelen 
waarover zij beschikte om de stoornis te 
doen ophouden, moet worden veroor
deeld om aan verweerster een vergoe
ding van 250 frank per dag te betalen 
wegens de stoornis die de echtgenoten 
Trubaschnik haar hadden toegebracht, 

terwijl 1" het vonnis aldus eiseres 
verplicht om verweerster, haar huurster, 
te vrijwaren voor de stoornis die zij in 
haar genot ondervond door aan derden 
te wijten feitelijkheden, wat in strijd is 
met artikel 1725 van het Burgerlijk 
Wetboek; 2" de verhuurder slechts te kort 
komt aan zijn persoonlijke verplichting 
om de huurder het rustig genot van het 
goed te doen hebben zolang de huur 
duurt als hij, om een aan een derde toe 
te schrijven stoornis te doen ophouden, 
geen gebruik maakt van de middelen die 
hij aileen kon aanwenden; zulks zeker 
niet het geval is voor de rechtsvordering 
tegen een derde ten einde hem te doen 
veroordelen om met de stoornis op te 
houden, daar de huurder zelf die rechts
vordering kan instellen en dat trouwens 
ten deze heeft gedaan; het vonnis, door 
er anders over te beslissen, artikel 1719 
van het Burgerlijk Wetboek verkeerd 
toegepast en, bijgevolg, geschonden 
heeft; 3" het vonnis, door het feit dat in 
rechte niet de ontbinding is gevorderd 
van de huur van de consorten Trubasch
nik te beschouwen als een foutieve 
tekortkoming aan de bij artikel 1719 van 
het Burgerlijk Wetboek opgelegde ver
plichting, verweerster profijt laat trek
ken uit een overeenkomst waar zij niets 
mee te maken heeft (schending van 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek), 

wat artikel 1719 van het Burgerlijk 
Wetboek niet toestond te doen (scherr
ding van dit artikel) : 

Overwegende dat hoewel de ver
huurder, krachtens artikel 1719 van 
het Burgerlijk Wetboek, de huurder 
het rustig genot van het goed moet 
doen hebben zolang de huur duurt 
en aansprakelijk is voor de genots
stoornissen die de huurder onder
vindt wanneer die stoornissen hun 
oorsprong vinden in door de ver
huurder verleende rechten, hij ech
ter, overeenkomstig de regel van 
artikel 1725 van datzelfde wetboek, 
niet verplicht is de huurder te 
vrijwaren voor de stoornis die der
den, zoals medehuurders, hem in 
zijn genot toebrengen; dat de huur
der enkel het recht heeft om per
soonlijk een vordering in te stellen 
tegen degene die de feitelijkheden 
teweegbrengt en zich jegens de 
verhuurder niet kan beroepen op 
een huishoudelijk reglement van 
het pand dat de verschillende huur
ders bepaalde verplichtingen oplegt; 

Dat door te beslissen dat eiseres 
gebruik moest maken van de midde
len waarover zij beschikte om 
de door haar huurder veroorzaakte 
stoornis te doen ophouden en dat 
het laten bestaan van de stoornis 
voor eiseres een contractuele tekort
koming is aan haar verplichtingen 
die zij moet vergoeden, het bestre
den vonnis derhalve artikel 1725 
van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
eiseres veroordeelt en het uitspraak 
doet over de kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel, zitting houdende in 
hoger beroep. 
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17 september 1981 - 1• kamer -

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal- Advocaat: mr. J. VanRyn. 

Nr. 47 

1 e KAMER - 17 september 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEERSON

GEVAL - VEROORDELING TOT VERGOEDING 
VAN DE GELAEDEERDE - BESLISSING 
WAARIN TWIJFEL SCHUILT OVER HET OORZA
KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE 
- BESLISSING NIET NAAR RECHT VERANT
WOORD(l). 

(• TRANSVEMIJ • N.V. T. HERMANS, GEMEEN
SCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERING 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN DE FEDERALE 

VERZEKERINGEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
bestuurder Eijkhout, verzekerde van 
eiseres, aileen aansprakelijk was voor de 
derde reeks botsingen, en erop wijst dat 
het ten deze « niet mogelijk is na te 
gaan of Denis Hermans, die ongetwijfeld 
reeds bij de eerste botsing werd gewond, 
nog meer gewond is geraakt door de 
tweede en de derde botsing », waarna 
het zegt dat een verergering van zijn 
toestand niettemin heel waarschijnlijk is 
en beslist dat eiseres moet worden 
veroordeeld tot volledige vergoeding van 
de lichamelijke schade van Denis Her
mans en tot terugbetaling aan de 
gemeenschappelijke kas De Verenigde 
Verzekeringen van aile uitgaven die zij 
voor de eerste verweerder heeft gedaan, 

(1) Cass., 6 okt. 1969 (A.C., 1970, 132) en 
12 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 225). Zie Cass., 
23 sept. 1974 (ibid., 1975, 97) en de voetnoten. 

te1WiJ1 als beginsel geldt dat de ver
plichting tot vergoeding van een schade 
slechts kan worden opgelegd aan degene 
die de fout heeft begaan als het vaststaat 
dat die fout de oorzaak of een van de 
oorzaken van de schade is geweest; door, 
enerzijds, te zeggen dat het niet moge
lijk is na te gaan of de ten aanzien van 
de verzekerde van eiseres in aanmerking 
genomen fout de oorzaak of een van de 
oorzaken is van de door de eerste 
verweerder geleden schade en van de 
door de tweede verweerster gedane uit
gaven, en door eiseres niettemin te 
veroordelen om de door verweerder gele
den schade te vergoeden en om de door 
verweerster gedane uitgaven terug te 
betalen, het arrest steunt op tegenstrij
dige of althans dubbelzinnige gronden 
en aile in het middel vermelde wetsbe
palingen schendt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat de verzekerde 
van eiseres enkel aansprakelijk is 
voor de derde botsing, zegt dat het 
ten deze blijkbaar niet mogelijk is 
na te gaan of Denis Hermans, de 
eerste verweerder, die ongetwijfeld 
reeds bij de eerste botsing werd 
gewond, nog meer gewond is 
geraakt door de tweede en de derde 
botsing; dat het arrest eiseres ech
ter veroordeelt om de door de 
getroffene geleden schade volledig 
te vergoeden, op grond dat een 
verergering van zijn toestand niet
temin heel waarschijnlijk was; 

Overwegende dat door die over
wegingen waaruit, enerzijds, niet 
volgt dat de oorspronkelijke schade 
van de eerste verweerder is veroor
zaakt door de botsing die te wijten 
was aan de fout van de verzekerde 
van eiseres en waarin, anderzijds, 
wordt gezegd dat de verergering van 
die schade, al is ze heel waarschijn
lijk, blijkbaar niet kan worden vast
gesteld, het arrest niet vaststelt dat 
er tussen de fout en de schade een 
oorzakelijk verband bestaat en der
halve geen verantwoording naar 
recht geeft voor de veroordelingen 
die het tegen eiseres uitspreekt; 

Dat het middel gegrond is; 



-96 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het 
beslist dat eiseres, onder voorbe
houd van het verhaal dat zij even
tueel tegen derden kan instellen, 
verplicht is tot volledige vergoeding 
van. de schade van de eerste ver
weerder, die gedeeltelijk door de 
tweede verweerster schadeloos 
gesteld is, en haar veroordeelt om 
aan elk van hen de aangegeven 
bedragen te betalen, en in zoverre 
het uitspraak doet over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
'de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

17 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs Van Ryn en Kirkpatrick. 

Nr. 48 

1 • KAMER - 18 september 1981 

1° SCHIP, SCHEEPVAART- BEWAREND 
BESLAG OP ZEESCHEPEN EN BINNENSCHEPEN 
- BEWAREND BESLAG OP EEN ZEESCHIP -
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1468, 
TWEEDE LID, LETI'ER Q - BESLAG DAT KAN 
WORDEN TOEGESTAAN TOT WAARBORG VAN 
EEN ZEEVORDERING DIE ONDER MEER 
« SCHEEPSVERBAND > TOT OORZAAK HEEFT. 

2° BESLAG- BEWAREND BESLAG OP ZEE

SCHEPEN EN BINNENSCHEPEN - BEW AREND 
BESLAG OP EEN ZEESCHIP - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1468, TWEEDE LID, LET
TER Q - BESLAG DAT KAN WORDEN TOEGE-
STAAN TOT WAARBORG VAN EEN 
ZEEVORDERING DIE ONDER MEER 
" SCHEEPSVERBAND , TOT OORZAAK HEEFT. 

I" en 2" Uit art. 1468, tweede lid, Jetter q, 
Ger. W. volgt dat, oak al is de 
" llfortgage » - welk begrip in de 
Nederlandse tekst aangeduid is met de 

term « scheepsverband » - als zoda-. 
nig geen instituut van Belgisch recht, 
bewarend beslag niettemin kan wor
den gelegd op een zeeschip, als het 
beslag strekt tot het waarborgen van 
een zeevordering die onder meer tot 
oorzaak heeft een naar het recht van 
de Angelsaksische (common law) Ian
den bestaande « mortgage », in de 
gevallen waarin deze door de Belgi
sche rechter moet worden erkend (l) 
(2). 

(• AEGEAN MOON INCORPORATED ' VENNOOT
SCHAP NAAR LIBERIAANS RECHT T. ZAMARDI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 
1977 door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1468, q, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 19, 25 van de wet 
van 21 augustus 1879 houdende boek II 
van het Wetboek van Koophandel, 1 van 
de Conventie van 10 april 1926, goedge
keurd door de wet van 20 no
vember 1928, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder een stuk 
voorbrengt, gedateerd te Schiedam op 
8 juni 1977 en hetwelk vermeldt dat een 
zekere A. Zamardi een lening verstrekt 
en overhandigt van f 300.000 ten 
behoeve van de Liberiaanse onderne
mingen « Aegean Moon >> en « Aegean 
Horizon >>, die eigenaar zijn van de 
onder Griekse vlag varende schepen met 
de namen « Peter >> en « Frank », en 

(1) Zie Verslag over de Gerechtelijke Her
vorming, druk Belgisch Staatsblad, 1964, 
biz. 548; Pari. St., Senaat, zitting 1960-1961, 
nr. 102, biz. 21; Par!. St., Senaat, Buitengewone 
zitting, 1961, nr. 48. 

(2) Wat het begrip « Scheepsverband » 
betreft, zie : Pand. belges, dl. 51, druk 1895, 
trefw. Hypoth. marit. (Droit international 
prive), nrs. 8 tot 18; OsBoRN, A concise Law 
Dictionary, druk 1937, biz. 208, trefw. Mort
gage; 0PPE, Wharton's Law Lexicon, druk 1938, 
biz. 374-375, trefw. Equitable Mortgage; RIPERT, 
Drod maritime, dee! II, druk 1952, nr. 1044; 
JowiTIE, The Dictionary of English Law, 
druk 1959, biz. 1191, trefw. Mortgage; LoRD 

·CHORLEY en GILES, Shipping Law, 5e druk, 
biz. 26 tot 32; Halsbury's Statutes of England, 
dl. 31, druk 1971, biz. 57; The .Merchant 
Shipping Act 1894, artt. 31 tot 46 en 57. 
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verder dat onderstaande voorwaarden 
van toepassing en onvoorwaardelijk 
geaccepteerd zijn : « a) Terugbetaling 
zal plaatsvinden niet later dan 
1 november 1977 te Rotterdam 
in Nederlandse guldens, inclusief de 
overeengekomen rente van 10 pet.; 
b) Onderpanden voor de lening zijn : de 
motorschepen genaamd " Peter " en 
" Frank " behorende aan de onderne
mingen " Aegean Moon " en " Aegean 
Horizon" en/of iedere andere bezitting 
dezer ondernemingen; c) De verklarin
gen van de h. Avramides dat hypothe
caire en/of andere verplichtingen voor 
hem geen beletsel vormen eerderge
noemde schepen als onderpand voor 
deze lening te geven ... >>; en na als 
vaststaande te hebben aangenomen dat 
er geen hypotheek op het schip werd 
verleend, daarna niettemin oordeelt : 
1" dat uit de overeenkomst van 
8 juni 1977 blijkt dat appellante (thans 
eiseres) haar schip als « onderpand >> 
voor de lening stelde en dat, hoewel 
« het niet onmogelijk voorkomt dat 
appellante enkel en alleen heeft willen 
aantonen dat zij solvent was en dat zij 
nominatim de voorwerpen heeft willen 
aanduiden waarop de schuldeiser desge
vallend zou kunnen uitvoeren ... het 
echter meer voor de hand ligt dat 
appellante een door gei:ntimeerde (thans 
verweerder) geeiste zekerheid heeft wil
len stellen >>, 2" dat de ten deze gesloten 
overeenkomst « niets anders kan zijn 
dan een "mortgage", ergo, dan een 
scheepsverband >>, te weten een contract, 
afkomstig uit het Angelsaksische 
zeerecht, « waardoor de schuldenaar de 
schuldeiser toelaat bepaalde goederen, 
voorwerp van de "mortgage", in beslag 
te nemen en te verkopen tot zekerheid 
van de schuldvordering » en derhalve 
beslist dat verweerder een zeevorctering 
bezat uit oorzaak van « scheepsverband >> 

(artikel 1468, q, van het Gerechtelijk 
Wetboek}, zodat het verzoek om bewa
rend beslag te leggen op het schip 
« Frank >> geldig was toegestaan, 

terwijl, eerste onderdeel, naar Bel
gisch recht geen andere zakelijke zeker
heid op een schip bestaat dan de 
scheepshypotheek, en de vermelding van 
het woord scheepsverband in 
artikel 1468, q, van het Gerechtelijk 
Wetboek het gevolg is van de letterlijke 
overname van de tekst van artikel 1 van 
de Conventie van Brussel van 
10 mei 1952, goedgekeurd door de wet 
van 25 mei (lees : 24 maart) 1961, welke 
bepaling terzelfder tijd verwijst naar de 
« mortgage », instelling naar het recht 

der Angelsaksische Ianden, en naar de 
scheepshypotheek, instelling naar het 
recht der overige Ianden, welke het
zelfde doel beoogt als de « mortgage >>, 

waaruit volgt dat de Belgische wetgever, 
bij de aanpassing aan de Conventie van· 
Brussel van 10 mei 1952, nochtans 
geenszins een naar Belgisch recht onbe
kende en niet georganiseerde instelling 
zoals de « mortgage >> (vertaald als 
scheepsverband) heeft willen invoeren 
(schending van de artikelen 1468 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 19 en 25 van 
,boek II van het Wetboek van Koophan
'del), 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, ... 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het woord 

« scheepsverband », dat in 
artikel 1468, q, van het Gerechtelijk 
Wetboek voorkomt, de vertaling is 
van het woord « mortgage », overge
nomen van artikel 1 van het inter
nationaal verdrag tot het brengen 
van eenheid in sommige bepalingen 
inzake conservatoir beslag op zee
schepen, ondertekend te Brussel op 
10 mei 1952, goedgekeurd door de 
wet van 24 maart 1961, en dat de 
wet van 4 december 1961 tot wijzi
ging van de wet van 4 sep
tember 1908 op het conservatoir 
beslag op zeeschepen en van de wet 
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, 
in de Belgische wetgeving heeft inge
voegd om deze met het voormelde 
verdrag in overeenstemming te bren
gen; dat het Gerechtelijk Wetboek 
deze wettelijke regeling heeft overge
nomen en in stand gehouden; 

Overwegende dat de wetgever 
derhalve gewild heeft dat, ook al is 
de << mortgage >> als zodanig geen 
instituut van Belgisch recht, bewa
rend beslag zou kunnen worden 
gelegd op een zeeschip, onder meer, 
als het verzoek om beslag te leggen 
strekt tot het waarborgen van een 
zeevordering uit oorzaak van een 
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naar het recht van de Angelsaksi
sche landen bestaande « mortgage », 
in de gevallen waarin deze door de 
Belgische rechter moet worden 
erkend; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 
1979 door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel, 
dat op geen dwingende of de open
bare orde rakende wetsbepalingen 
berust, nieuw en mitsdien niet ont
vankelijk is; 

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

18 september 1981 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelljkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. VanRyn. 

Nr. 49 

1' KAMER -18 september 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN - AFWIJZING VAN DE VOR
DERING GEGROND OP EEN EXCEPTIE DIE DE 
PARTIJEN NIET HADDEN INGEROEPEN, ZON
DER HEROPENING VAN DE DEBATIEN -
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE 
LID - BEPALING VAN TOEPASS!NG OP DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP (1). (ART. 
1042 GER.W.) 

2° HOGER BEROEP BURGERLJJKE 

ZAKEN- BESLISSING VAN DE RECHTERS IN 
HOGER BEROEP DIE EEN HOGER BEROEP 
AMBTSHALVE ONONTVANKELIJK VERKLAREN, 
ZONDER HEROPENING VAN DE DEBATIEN TE 
HEBBEN BEVOLEN - ONWETIIGHEID (2). 
(ARTI. 774, TWEEDE LID, EN 1042 GER.W.) 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 774 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep, 
door eiser ingesteld, niet toelaatbaar 
verklaart, om reden dat het laattijdig is, 

terwijl de exceptie van niet 
toelaatbaarheid van het hoger beroep 
door verweerder voor het hof van beroep 
niet was ingeroepen, en het hof van 
beroep derhalve, overeenkomstig arti
kel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat toepasselijk is in hoger 
beroep op grond van artikel 1042 van 
hetzelfde wetboek, de heropening van de 
debatten had moeten bevelen, vooraleer 
het hoger beroep niet toelaatbaar te 
verklaren; zodat het arrest, door het 
hoger beroep niet toelaatbaar te verkla
ren zonder vooraf de debatten heropend 
te hebben, de artikelen 774 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat verweerder, 
toen gei:ntimeerde, in de laatste 
conclusie die voor het hof van 
beroep werd genomen, verklaarde 
afstand te doen « van het exploot 
van betckening van 5 augustus 
1974 »,van het beroepen vonnis aan 
eiser; 

Dat het hof van beroep oordeelt 
dat de termijn van hoger beroep 
toch een aanvang heeft genomen bij 
die betekening, spijt de afstand, op 
grond dat de termijn van hoger 
beroep voorgeschreven is « op 
straffe van verval », dat de rechter 
<< dit verval ambtshalve uitspreekt >> 
en << dat een partij niet vermag deze 
regel van openbare orde, door 
afstand van de akte van betekening, 
te ontzenuwen >>; 

Overwegende dat het hof van 
----------------1 beroep de heropening van de debat

ten ambtshalve had moeten bevelen, 
alvorens het hoger beroep niet ont
vankelijk te verklaren om reden dat, 

(1) Cass., 12 sept. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 31). 

(2) Cass., 29 jan. 1976 (A.C., 1976, 626). 
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m1Jn WaS mgegaan b1J de beteke- LUKE ZAKEN- UJTLEGGING VAN EEN OVER-
VO_l~ens he~ arrest, d~. beroepster-,4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER-

ning van 5 augustUS 1974, Spijt de EENKOMST- HOF NIET BEVOEGD. 
afstand ervan door gei:ntimeerde; 4" Het Hoi is niet bevoegd om de wil 

Dat het middel gegrond is; van de partijen vast te stellen en zeit 
een overeenkomst uit te leggen (4). 
(Art. 95 Gw.) 

Om die redenen, en ongeacht de 
andere middelen die tot geen rui
mere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van onderhavig arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

18 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 50 

1' KAMER - 18 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER
LUKE ZAKEN- MIDDEL DAT SLECHTS WET
TELIJKE BEPALINGEN VERMELDT DIE ZON
DER VERBAND ZIJN MET DE AANGEVOERDE 
GRIEF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - VERZEKERINGSCONTRACT -
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DIE AKTE -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWUSKRACHT 
VAN AKTEN (2). (ARTT. 1319, 1320 EN 1322 B.W.) 

3° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERVAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING VAN 
ART. 1134 B.W. (3). 

{1) Cass., 16 sept. 1977 (A.C., 1978, 72). 

(2) en (3) Cass., 15 feb. 1979 (A.C., 1979, 712) 
en 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 123}. 

(• ROYALE BELGE - BRAND HERVER
ZEKERING • N.V. T. • ROBOT CENTER • P.V.B.A., 

MRS. ARTS, BOSTOEN, Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1979 en 
niet 1969, zoals bij vergissing ~er
meld in de voorziening en in bet 
exploot van betekening ervan, door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 32 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat krachtens artikel 21 van 
de tussen eiseres en verweerster geslo
ten brandverzekeringspolis de vordering 
tot betaling van een schadevergoeding 
verjaart na een termijn van zes maan
den vanaf de dag van het ongeval of van 
de laatste rechtsvervolgingen, beslist dat 
noch uit de bewoordingen van genoemd 
artikel 21 van de polis, noch uit enig 
ander element kan worden afgeleid dat 
het de gemeenschappelijke wil was van 
de contracterende partijen om aan de 
nieuwe termijn, die aanving na een door 
het arrest aangenomen stuiting van de 
oorspronkelijke verjaringstermijn, even
eens de conventioneel verkorte duur van 
zes maanden te geven, daarbij overwe
gend dat de conventionele verkorting 
van de verjaringstermijn limitatief moet 
worden gei:nterpreteerd en dat dit 
beding moet worden uitgelegd ten 
nadele van de partij die bedongen heeft, 

terwijl uit de bewoordingen van 
artikel 21 van de polis blijkt dat de 
partijen uitdrukkelijk de wil te kennen 
hebben gegeven om de conventioneel 

(4} Cass., 26 maart 1979 (A.C., 1979, 877}; De 
motivering van de vonnissen en arresten en de 
bewijskracht van de akten, rede uitgesproken 
door procureur-generaal Dumon, toen eerste 
advocaat-generaal, op de plechtige openings
zitting van het Hof van Cassatie op 
1 sept. 1978, nr. 39. 
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verkorte verjaringstermijn van zes 
maanden ook toepasselijk te verklaren 
op de periode na de stuiting van de 
oorspronkelijk bepaalde contractueel 
verkorte verjaringstermijn, aangezien in 
genoemd artikel 21 wordt gestipuleerd 
dat de termijn van zes maanden loopt 
" vanaf het schadegeval of van de laatste 
rechtsvervolgingen », die een stuitings
daad uitmaken; zodat het arrest het 
kwesiteuze artikel 21 van de polis inter
preteert op een wijze die onverenigbaar 
is met de zin en de draagwijdte ervan en 
de bewijskracht ervan miskent (schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en 
zodat het arrest, door aan de overeen
komst van partijen een andere draag
wijdte toe te kennen, de verbindende 
kracht van het contract tussen partijen 
miskent (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek), en zodat het 
arrest ten onrechte toepassing maakt 
van de in artikel 32 van de wet van 
11 juni 1874 bepaalde verjaringstermijn 
van drie jaar op de periode na de 
stuiting (schending van artikel 32 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekerin
gen) en zodat het arrest niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet geen verband houdt 
met de aangevoerde grieven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, krachtens artikel 21 van de 
tussen eiseres en verweerster geslo
ten polis, de vordering tot betaling 
van een schadevergoeding aan de 
verzekerde verjaart na een termijn 
van zes maanden vanaf de dag van 
het ongeval of van de laatste rechts
vervolgingen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst, zonder op deze punten bekri
tiseerd te worden, dat, na de brand 
op 4 maart 1969, de verjaring van de 
vordering van verweerster in juni 
en juli 1969 door de conventionele 
aanstelling van deskundigen en 
door de uitbetalingen van eiseres 
werd gestuit en dat de verjaring tot 
9 juni 1971 werd geschorst; 

Overwegende dat het arrest oor.:. 
deelt dat noch uit de bewoordingen 
van artikel 21 van de polis, noch uit 
enig ander element kan worden 

afgeleid dat het de gemeenschappe
lijke wil was van e1seres en ver
weerster om aan de nieuwe termijn, 
die op 9 juni 1971 aanving, de 
conventioneel verkorte duur van zes 
maanden te geven; dat een derge
lijke verkorting van de termijn limi
tatief moet worden ge!nterpreteerd, 
omdat zij uitzonderlijk is en ertoe 
strekt de verzekerde te dwingen 
spoedig zijn aanspraken te doen 
gelden; dat bovendien het betwiste 
beding moet worden uitgelegd ten 
nadele van eiseres die heeft bedon
gen; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van voormelde vaststellingen 
en beschouwingen, heeft kunnen 
beslissen dat, na de stuiting van de 
verjaring in de omstandigheden die 
het preciseert, de nieuwe verja
ringstermijn drie jaar bedroeg, zon
der van artikel 21 van de polis een 
uitlegging te geven die met de 
inhoud ervan onverenigbaar is; 

Dat, in dit opzicht, het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de aangevoerde grieven slechts 
uit de beweerde miskenning van de 
bewijskracht van de polis zijn afge
leid en derhalve eveneens feitelijke 
grondslag missen; 

Over het tweede middel, ... 
doordat, ... 
terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel, dat op een 
verkeerde uitlegging van het arrest 
berust, feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
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Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doorda{ het arrest, op grond van de 
overweging :dat de in het kader van de 
brandverzekering tot vaststelling van de 
schade conventioneel aangeduide des
kundigen hun beslissingen dienen te 
motiveren, zelfs zo de partijen hen 
hadden vrijgesteld van aile gerechtelijke 
formaliteiten, en uitdrukkelijk verwij
zend naar de door de eerste rechter 
gegeven redenen luidens welke het col
lege van experten, juist omdat het als 
rechters optreedt, meer nog dan in het 
geval van een gerechtelijk deskundig 
onderzoek, verplicht is zijn beslissing te 
motiveren ten einde de rechten van de 
verdediging te vrijwaren en de motive
ring de rechtbank in de gelegenheid 
moet stellen na te gaan of geen vergis
singen werden begaan en geen misbruik 
gemaakt werd van het vertrouwen dat 
de partijen in de experten gesteld had
.den, met bevestiging van het beroepen 
,·onnis beslist dat de schatting van de 
brandscha:de neergelegd in het deskun
digenverslag van · 5 november 1969 
wegens dit gebrek aan motivering moet 
worden nietig verklaard, 

te1wijl, eerste onderdeel, in de alge
mene voorwaarden van de tussen eiseres 
en verweerster gesloten verzekerings
overeenkomst, meer bepaald in ar
tikel 15 ervan, dat de vaststelling van de 
brandschade aan een college van door de 
partijen .. aangeduide experten opdraagt, 
en in het geschrift tot aanstelling van 
deskundigen uitdrukkelijk wordt gesti
puleerd dat de experten van elke gerech
telijke formaliteit ontslagen zijn, dat hun 
beslissing bindend is en onherroepelijk 
en dat de expertise geenszins de rechten 
en excepties vermindert welke de (verze
kerings-)maatschappij tegen de verze
kerde of de derden mocht kunnen inroe
pen, en uit het geheel van deze clausules 
blijkt dat het de gemeenschappelijke wil 
van de partijen bij de verzekeringsover
eenkomst en bij de aanstelling van 
deskundigen is geweest aan het bedrag 
van de door de experten vastgestelde 
schade een definitief karakter te geven 
zodat de waarde ervan niet door de 
rechtbank kan beoordeeld worden en de 
experten dan ook niet de verplichting 
hebben hun beslissing te motiveren, 
zodat het arrest, door te beslissen dat 
het door conventioneel aangeduide des
kundigen opgemaakt verslag moest wor
den gemotiveerd, waar deze motive· 

ringsplicht in het desbetreffende (verze
.kerings-)contract en in het geschrift tot 
aanstelling van de deskundigen niet was 
voorzien, van de bepalingen van deze 
akten een uitlegging geeft die onverenig
baar is met de zin en de draagwijdte 
ervan en de bewijskracht van deze akten 
miskent (schending van de arti
kelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en zodat het arrest 
toevoegt aan de bepalingen van de aan 
het deskundig onderzoek tot basis die
nende overeenkomsten en derhalve de 
verbindende kracht ervan miskent 
(schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) en zodat het arrest 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het arrest, in 
zoverre het, in navolging van de eerste 
rechter, de motiveringsplicht van de 
experten steunt op de vrijwaring van de 
rechten van de verdediging, dit alge
meen rechtsbeginsel schendt door het 
ten onrechte toepasselijk te verklaren op 
het door conventioneel aangeduide des
kundigen nopens het bedrag van de 
brandschade op te maken deskundi
genverslag, waarop dit beginsel niet 
toepasselijk is (schending van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging), en 
terwijl, in elk geval, het arrest ten 
onrechte de afwezigheid van motivering 
in het bedoelde deskundigenverslag 
beschouwt als een schending van de 
rechten van de verdediging aangezien 
bij een conventioneer deskundig onder
zoek de partijen, via de door hen 
aangeduide deskundige, vertegenwoor
digd zijn en hun rechten van verdedi
ging derhalve volkomen behartigd wor
den door hun aanwezigheid bij het 
deskundig onderzoek en niet verder 
beschermd moeten worden door de 
motivering van het verslag dat door de 
partijen zelf, althans door de door hen 
aangestelde deskundigen, wordt opge
steld, zodat het arrest ten onrechte de 
verplichting tot motivering van een con
ventioneel deskundigenverslag uit het 
genoemd algemeen rechtsbeginsel afleidt 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsei van de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging en van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

na aan bepaalde clausules van de 
verzekeringsovereen~omst en van 
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de akte van aanstelling van de 
deskundigen hE;!rinnerd te hebben, 
onder meer erop wijst dat « uit het 
geheel van deze · clausules blijkt dat 
het de gemeenschappelijke wil van 
de partijen bij de verzekeringsover
eenkomst en bij de aanstelling van 
de deskundigen is geweest aan het 
bedrag van de door de experten 
vastgestelde scpade een definitief 
karakter 'te geven zodat de waarde 
ervan niet door de rechtbank kan 
beoordeeld worden en de exeperten 
dan ook niet de verplichting hebben 
hun beslissing te motiveren, zodat 
het arrest, door te beslissen dat het 
door conventioneel aangeduide des
kundigen opgemaakt verslag moest 
worden gemotiveerd », de bewijs
kracht en de verbindende kracht 
van de akten miskent en niet regel
matig met redenen is omkleed; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het zijn grieven laat 
steunen op een aangevoerde 
gemeenschappelijke wil van de par
tijen die uit de clausules van de 
akt'en zou blijken, niet ontvankelijk 
is; 

Dat het Hof immers niet bevoegd 
is om de wil van de partijen vast te 
stellen en om zelf een akte te 
interpreteren; 

Overwegende dat het onderdeel, 
voor het overige, zijn grieven laat 
steunen op de beschouwing dat de 
akten aan de deskundigen geen 
motiveringsplicht opleggen; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de redengeving van 
van de eerste rechter, oordeelt dat, 
hoewel de bedingen van de polis de 
deskundigen van elke gerechtelijke 
formaliteit ontslaan en bepalen dat 
hun beslissing bindend en onher
roepelijk is, de rechter in de gele
genheid moet gesteld worden om 
« na te gaan of geen vergissingen 
begaan werden en geen misbruik 
gemaakt werd van het vertrouwen 
dat de partijen in de experten 
gesteld hadden »; dat het arrest 
erop wijst dat voormelde bedingen 
de handelswijze van de experten 

niet rechtvaardigen, nu hun pro
ces-verbaal « geen enkele motive
ring bevat »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de polis uitlegt in die zin dat de 
partijen het beperkte toezicht van 
de rechtbank dat het preciseert, niet 
hebben willen uitschakelen, zodat 
de deskundigen hun beslissing moe
ten motiveren in zoverre zulks 
nodig is om dat toezicht mogelijk te 
maken; 

Dat zodoende het arrest van de 
aangehaalde akten geen uitlegging 
geeft die met de inhoud ervan 
onverenigbaar is, noch aan die 
akten toevoegdt; 

Dat, in dit opzicht, het onderdeel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aan
voert, die bepaling geen verband 
houdt met de aangevoerde grieven 
en het, in dit opzicht, niet ontvan
kelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel de schending van 
artikel 97 van de Grondwet aan
voert, die bepaling geen verband 
houdt met de aangevoerde grieven; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het hof van beroep, zoals uit 
het antwoord op het eerste onder
dee! blijkt, zijn beslissing laat steu
nen op de uitlegging van de in het 
middel vermelde akten, zonder de 
bewijskracht ervan te miskennen; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel derhalve niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

0vf;!r het vierde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vijfde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

18 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter en Ferslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal Advocaten mrs. 
Simont en van Heeke. 

Nr. 51 

1' KAMER -18 september 1981 

1° GRONDWET ARTIKEL 107 

BEVOEGDHEID EN VERPLICHT!NG VAN DE 
MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELASTE 
CRGANEN TE TOETSEN OF DE ALGEMENE, 
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE BESLUITEN 
EN VERORDENINGEN MET DE WET OVEREEN
STEMMEN. 

2° GRONDWET - GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET - BEG RIP. 

3° GRONDWET - ARTIKEL 6BIS- DISCRI
MINATIEVERBOD- BEG RIP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 14- DISCRIMINATIEVERBOD- BEGRIP. 

5° BELASTING - GELIJKHEID INZAKE 
BELASTINGEN -BEG RIP. 

provinciale en plaatselijke besluiten 
alleen toepassen in zover zij met de 
wetten overeenstemmen (1). 

2• Art. 6. Gw., waarin het beginsel van 
de gefljkheid van de Belgen Foor de 
wet is neergelegd, betekent dat aile 
Belgen op dezelfde wijze de bepalin
gen Fan de wet moeten naleven even
zeer als zij allen hetzelfde recht heb
ben om de bescherming ervan te 
vragen (2). 

3° en 4° Krachtens art. 6bis Gw. en over
eenkomstig art. 14 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens moet het genot 
van de rechten en 17I'ijheden aan de Bel
gen toegekend, zonder discriminatie 
worden verzekerd (3). 

5• Het door art. 111 Gw. gehuldigde 
beginsel van de gelijkheid van allen 
voor de belastingen impliceert dat 
allen die zich in dezelfde toestand 
beFinden op dezelfde wijze worden 
belast, maar sluit niet uit dat, reke
ning houdende met de aard en het 
doe] van de aanslag (4), bepaalde 
categorieen van personen worden Frij
gesteld; er mag evenwel geen onder
scheid tussen individuen worden 
gemaakt dat door een andere grond
wettelijke regel, zoals art. 6bis, voor
noemd, of een internationale regel 
verboden is en het onderscheid tussen 
bepaalde categorieen van personen 
mag alleszins niet willekeurig zijn (5). 

6• Wanneer een belastingplichtige tot 
staving van zijn bezwaar tegen een 
directe gemeentebelasting aanvoert 
dat deze onwettig is omdat zij gegrond 
is op een gemeenteverordening waarin 
de beginselen van gelijkheid voor de 
wet en de gelijkheid inzake belastin-

60 GRONDWET - GELIJKHEID VOOR DE gen wordt miskend, is niet naar recht 
WET, GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - verantwoord de besJissing van de 
GRONDWET, ARTT. 6, 6BIS EN 112 - BESLIS- 1------------------
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINCIERAAD, WAARIN OM TE VER
KLAREN DAT EEN GEMEENTEVERORDENING 
MET DIE BEPALINGEN OVEREENSTEMT, 
ENKEL WORDT GEZEGD DAT ALLEN DIE ZICH 
IN DEZELFDE OMSTANDIGHEDEN BEVINDEN 
OP GELIJKE WIJZE WORDEN BEHANDELD -
ONWETTIGE BESLISSING- BEG RIP. 

1• lngevolge art. 107 Gw. mogen de met 
eigenlijke rechtspraak belaste organen 
en met name de bestendige deputatie 
van een provincieraad, uitspraak 
doende inzake directe, gemeente- of 
provinciebelastingen, de algemene, 

(1) Cass., 13 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
204), zie Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 400). 

Over het begrip « wet » in art. 107 Gw., zie 
noot 9 onder het arrest van 26 feb. 1980. 

(2) Zie Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 363) 
met cone!. adv.-gen. Velu, iri Bull. en Pas., 
1976, I, 347. 

(3) Zie Cass., 17 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 41). 

(4) Zie Cass., 20 nov. 1975, waarvan sprake is 
in noot 2. 

(5) Cass., 14 jan. 1976 (A.C., 1976, 547). 
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bestendige deputatie van een provin
cieraad die, om het bezwaar niet 
gegrond te verklaren, enkel zegt dat 
die beginselen « onderstellen dat allen 
die zich in dezelfde omstandigheden 
bevinden op gelijke wijze worden 
behandeld, zonder te onderzoeken of 
het door het besluit ingevoerde onder
scheid tussen de categorieen van 
exploitanten niet willekeurig is en 
evenmin of dat onderscheid niet ver
boden is·door art. 112 Gw. of door een 
andere grondwettelijke bepaling of 
een internationale regel. 

(PSILOPOULOS T. GEMEENTE LOMMEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 maart 1979 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Lim
burg; 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over het bezwaar 
door eiser ingediend tegen zijn aan
slag op de rol van de belasting -
dienstjaar 1978 - door verweerster 
geheven op de herbergdiensters; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, na onder meer eisers ver
weer betreffende de nietigheid van 
het gemeentelijk reglement tot 
invoering van voormeld taks te heb
ben verworpen, beslist dat diens 
bezwaar « niet wordt aangenomen >>; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 6, 6bis, 
107, 112 van de Grondwet en 14 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950, en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955: 

Overwegende dat de artikelen 1 
en 2 van het reglement van ver
weerster, gedagtekend 19 december 
1977, als volgt luiden : 

« Artikel 1. - Ten laste van de 
exploitanten van een herberg, 
drankslijterij, tapperij en, over het 
algemeen, aile voor het publiek 
toegankelijke drankgelegenheden, 
van welke aard en met welke bena-

ming ook, zal een jaarlijkse taks 
worden geheven van 30.000 frank 
per kelnerin, dienster, animeer
meisje, zangeres, danseres of ser
veuse of op om het even welk 
vrouwelijk personeel voor de gelag
zaal. 

Wordt de drankgelegenheid door 
een zetbaas of een aangestelde voor 
rekening van een derde persoon 
gedreven, dan komt de belasting ten 
bezware van de opdrachtgever. 
Ieclere opdrachtgever is er, in geval 
van verandering van zetbaas of 
aangesteld(e), toe gehouden vooraf
gaand hiervan aangifte te doen bij 
het gemeentebestuur. 

De dibutant moet evenwel bet 
bewijs leveren dat hij de exploitatie 
voor rekening van een derde verze
kert; 

Artikel 2. - Wordt aanzien als 
kelnerin, dienstmeisje, danseres, 
zangeres, serveuse of gelagzaalper
soneel over het algemeen, iedere 
vrouw die in een drankgelegenheid, 
met of zonder loon, tijdelijk of 
bestendig, de klanten bedient, zingt 
of danst of die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, de handel van de 
exploitant bevordert hetzij door met 
de klanten te verbruiken, hetzij 
door, op gelijk welke wijze, tot 
verbruik aan te zetten >>; 

Overwegende dat ieder met een 
rechtsprekende functie belast 
orgaan, inzonderheid de hoven en 
rechtbanken, krachtens artikel 107 
van de Grondwet, de algemene, 
provinciale en plaatselijke besluiten 
en verordeningen aileen toepast in 
zoverre zij met de wetten overeen
stemmen; 

Overwegende dat artikel 6 van de 
Grondwet betekent dat aile Belgen 
op. dezelfde wijze de bepalingen van 
de wet moeten naleven evenzeer als 
zij allen hetzelfde recht hebben om 
de bescherming ervan te vragen; dat 
het genot van de rechten en vrijhe
den aan de Belgen toegekend, 
krachtens artikel 6bis van de 
Grondwet en overeenkomstig arti
kel 14 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
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en de Fundamentele Vrijheden, zon
der discriminatie moet worden ver
zekerd; 

Overwegende dat het door 
artikel 112 van de Grondwet gehul
digde beginsel van de gelijkheid van 
allen voor de belastingen impliceert 
dat allen die zich in dezelfde toe
stand bevinden op dezelfde wijze 
worden belast; dat het niet uitsluit 
dat, rekening houdende met de aard 
en het doel van de aanslag, 
bepaalde categorieen van personen 
worden vrijgesteld; dat evenwel 
geen onderscheid tussen individuen 
mag worden gemaakt dat door een 
andere grondwettelijke regel, zoals 
artikel 6bis voornoemd, of · een 
internationale regel is verboden en 
dat het onderscheid tussen catego
rieen van personen alleszins niet 
willekeurig mag zijn; 

Overwegende dat het gemeente
reglement ten deze een onderscheid 
invoert naar gelang van het geslacht 
van de persoon die in de drankgele
~~nheid, met of zonder loon, tijde
hJk of bestendig, de klanten 
bedient, zingt of danst of die, recht
streeks of onrechtstreeks, de handel 
van de exploitant bevordert, hetzij 
door met de klanten te verbruiken, 
hetzij door, op gelijk welke wijze, 
tot verbruik aan te zetten; dat het 
aldus alleszins een onderscheid 
maakt tussen de categorieen van 
exploitanten naar gelang van het 
geslacht van de persoon die in 
dusdanige omstandigheden in hun 
drankgelegenheid vertoeft; 

Overwegende dat de beslissing, 
met betrekking tot eisers bezwaar 
afgeleid uit de nietigheid van het 
onderwerpelijk gemeentereglement, 
onder meer op grond van de 
artikelen 6, 6bis en 112 van de 
Grondwet, oordeelt : « dat het 
gelijkheidsbeginsel voor de belas
ting en de regeling van vrijstellin
gen moet gezien worden met 
betrekking tot de situatie van de 
belastingplichtige en niet in functie 
van de grondslag van de belasting; 
dat de gelijkheid ten overstaari van 
de belastingplichtige veronderstelt 

dat al degenen die zich in dezelfde 
omstandigheden en voorwaarden 
bevinden, op gelijke wijze worden 
behandeld, dit wil zeggen dat ieder
een die voldoet aan de belastbare 
voorwaarden en grondslag die men 
bij het vaststellen van het belas
tingreglement beoogd heeft, op 
gelijke wijze client belast te worden; 
... dat voor het vaststellen van de 
gemeentebelastingen het principe 
geldt dat de gemeenteraden, binnen 
de perken van hun territoriale 
bevoegdheid en behoudens wette
lijke verbodsbepalingen, de grand
slag en modaliteiten van hun belas
tingen vrij bepalen, met als enig 
voorbehoud dat die verordeningen 
door de toezichthoudende overheid 
moeten worden goedgekeurd; ... dat 
de gemeente hier handelt als taxe
rende overheid ten overstaan van 
particuliere werkgevers op basis van 
een door haar vrij bepaalde 
grondslag »; 

Overwegende dat de beslissing 
zodoende niet onderzoekt of het 
onderscheid dat tussen de catego
rieen van exploitanten door het 
reglement wordt ingevoerd, wille
keurig is, noch of dat onderscheid 
door een grondwettelijke regel, 
ander dan artikel 112 van de Grond
:vet, of door een internationale regel 
IS verboden; 

Dat de beslissing aldus de draag
wijdte van de wettelijke bepalingen 
waarop het bezwaar steunde, 
beperkt en ze derhalve, alsmede de 
andere in het middel vermeld, 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit. arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Antwer
pen. 

lll sep.ember 1981 - 1• kamer -
Vodrzitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 



-106-
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Grootjans, Antwerpen. 

Nr. 52 

1• KAMER -18 september 1981 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
WEITELIJK VERMOEDEN INGESTELD BIJ 
ART. 555 KH., ZOALS DIT LUIDDE V66R DE 
WET VAN 14 JULI 1976 BETREFFENDE DE 
WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTIN
GEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKS
VERMOGENSSTELSELS - BEGRIP - TEGEN
BEWIJS TE LEVEREN DOOR DE ECHTGENOTE 
VAN DE GEFAILLEERDE. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -
ART. 554 KH .• ZOALS DIT LUIDDE V66R DE 
WET VAN 14 JULI 1976 BETREFFENDE DE 
WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTIN
GEN VAN ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKS
VERMOGENSSTELSELS GEEN ONDER
SCHEID NAARGELANG DE ECHTGENOTEN AL 
DAN NIET EEN STELSEL VAN GEMEENSCHAP 
VAN GOEDEREN HEBBEN AANGENOMEN. 

1° Ingevolge art. 55 Kh., zoal'i dit luidde 
v66r de wet van 14 juli 1976 betref
fende de wederz1jdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, bestaat, 
« onder welk stelsel ook het huwelijks
contract werd aangegaan, buiten het 
bij art. 554 Kh. bepaalde geval, het 
wettelijk vermoeden dat de door de 
vrouw van de gefailleerde verkregen 
goederen aan haar man toebehoren, 
uit zijn gelden werden betaald en met 
de massa van zijn actief moeten ver
enigd worden, behoudens het vermo
gen van de vrouw om het bewijs van 
het tegendeel te leveren "· Uit die 
bepaling volgt dat art. 555 Kh. in 
ruime mate voorziet in de mogelijk
heid om het tegenbewijs te leveren, 
behoudens echter het geval van 
art. 554 Kh. (1). 

2o Art. 554 Kh., zoals dit Juidde v66r de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en ve1plichtingen 
van echtgenoten en de huwelijksver
mogensstelsels, maakt geen onder
scheid naargelang de echtgenoten al 
dan niet een stelsel van gemeenschap 
van goederen hebben aangenomen; 
het is van toepassing, ook als de 
vrouw, op het ogenblik van het faillis
sement, met scheiding van goederen 
wasgehuwd. 

(LIVERANT T. CLYNMANS} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 553, 554, 555 van 
het Wetboek van Koophandel, 226septies, 
meer bepaald §§ 1, 4 en 5, van het 
Burgerlijk Wetboek, 1399, 1400, 1497, 
1527, 1529, 1536 van het Burgerlijk 
Wetboek in hun oorspronkelijke vorm, 
1536 van gezegd wetboek, gewijzigd door 
artikel 1 van de wet van 22 juni 1959, en, 
voor zoveel nodig, de thans in voege 
zijnde artikelen 1398, 1451 en 1466 van 
gezegd wetboek, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerster gegrond verklaart, welke 
ertoe strekte te horen zeggen dat het 
onroerend goed, gelegen te Mortsel, op 
naam van eiseres aangekocht op 
5 januari 1962, aan de door vonnis van 
24 december 1971 failliet verklaarde 
echtgenoot van eiseres behoorde, en dat 
dit goed ingebracht zi"tl worden in het 
actief van het faillissement met bekend
making hiervan in de registers van het 
bevoegde hypotheekkantoor; dat het 
arrest het verweer verwerpt waardoor 
eiseres in rechte stelde dat zij gehuwd 
was onder het stelsel van scheiding van 
goederen, dat weliswaar artikel 555 van 
het Wetboek van Koophandel een wette
lijk vermoeden instelt luidens hetwelk 
de goederen, door de echtgenote van de 
gefailleerde verworven, aan de echtge
noot toebehoren en betaald geweest zijn 
met gelden van deze laatste, zodat zij bij 

-------------------1 de massa van zijn actief moeten gevoegd 

(1) Zie Cass. 1 juni 1978 (A.C., 1978, 1165); 
Cass., 24 okt. 1969 {ibid., 1970, L96); adde, 
RENAULD, Droit patrimonial de Ia_ farmlle, 
Introduction, dl. I, Regimes matnmomaux, 
nr. 200, biz. 148. 

worden, doch zulks onder voorbehoud 
van het recht van de echtgenote het 
tegenbewijs te leveren, en in feite stelde 
dat de gelden, waarmede het litigieuze 
goed werd aangekocht en waarmede de 
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met bet oog op de aanwerving van bet 
goed aangegane lening werd terugbe
taald, afkomstig waren van opeenvol
gende giften van hand tot hand door de 
vader van eiseres, zonder echter te 
stellen dat bet ging om voorbehouden 
goederen in de zin van artikel 226sep
ties, meer bepaald §§ 1, 4 en 5, van het 
Burgerlijk Wetboek; dat het arrest zijn 
beslissing laat steunen op de overweging 
dat artikel 554 van het Wetboek van 
Koophandel toepasselijk was op giften 
van hand tot hand, dat de toepassing 
van dit artikei die van artikel 555 van 
gezegd wetboek uitsluit, en dat ten deze 
eiseres aan de door gezegd artikel 554 
vereiste voorwaarden niet voldeed, 
gezien de ingeroepen giften van hand tot 
hand niet bleken uit een boedelbeschrij
ving of uit gelijk welke andere authen
tieke akte, en gezien geen uitdrukkelijke 
verklaring van belegging in de akte van 
verkrijging van het litigieuze goed werd 
opgenomen, 

te1wijl de artikelen 553 en 554 van het 
Wetboek van Koophandel slechts van 
toepassing zijn op de echtgenote gehuwd 
onder bet stelsel van gemeenschap van 
goederen, zoals bedoeld in de oorspron
kelijke artikelen 1399, 1400, 1497, 
1527 van bet Burgerlijk Wetboek of in de 
thans in voege zijnde artikelen 1398 en 
1451 van gezegd wetboek, en niet op de 
echtgenote gehuwd onder het stelsel van 
scheiding van goederen bedoeld in 
de oorspronkelijke artikelen 1529 en 
1536 van het Burgerlijk Wetboek of in 
artikel 1536 van gezegd wetboek, zoals 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
22 juni 1959 of in het thans in voege 
zijnde artikel 1466 van gezegd wetboek; 
waaruit volgt dat eiseres ten deze de 
bepalingen van artikel 555 van het 
.Wetboek van Koophandel kon inroepen, 
en, spijt de afwezigheid van boedelbe
schrijving of enige andere authentieke 
akte waaruit de giften van hand tot 
hand zouden blijken, en spijt de afwe
zigheid van verklaring van belegging in 
de akte van aankoop van het litigieuze 
goed, het door gezegd artikel 555 bedoeld 
tegenbewijs mocht leveren : 

Overwegende dat de betwisting de 
artikelen 554 en 555 aangaat, zoals 
die voorkwamen in de Faillisse
mentswet van 18 april 1851, die 
hoek drie van het W etboek van 
Koophandel uitmaakt; 

Overwegende dat naar luid van 
het toenmalig artikel 555, onder 

welk stelsel ook het huwelijkscon
tract is aangegaan, behalve in het 
door artikel 554 bedoeld geval, een 
wettelijk vermoeden bestaat dat 
door de vrouw van de gefailleerde 
verkregen goederen aan haar man 
toebehoren, met zijn, gelden werden 
betaald en bij de boedel van zijn 
actief moeten worden gevoegd, 
behoudens het vermogen van de 
vrouw om het tegenbewijs te leve
ren; 

Dat hieruit blijkt dat artikel 555 
een ruime mogelijkheid tot tegenbe
wijs verschaft, maar dit uitsluit in 
het door artikel 554 bedoelde geval; 

Overwegende dat artikel 554 
bepaalt : de vrouw neemt eveneens 
de onroerende goederen terug die 
door haar of uit haar naam werden 
verkregen met de gelden die her
komstig zijn van erfenissen en 
schenkingen, op voorwaarde dat de 
verklaring van belegging uitdrukke
lijk in het contract van verkrijging 
werd opgenomen en dat de her
komst van de gelden blijkt uit een 
boedelbeschrijving of uit gelijk 
welke andere authentieke akte; dat 
artikel 554 geen onderscheid maakt 
naargelang het huwelijksvermogens
stelsel al dan niet een gemeen
schap van goederen inhoudt; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door te oordelen dat 
artikel 554 van de Faillissementswet 
toepasselijk is, ofschoon eiseres op 
het ogenblik van het faillissement 
gehuwd was met een vermogens
stelsel van scheiding van goederen, 
de in het middel ingeroepen artike
len niet schendt; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door te oordelen dat 
artikel 554 van de Faillissementswet 
toepasselijk is, ofschoon eiseres op 
het ogenblik van het faillissement 
gehuwd was met een vermogens
stelsel van scheiding van goederen, 
de in het middel ingeroepen artike
len niet schendt; 

Da t het mid del naar recht faalt; 



·--'- 108 -

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

18 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Jans
sens, afdelingsvoorzitter - Gebjklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Butzler. 

Nr. 53 

3• KAMER - 21 september 1981 

werkgever, de veremgmg zonder winst
oogmerk Koninklijke Opera te Gent, op 
21 januari 1978 ontslagen werd wegens 
« technische werkloosheid. · wegens 
staking », dat door het beheerscomite 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning beslist werd dat aan de werkne
mers van genoemde werkgever, waaron
der verweerder, geen werkloosheidsuit
kering kon toegekend worden, aangezien 
zij dee! uitmaakten van de stakende 
arbeidseenheid en de door de staking 
verworven voordelen genoten, niettemin 
tot het besluit komt dat verweerder, door 
overmacht gedreven, een onvrijwiilig 
werkloze was en dat hij, als onvrijwillig 
werkloze, gewettigde aanspraken· maakt 
op werkloosheidsuitkering met toepaS'
sing van artikel 126, 1", van het konink-

BEVOEGDHEID EN AANLEG lijk besluit van 20 december 1963, zulks 
SOC!ALE ZAKEN _ VOLSTREKTE BEVOEGD- Op grond : dat de wetgever in artikeJ 129 
HElD - WERKLOOSHE!D _ BESLISSING VAN van het konink]ijk besluit van 
HET BEHEERSCOMITE VAN DE RIJKSDIENST 20 december 1963 een onderscheid heeft 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING OVEREENKOM- Willen maken tussen deze werknemers 
STIG ARTIKEL 129 WERKLOOSHEIDSBESLU!T die daadwerkelijk aan een staking dee]-
- BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECH- nemen of ingevolge een lock-out werk
TEN. 

De arbeidsgerechten zijn bevoegd om 
kennis te nemen van betwistjngen 
aangaande beslissingen die het 
beheerscomite overeenkomstig arti
kel 129 Werkloosheidsbesluit heeft 
genomen (1). 

(R.VA. T. BULLYNCK) 

ARREST 

Joos worden, en de werkwilligen die zich 
desolidariseren van de stakende werkne
mers en door staking verhinderd worden 
hun arbeidsovereenkomst uit te voeren; 
dat het de taak is van het beheersco
mite, ten einde een rechtmatige toepas
sing te geven aan artikel 7, § 1, van de 
besluitwet van 28 december 1944, dat 

I 
aan de onvrijwillig werklozen een recht 
op werkloosheidsuitkering waarborgt .• 
een gemotiveerd onderscheid te maken 
tussen de stakende en de werkwillige 

BET HOF· _ Gelet op het bestre- werknemers; dat ing~volge artikel 580 
' van het GerechtehJk Wetboek de 

den arrest, op . 4 september arbeidsgerechten de bevoegdheid hebben 
1980 door het Arbe1dshof te Gent te oordelen of het beheerscomite op 
gewezen; onaanvechtbare wijze het al dan niet 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 126, 129 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 7, § 1, van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
580 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder sedert 
21 januari 1978 werkloos werd als het 
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
van een staking, dat hij door zijn 

(I) Cass., 29 jan. 1981 (A.C, 1980-81, nr. 315) 
met cone!. van proc.-gen. Dumon (Bull. en 
Pas., 1981, I, 565); Cass., 16 mei en 22 juni 1961 
(ibid., 1960-61) nr. 532 en nr. 612). 

vrijwillig karakter van werkloosheid ten 
gevolge van staking heeft vastgesteld; 
dat overigens de stelling, volgens welke 
aileen en uitsluitend het beheerscomite 
van de Rijksdienst de. bevoegdheid zou 
hebben toelating te geven tot toekenning 
van werkloosheidsuitkering aan <ie it;l 
artikel 129 bedoelde werklozen, ee!l 
schending van d(! rechten van de verde
diging en verweer van deze werklozen 
tot gevolg zou hebben,. en dat tendeze 
vaststaat dat verweerder zich voortdu
rend als werkwillige heeft gedragen en 
dat niet werd aangetoond dat hij enig 
voordeel door deze staking heeft kunnen 
behalen of er enig belang bij had, 

teiwijl uit artikel 129 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 on dub~ 
belzinnig · blijkt dat « aileen ,, rriet 
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toelating van het beheerscomite werk
loosheidsuitkeringen kunnen toegekend 
worden aan de stakers zelf of aan 
degenen wier werkloosheid het recht
streeks of indirect gevolg is van een 
staking, en de toelatng van het beheers
comite een « conditio sine qua non » is 
om aanspraak te maken op werkloos
heidsuitkeringen, zodat het arrest door, 
ondanks de weigering van het beheers
comite om toelating te geven tot toeken
ning van werkloosheidsuitkering aan 
verweerder, deze laatste toch op werk
loosheidsuitkering gerechtigd te verkla
ren, genoemd artikel 129 schendt en zich 
ten onrechte beroept op artikel 580 van 
het Gerechtelijk Wetboek om zijn oor
deel in de plaats van dat van het 
beheerscomite te stellen (schending van 
de artikelen 129 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 en 580 van 
het Gerechtelijk Wetboek); het in elk 
geval niet opgaat te stellen, zoals door 
het arrest wordt gedaan, dat het 
beheerscomite onderscheid moet maken 
tussen stakende en werkwillige werkne
mers, aangezien uit artikel 129 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
dat een beperking en specifiering bevat 
van de bepaling van artikel 126 van dit 
besluit, blijkt dat in geval van staking 
of uitsluiting, werkloosheidsuitkeringen 
alleen met toelating van het beheersco
mite kunnen worden toegekend, niet 
alleen wanneer het gaat om uitkeringen 
aan werknemers, die aan een werksta
king deelnemen of ingevolge uitsluiting 
(lock-out) werkloos zijn, maar ook wan
neer het gaat om werknemers wier 
werkloosheid het rechtstreeks of indirect 
gevolg is van een werkstaking, en uit dit 
wettelijk onderscheid blijkt dat de toela
ting van het beheerscomite ook vereist is 
wanneer het gaat om de toekenning van 
werkloosheidsuitkering aan werknemers, 
die ingevolge staking of uitsluiting, 
onvrijwillig werkloos geworden zijn, 
zodat het arrest, door ondanks de weige
ring van toelating door het beheersco
mite, verweerder toch op werkloosheids
uitkering gerechtigd te verklaren, op 
grond van het onvrijwillig karakter van 
diens werkloosheid, de artikelen 126 en 
129 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 schendt; het arrest 
zich ten onrechte beroept op artikel 580 
van het Gerechtelijk Wetboek en op 
artikel 7, § 1, van de besluitwet van 
28 december 1944 om te stellen dat 
aan onvrijwillig werklozen een recht 
op werkloosheidsuitkering gewaarborgd 
wordt, daar artikel 129 van het konink
lijk besluit, waarvan in het arrest niet 

wordt gezegd dat het met genoemd 
artikel 7, § 1, van de besluitwet niet in 
overeenstemming zou zijn, ook voor de 
toekenning van werkloosheidsuitkering 
aan " onvrijwillig werklozen », de toela
ting van het beheerscomite vereist 
(schending van de artikelen 7, § 1, van 
de besluitwet van 28 december 1944 en, 
voor zoveel nodig, 580 van het Gerechte
lijk Wetboek) en het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat artikel 7, § 1, 
derde lid, littera i, van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, aan de onvrijwillig werk
lozen een subjectief recht op uitke
ringen verleent, onder de door de 
Koning te bepalen voorwaarden; 

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 december 1963, « werkloosheids
uitkering alleen met toelating van 
het beheerscomite kan worden toe
gekend 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 de bovenbe
doelde artikelen 126 van het 
koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 en 7 van de besluitwet van 
28 december 1944, een bepaling is 
die aan het 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; 
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Dat het beheerscomite niet de 
bevoegdheid heeft om discretionair 
te beslissen of de werknemers, wier 
werkloosheid het rechtstreekse of 
indirecte gevolg van een staking is, 
aldan niet uitkeringen ontvangen; 

Overwegende dat krachtens de 
artikelen 7, § 11, van de besluitwet 
van 28 december 1944 en 580, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, de 
arbeidsrechtbank oordeelt over aile 
geschillen omtrent de rechten ont
staan uit de werkloosheidswetge
ving; 

Dat op grond van die bepalingeil 
tegen elke beslissing over het recht 
van een werkloze een beroep kan 
ingesteld worden bij de arbeidsge
rechten; dat het deze gerechten 
toekomt de wettigheid van de aan
gevochten beslissing, ook met 
betrekking tot de vaststelling van de 
feiten, te toetsen en uitspraak te 
doen over het recht van de uitke
ringsgerechtigde; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze wettig oordeelt dat het 
beheerscomite, bij het beslissen 
over het 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 december 1944, een onderscheid 
dient te maken tussen stakende en 
werkwillige werknemers; dat het 
arrest ook terecht beslist dat de 
arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
te oordelen of het beheerscomite op 
juiste wijze heeft vastgesteld of 
bepaalde werknemers ingevolge een 
staking al dan niet onvrijwillig 
werkloos waren; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
op grond van de feitelijke gegevens 
die het vaststelt, beslist dat eiser 
tijdens de litigieuze staking een 
onvrijwillig werkloze was, en dat hij 
mitsdien recht op werkloosheidsuit
kering heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 september 1981 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de heer Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Simont. 

Nr. 54 

3• KAMER - 21 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
DIENSTPLICHT- BESLISSINGEN WAARTEGEN 
CASSAT!EBEROEP KAN WORDEN INGESTELD 
- BESLISSING OP VERWIJZING NA CASSAT!E 
- OVEREENSTEMMING MET HET CASSATIE-
ARREST. 

Tegen een beslissing, op verwijzing na 
cassatie gewezen, wordt geen voorzie
ning toegelaten in zoverre die beslis
sing overeenstemt met het cassatie
arrest. (Art. 1119, tweede lid, Ger.W.) 

(DERMUL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 juni 1981 gewe
zen door de Hoge Militieraad, recht
doende als rechtscollege waarnaar 
de zaak is gewezen; 

Gelet op het arrest, op 2 fe
bruari 1981 door het Hof gewezen 
(1); 

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

doordat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om vrijlating op grond van 
voornoemd artikel 12, § 1, 5o bis, e, 
afwijst, omdat het samengevoegde net
to-inkomen van zijn ouders in 1977 het 
wettelijk vastgestelde maximum over
schrijdt, Dat het arrest de beslissing aldus 

regelmatig met red en en omkleedt 1---------------
en wettelijk verantwoordt; {1) A.C., 1980-1981, nr. 327. 



-111-
terwijl eiser een broer heeft die min

der-valide is voor meer dan 66 pet. en 
als dusdanig tewerkgesteld is in een 
beschermde werkplaats; voor deze broer 
tot diens vijfentwintigste jaar verhoogde 
kinderbijslag wordt uitbetaald, hoewel 
hij door de administratie der belastingen 
niet als ten laste van zijn ouders wordt 
beschouwd, wegens het minimumloon 
(met een nettobelastbaar inkomen van 
67.504 frank) dat hij ontvangt en waar
voor hij afzonderlijk belast wordt; de 
Hoge Militieraad enerzijds die broer niet 
als ten laste van zijn ouders beschouwt 
(want anders zou het wettelijk 
vastgestelde maximuminkomen met 
102.000 frank moeten worden verhoogd, 
gelet op de handicap van meer dan 
66 pet.), anderzijds de verhoogde kinder
bijslag als een inkomen van de ouders 
beschouwt en dit bedrag voegt bij het 
belastbaar inkomen; het niet de bedoe
ling van de wetgever kan zijn geweest 
om gezinnen met minder-valide kinde
ren (tot 25 jaar) in die zin te benadelen; 
eiser daarom het Hof reeds op 
16 februari 1980 verzocht heeft om ofwel 
zijn gehandicapte broer als ten laste van 
zijn ouders · te beschouwen, ofwel de 
verhoogde kinderbijslag als een aanvul
lend inkomen voor die broer te beschou
wen, en niet als een inkomen van diens 
ouders; het toch niet opgaat te beslissen 
dat een kind tegelijkertijd ten laste en 
niet ten laste is; de inkomsten van de 
ouders in beide gevallen beneden het 
wettelijk maximum vallen en de vrijla
ting op grand van artikel 12, § 1, 5o bis, e, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten kan worden verleend, eiser ten deze 
de schending inroept van artikel 10, § 1, 
1°, eerste, tweede en derde lid, van 
dezelfde wetten, naar luid waarvan het 
samengevoegde inkomen van de vader 
en de moeder of van ... , niet meer 
bedraagt dan x frank, verhoogd met een 
vierde per persoon ten laste, of met het 
bedrag van de bij de bedrijfsbelasting 
vrijgestelde kinderbijslag voor de perso
nen ten laste waarvoor dit bedrag het 
vierde overschrijdt; de nieuwe verwer
ping door de Hoge Militieraad ander
maal in eerste instantie stoelt op fiscale 
getuigschriften, en in tweede instantie 
op de « regels van toepassing op de 
zetting van de personenbelasting »; op 
de beslissing van het Hof van Cassatie 
om zelf na te gaan of aan de wettelijke 
voorwaarde voldaan is, in plaats van zich 
gebonden te achten door een verklaring 
van een bestuurlijke instantie, niet, 
althans onvoldoende is ingegaan, waar
door de verwerping van de aanvraag 

onvoldoende gemotiveerd is; de Hoge 
Militieraad immers oordeelt dat, aange
zien de samengevoegde inkomsten van 
de ouders voor de jaren 1978 en 
1979 niet worden bewezen, het, bij 
gebrek aan de nodige elementen, niet 
mogelijk is om het bedrag ervan aan het 
toegelaten maximum te toetsen; op het 
ogenblik van de aanvraag om vrijlating 
van militaire dienst in januari 1979 het 
enige gekende referentiejaar 1977 was; 
er op eiser geen enkele verplichting rust 
om in de loop van het hager beroep de 
inkomsten over de ondertussen wel 
bekende jaren 1978 en 1979 te gaan 
« bewijzen », te meer daar hij hiertoe 
zelfs nooit, noch door de militieraad, 
noch door de Hoge Militieraad, werd 
aangespoord; deze overweging daaren
boven in strijd is met het arrest van het 
Hof van Cassatie van 2 februari 1981 dat 
beslist dat de Hoge Militieraad ertoe 
gehouden is zelf na te gaan of aan de 
wettelijke voorwaarde al dan niet vol
daan werd: 

Overwegende dat de voorziening 
ervan uitgaat dat de bestreden 
beslissing niet overeenstemt met 
het cassatiearrest van 2 februari 
1981; 

Dat dit arrest beslist dat, met 
betrekking tot de bepaling van 
artikel 10, § 1, 1', derde lid, van de 
Dienstplichtwet volgens welke het 
maximumbedrag van het in aan
merking te nemen inkomen wordt 
verhoogd voor iedere « persoon ten 
laste overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen inzake de personen
belastingen », de Hoge Militieraad 
ertoe gehouden is zelf na te gaan of 
de betrokkene aan deze wettelijke 
voorwaarden voldoet en zich niet 
mag gebonden achten door een ver
klaring van een burgerlijke instantie; 

Overwegende dat de Hoge Mili
teraad bij de bestreden beslissing 
oordeelt dat de broer van eiser, die 
meer dan 66 pet. gehandicapt is, 
voor de arbeid in 1977 verricht 
in een beschermde werkpla3.ts 
<< inkomsten genoot, waardoor hij 
volgens de regels van toepassing op 
de zetting van de personenbelasting, 
afzonderlijk belastbaar is en voor 
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die periode niet meer als ten laste 3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
kan beschouwd WOrden van zijn - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN 
OUders »; OVERVLOEDE GEGEVEN RED EN - N!ET ONT-

Qverwegende dat de Hoge Militie- VANKELIJK MIDDEL (3). 

raad zijn beslissing dat eisers broer 
geen persoon ten laste is, uitdruk
kelijk grondt op de belastingwetge
ving en zich niet gebonden acht 
door een verklaring van een 
bestuurlijke instantie; 

Dat de bestreden beslissing aldus 
overeenstemt met het cassatiearrest; 

Dat tegen die beslissing derhalve, 
krachtens artikel 1119, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, geen 
voorziening in cassatie wordt toege
laten; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; 

21 september 1981 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Delva 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 55 

2' KAMER - 22 september 1981 

1° ONTVOERING VAN EEN KIND 
RECHTERL!JKE BESL!SS!NG INZAKE BEWA
RING VAN EEN KIND - BESLISS!NG NIET IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN, DOCH U!T
VOERBAAR BIJ VOORRAAD - TOEPASSING 
VAN ART. 369B/S, LAATSTE LID,SW. (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN m; WET EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUS!E - REGELl'vlAT!G GEMOTI
VEERDE BESLISSING (2). (ART. 97 GW.) 

(1) Cass., 1 feb. 1977 (A.C, 1977, 611); zie 
Cass., 22 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 119) en. de 

(BUKHARI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juli 1981 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt ter zake van : te Ber
chem, op 20 september 1980, als 
vader van een minderjarig kind, dit 
minderjarig kind te hebben onttrok
ken aan de bewaring van hen aan 
wie het was toevertrouwd, namelijk 
aan de moeder, door het vonnis van 
de Vrederechter van het tweede 
kanton Antwerpen, gewezen op 
2 september 1980; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 en 1253quater, d, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat het vonnis 
van de Vrederechter van het tweede 
kanton Antwerpen in kracht van 
gewijsde is gegaan, 

terwijl, nu het vonnis van 
2 september 1980 de voorlopige en drin
gende maatregelen beperkt in de tijd tot 
6 januari 1981, dag waarop opnieuw 
werd onderzocht hoe de toestand was 
geevolueerd en de maatregelen van dan 
af voor onbeperkte tijd van toepassing 
werden, dient te worden nagegaan of 
van het vonnis van 6 januari 1981 een 
behoor!ijke kennisgeving aan eiser werd 
gedaan, daar het vonnis enkel in kracht 
van gewijsde gaat een maand na de 
kennisgeving : 

Overwegende dat voor de toepas
sing van artikel 369bis, laatste lid, 
van het Strafwetboek niet is vereist 
dat de rechterlijke beslissing inzake 
bewaring van een kind kracht van 
gewijsde heeft verkregen; dat het 
volstaat dat deze beslissing bij voor
raad uitvoerbaar is; 

verwijzingen in noot 1. 1-----;.......------------
(2) Cass., 9 sept. 1980 en 14 april 1981 (A.C, (3) Cass., 17 sept. en 10 dec. 1980, voltallige 

1980-81, nrs. 15 en 471). zitting (A.C, 1980-81, nrs. 44 en 219). 
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Dat het vonnis van de vrederech

ter, waarbij overeenkomstig arti
kel 223 van het Burgerlijk Wetboek 
dringende voorlopige maatregelen 
betreffende de persoon en de goede
ren van de echtgenoten en de kin
deren worden bevolen, krachtens 
artikel 1253bis juncto, artikel 
1029 van het Gerechtelijk Wetboek 
uitvoerbaar is bij voorraad, niet
tegenstaande voorziening en zonder 
borgstelling, tenzij de rechter 
anders heeft beslist; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter heeft aangevoerd dat 
het vonnis van 2 september 1980 
van de Vrederechter van het tweede 
kanton Antwerpen niet uitvoerbaar 
bij voorraad werd verklaard; 

Dat het arrest derhalve, bij ont
stentenis van een desbetreffende 
conclusie, de schuldigverklaring van 
eiser regelmatig motiveert door het 
in de bewoordingen van de wet 
omschreven misdrijf bewezen te 
verklaren; 

Dat het middel, in zoverre daar
mee wordt bedoeld dat het arrest 
verkeerdelijk vaststelt dat voormeld 
vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan omdat aan eiser geen ken
nisgeving is gedaan van het vonnis 
van 6 januari 1981, opkomt tegen 
een overtollige redengeving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 15 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering en 
223 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat « ongeacht 
bet gezag van het gerechtelijk gewijsde 
waarmede het vonnis van de heer vrede
rechter, verleend op 2 september 1980, 
bekleed is, de bepalingen van artikel 223 
van het Burgerlijk Wetboek, inbegrepen 
de dringende voorlopige maatregelen 
welke de vrederechter krachtens dit 
artikel kan bevelen betreffende de per
soon van de echtgenoten en kinderen, 
van dwingend recht zijn, wetgeving 
betreffen van burgerlijke politie en vei
ligheid en toepasselijk zijn voor alle 

echtgenoten en de uit hun huwelijk 
geboren kinderen, die in Eelgie hun 
gewone verblijfplaats hebben, ongeachf 
hun nationaliteit en het stelsel of recht 
onder hetwelk de echtgenoten gehuwd 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
nalaat het prejudicieel geschil op te 
lossen, wat nochtans noodzakelijk is om 
te bepalen of er een strafrechtelijk 
beschermd belang bestaat; 

tweede onderdeel, het arrest de bij 
conclusie aangegeven algemeen aan
vaarde rechtsleer en rechtspraak, waar
bij wordt gesteld dat wat betreft het 
hoederecht over een minderjarige de 
nationale wetgeving van het kind van 
toepassing is, miskent : 

Overwegende dat het arrest rele
veert << dat ( eiser) bij wijze van 
prejudicieel geschil ten onrechte 
· doet geld en dat de vrederechter 
onbevoegd was om uitspraak te 
doen over de hoede van het kind, 
dat deze het Belgisch internationaal 
privaatrecht heeft miskend, dat het 
door de vrederechter beschermde 
belang niet bestaat en dat deze zich 
had moeten laten leiden door de 
wet van toepassing op de minderja
rige, zijnde de Pakistaanse wetge
ving »; dat daarna de in het mid del 
weergegeven considerans volgt; 

Overwegende dat het middel, voor 
zover daarmee de wettigheid van 
het vonnis van 2 september 1980 
van de Vrederechter van het tweede 
kanton Antwerpen wordt aange
vochten, opkomt tegen een beslis
sing waartegen de voorziening niet 
is gericht; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste middel en 
uit de vermelding betreffende het 
gezag van het rechterlijk gewijsde 
van bedoeld vonnis, dat de bewaring 
van het kind van eiser aan de 
moeder was toevertrouwd door een 
rechterlijke beslissing die uitvoer
baar was op het tijdstip van de aan 
eiser ten laste gelegde feiten, zijn 
beslissing regelmatig motiveert en 
wettelijk verantwoordt; 
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Dat het middel voor het overige 

opkomt tegen een overtollige reden
geving, en derhalve geen belang 
aantoont; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 369bis van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest beslist dat de telast
legging bewezen is door de gegevens van 
het strafdossier en het onderzoek voor 
het hof gedaan, 

terwijl, eerste onderdeel, er geen te 
beschermen belang is; 

tweede onderdeel, het arrest op onvol
doende wijze het opzet aantoont : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wetgever, 

door de in artikel 369bis, laatste lid, 
laatste lid, van het Strafwetboek 
omschreven gedragingen strafbaar 
te stellen, heeft laten blijken dat de 
naleving van een rechterlijke beslis
sing over de bewaring van een kind 
een belang oplevert dat moet wor
den beschermd; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het de in de bewoordingen van 
voormeld artikel omschreven telast
legging jegens eiser bewezen ver
klaart, te kennen geeft dat het door 
de wetgever beoogde belang ten 
deze aanwezig is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt << dat het opzet van (eiser) om 
het kind aan de bewaring van de 
moeder te onttrekken, blijkt uit het 
feit dat hij op 20 september 1980 
met het kind naar Pakistan vertrok
ken is, alwaar hij voor een recht
bank een verklaring aflegde dat het 
thans onder zijn hoede is, en aileen 
naar Belgie terugkeerde na het aan 
zijn ouders te hebben toever
trouwd »; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing regelmatig motiveerd en wette
lijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 85 van het Gerechtelijk Wet
hoek (lees : Strafwetboek), 3, 8 en 9 van 
de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie; 

doordat het arrest zegt dat er geen 
redenen voorhanden zijn om eiser van 
een probatiemiddel te doen genieten, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest de 
verzachtende omstandigheden aange
voerd bij conclusie, niet onderzoekt; 

tweede onderdeel, het arrest nalaat te 
motiveren waarom geen probatie wordt 
verleend, alhoewel eiser uitdrukkelijk 
aantoont dat een probatiemaatregel 
meer dan gepast is : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verzachtende 

omstandigheden in principe vreemd 
zijn aan de toepassing van een 
probatiemaatregel; dat het middel 
niet preciseert waarom het ten deze 
anders zou zijn; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen << dat er geen redenen 
voorhanden zijn om (eiser) van 
een probatiemaatregel te doen 
genieten », te kennen geeft dat de 
redenen door eiser aangevoerd, die 
maatregel niet verantwoorden en 
aldus eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

22 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advocaat 
mr. Koenraad Dassen, advocaat bij de 
balie te Antwerpen. 
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Nr. 56 

2• KAMER- 22 september 1981 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT 
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 (!}. 

(CIERS, MR. BROECKX · CURATOR OVER HET 
FAILLISSEMENT < FRANS TRANSPORTS • P.V.BA. 

T. SLEURS, WOUTERS, • LE PATRIMOINE • N.V.} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het vonnis eerste eiser veroor
deelt wegens het onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen aan 
Marcel Wouters, op grond « dat (eiser) 
zelf verklaarde dat hij bij het begin van 
zijn maneuver de personenwagen op 
verre afstand had zien aankomen », 

terwijl, eerste onderdeel, eerste eiser 
zulks geenszins heeft verklaard doch 
integendeel heeft gesteld dat hij het 
voertuig sJechts zag naderen toen het 
maneuver reeds in uitvoering was, zodat 
het vonnis de bewijskracht van de 
verklaring van eerste eiser miskent : 

Overwegende dat uit het enige 
verhoor van Frank Ciers, dat door 
de rijkswacht te Schilde werd opge
tekend in het proces-verbaal 
nr. 2049 van 11 december 1979, 
blijkt dat hij heeft verklaard : « Ik 
liet het verkeer achter en voor mij 
doorgaan ( ... ) W anneer er geen ver
keer meer was, reed ik met mijn 
tractor achterwaarts de Catharina
dreef in, ... »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te beslissen zoals in het middel 
weergegeven, aan eerste eiser een 
verklaring toeschrijft die niet met 

Nota arrest nr. 56 : 

de verklaring in voormeld proces
verbaal verenigbaar is; dat het von
nis aldus de bewijskracht van deze 
verklaring miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het aangehaalde middel die 
niet tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, 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, behoudens die 
van de betekening van de voorzie
ning van eiser Ciers, welke te zijnen 
laste blijven; verwijst de zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout, zitting houdende in hoger 
beroep. 

22 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Hutzler en Deprez, advocaat 
bij de balie van Antwerpen. 

Nr. 57 

2• KAMER- 22 september 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ SCHENDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING OF EEN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL WORDT AANGEVOERD ZON
DER DAT NADER WORDT BEPAALD WAARIN 
DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL (1}. 

Nota arrest nr. 57 : 

(1) Zie Cass., 30 sept. en 26 nov. 1980 en 
(1) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 214). 5 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nrs. 71, 183 en 254). 
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3L' ONTVOERING VAN EEN KIND 
NIET-AFGEVEN VAN EEN KIND 

STRAFWETBOEK, ART. 396BJS- BEG RIP. 

4° JEUGDBESCHERMING NIET-
AFGEVEN VAN EEN KIND- STRAFWETBOEK, 
ART. 396BIS- BEG RIP. 

5° OUDERLIJKE MACHT - BEWARING 

VAN EEN KIND - BEZOEKRECHT - NIET
AFGEVEN VAN EEN KIND- STRAFWETBOEK, 
ART. 396BIS- BEG RIP. 

1" De voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een arrest van buitenver
volgingstelling is niet aileen ontvanke
Jijk in zoverre dat arrest die partij 
voorstelt tot schadevergoeding jegens 
de verdachte, haar verwijst in de 
kosten van de strafvordering, of in de 
kosten van de burgerlijke rechtsvorde
ring, of een andere beschikking bevat 
betreffende de burgerlijke rechtsvor
dering, maar ook in zoverre die voor
ziening gericht is tegen de beslis
sing van buitenvervolgingstelling zelf, 
:velke op het verzet van de burgerlijke 
partij is gewezen (2). 

3", 4" en 5" Het misdrijf « niet-afgeven 
van een kind » aan degenen die het 
recht hebben het op te eisen, kan 
bestaan in de onthouding van een 
ouder om zijn gezag te doen gelden 
ten einde de weerstand van een kind 
tegen de uitoefening van het bezoek
recht van de andere ouder te overwin
nen; zulks dient te worden onderzocht 
naar de omstandigheden en er dient 
inzonderheid rekening te worden 
gehouden met de beslissing die 
het bezoekrecht toekent (3). (Art. 
369bis Sw.) 

(L ... T. D ... ) 

ARREST 

HET HOI<'; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1981 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de voorziening 
van de burgerlijke partij tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling 
ontvankelijk is, niet aileen in 
zoverre dit arrest haar veroordeelt 
tot schadevergoeding jegens de ver
dachte, haar verwijst in kosten van 
de strafvordering of in kosten van 
de burgerlijke rechtsvordering, of 
een andere beschikking bevat 
betreffende die burgerlijke rechts
vordering, maar ook in zoverre de 
voorziening gericht is tegen de 
beslissing van buitenvervolgingstel
ling zelf, die op het verzet van de 
burgerlijke partij is gewezen; 

Over het middel, in het verzoekschrift 
van eiseres hieruit afgeleid : 1" dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling ten 
onrechte de beschikking van buitenver
volgingstelling van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent 
van 22 december 1980 bevestigt; 2" dat de 
kamer van inbeschuldigingste!ling, gelet 
op artikel 369bis van het Strafwetboek 
en de daarin vervatte of daarmee ver
bonden rechtsbeginselen, verkeerder!ijk 
oordeelt dat er tegen verweerder geen 
voldoende bezwaren bestaan; 3" dat dit 
de schending van de wet uitmaakt door 
miskenning of verkeerd toepassen van 
de wettelijke principes inzake afgifte 
van een kind aan degene die het recht 
heeft het op te eisen en de strafrechte
lijke vervolging en beteugeling in geval 
van niet-afgifte (artikel 369bis van het 
Strafwetboek); 4" dat de feiten in casu 
een wanbednjf opleveren en een verwij
zing van de verdachte naar de correctio
nele rechtbank diende te worden bevo
len; 5" dat de kamer van inbeschu!di
gingste!ling de rechtsbeginselen, vervat 
in de opdracht en bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten, verkeerd toepast 
(artikelen 128 en 130 van het Wetboek 
van Strafvordering; wet van 25 ok
tober 1919, § XV); 6" dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ten onr~chte 
concludeert dat de feiten geen wanbe
drijf uitmaken of dat tegen verweerder -------------------1 generlei bezwaar bestaat door te wijzen 

(2) Cass., 10 dec. 1980, volt. terechtz. (A.C., 
Hl80-81, nr. 219) en 7 april 1981 {ibid., 1980-81, 
nr. 450). 

(3) Zie Cass., 22 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 119) en voetnoten, evenals Cass., 22 sept. 
1981 (ibid., 1981-82, nr. 00); F. PoELMAN, 
« Quelques reflexions a propos et autour du 
droit de visite et d'hebergement des parents 
separes ou divorces », J.T., 1980, biz. 340-341. 

op de verbale weigering van. het kind en 
de loutere verklaring of bewering van de 
verdac"1te zelf; 7" dat de weerstand van 
een minderjarige in principe geen oor
zaak van rechtvaardiging vertegenwoor
digt; 8" dat ook het feit niet een vol
doende gezag te hebben uitgeoefend op 
het kind om zijn weerstand te overwin
nen, kan worden ge!ijkgesteld met een 
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weigering van afgifte; 9• dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling ten onrechte 
ook geen rekening hield met de voorge
schiedenis; de laatste weigeringen van 
de kinderen vervat in huidig onderzoek 
zijn het zoveelste resultaat en verleng
stuk van het negatieve werk van ver
weerder en kunnen niet zo maar afge
zonderd en zonder enige samenhang 
bekeken worden; 10• dat de onderzoeks
gerechten de weigering van kinderen en 
het zich onschuldig voordoen van die
gene die gehouden is tot afgifte, niet 
mogen verheffen tot een systeem van 
buitenvervolgingstelling; n· dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling de 
voorgebrachte middelen van eiseres, 
gelet vooral op haar conclusie en stuk
ken, niet beantwoordt en onder meer 
nalaat enige motivering naar voren te 
brengen om te gronden dat het zonder 
meer de kinderen zijn die weigeren of 
dat er geen negatieve beYnvloeding of 
gebrek aan gezag aanwezig was, punten 
of elementen waarop eiseres gewezen 
had als zijnde determinerend voor de 
aanwezigheid of afwezigheid van een 
wanbedrijf of enig bezwaar; dat dit alles 
ook een schending van artikel 97 van de 
Grondwet uitmaakt : 

Overwegende dat in de grieven 
sub 1•, 2•, 3• en 5• slechts beweerd 
wordt dat het hof van beroep ver
keerd heeft geoordeeld en de wet 
heeft geschonden; dat in de grieven 
sub 7·, a· en 10• slechts beschouwin
gen in verband met artikel 369bis 
van het Strafwetboek worden gege
ven; dat die beweringen en 
beschouwingen, nu er niet in wordt 
gepreciseerd in welk opzicht het 
arrest de ingeroepen wettelijke 
bepalingen of beginselen zou schen
den, geen middel uitmaken; 

Overwegende dat de grief sub 6° 
hierop neerkomt dat het hof van 
beroep ten onrechte zijn beslissing 
dat er geen reden tot vervolging is, 
grondt op de verbale weigering van 
het kind en de loutere verklaring of 
bewering van verweerder; 

Overwegende echter dat het arrest 
de gegevens van het strafrechtelijk 
onderzoek toetst aan de beschikking 
die over het bezoekrecht uitspraak 
had gedaan, aan de hand daarvan de 
houding van het kind onderzoekt en 
erop wijst dat, volgens de verklaring 

van het kind, haar vader haar soms 
ertoe uitnodigt om haar moeder een 
voldoening te geven; dat het de 
beslissing niet laat steunen op gege
vens zoals ze in het middel worden 
weergegeven; 

Dat de grief berust op een ver
keerde lezing van het arrest; 

Overwegende dat de grief sub 4° 
niet de feiten specificeert waarop de 
grief steunt; dat het arrest geen vast
stellingen bevat betreffende de feiten 
waarop eiseres zich in de grief sub 9° 
beroept; dat het onderzoek van die 
grieven het Hof zou verplichten tot 
een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de grief sub n· betreft, niet beslist 
dat << het zonder meer de kinderen 
zijn die weigeren »; dat het arrest 
de stelling van eiseres, volgens 
welke er redenen tot vervolging 
waren, verwerpt door de beslissing 
te gronden zoals in het antwoord op 
de grief sub 5• wordt uiteengezet; 
dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt en voldoet 
aan het voorschrift van artikel 97 
van de Grondwet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, in de memorie van 
eiser afgeleid uit de schending van de 
artikelen 369bis van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat uit het 
strafrechtelijk onderzoek geen bezwaren 
zijn gerezen ten laste van verweerder 
betreffende de feiten van de telastleg
ging die gepleegd zou zijn na 
29 november 1978, op grond : « dat het 
hof in zijn arrest van 6 november 1979, 
beslissend over het aan de burgerlijke 
partij, hangende de echtscheidingsproce
dure, toegekende bezoekrecht, erop 
gewezen had dat Ann " wenst zichzelf te 
overtuigen hoe zij verder moet staan 
tegenover haar moeder ... " en " niet 
wenst gedwongen te worden"; dat uit de 
gegevens van het strafrechtelijk onder
zoek, dat ingesteld werd naar aanleiding 
van de burgerlijke partijstelling van 
22 februari 1980, blijkt dat de minderja
rige Ann uitdrukkelijk verklaard heeft te 
weigeren aan het bezoekrecht van haar 
moeder te voldoen en deze. beslissing uit 
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eigen wil genomen te hebben zonder 
daartoe door haar vader bei:nvloed te 
zijn geweest; dat het kind zelfs ver
klaard heeft dat haar vader haar soms 
ertoe uitnodigt om haar moeder " een 
voldoening te geven" », 

terwijl krachtens artikel 369bis van 
het Strafwetboek met gevangenisstraf 
van acht dagen tot een jaar en met 
geldboete van zesentwintig frank tot 
duizend frank, of met een van die 
straffen aileen, worden gestraft de vader 
of de moeder die, wanneer over de 
bewaring van het kind mocht zijn 
beslist, hetzij gedurende het verloop of 
ten gevolge van een geding tot echt
scheiding of tot scheiding van tafel en 
bed, hetzij in andere bij de wet bepaalde 
omstandigheden, het minderjarig kind 
onttrekt of poogt te onttrekken aan de 
bewaring van hen aan wie het krachtens 
de beslissing is toevertrouwd, die het 
niet afgeeft aan degenen die het recht 
hebben het op te eisen, die het, zelfs met 
zijn toestemming, ontvoert of doet ont
voeren, 

en terwijl het, om een op arti
kel 369bis van het Strafwetboek 
gegronde telastlegging als niet bewezen 
ter zijde te schuiven, niet volstaat erop 
te wijzen dat de minderjarige uit eigen 
wiF besliste te weigeren aan het be
zoekrecht te voldoen en dat de minderja
rige zelf verklaarde dat de verdachte hem 
soms ertoe uitnodigde om dit bezoekrecht 
na te leven, aangezien de echtgenoot die 
de bewaring van het minderjarig kind toe
gewezen kreeg, zijn gezag moet gebrui
ken en het kind desnoods moet verplich
ten om gevolg te geven aan het in het 
belang van het kind in het leven geroepen 
bezoekrecht, zodat de kamer van inbe
schuldigingstelling die, alhoewel daartoe 
door eisers in conclusie uitgenodigd, 
nalaat om in feite te onderzoeken of de 
verdachte van zijn gezag gebruik maakte 
om het minderjarig kind Ann voor te 
bereiden, aan te moedigen en desnoods te 
dwingen om de verplichting van het 
bezoekrecht na te komen en aldus het bij 
rechterlijke beslissing aan eiseres toege
kende bezoekrecht effectief te laten uitoe
fenen en er zich toe beperkt vast te stellen 
dat Ann weigerde aan het bezoekrecht te 
voldoen en dat zij tevens verklaarde dat 
verweerder er haar som toe uitnodigde 
het bezoekrecht na te leven, haar beslis
sing noch regelmatig motiveert, noch wet
telijk verantwoordt : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie stelde « dat het feit van 
niet voldoende gezag te hebben 

uitgeoefend op het kind om zijn 
weerstand te overwinnen, kan wor
den gelijkgesteld met een werke
lijke weigering tot" aangifte" >>; 

Overwegende dat, zo het al juist 
is dat de onthouding van een ouder 
om zijn gezag te doen gelden ten 
einde de weerstand van een kind 
tegen de uitoefening van het be
zoekrecht van de andere ouder te 
overwinnen, het in artikel 369bis 
van het Strafwetboek bedoelde mis
drijf kan opleveren, zulks echter 
naar omstandigheden dient te wor
den onderzocht en er inzonderheid 
rekening dient te worden gehouden 
met de beslissing die het bezoek
recht toekent; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit de in het middel aange
haalde consideransen, na te hebben 
onderzocht welke omstandigheden 
de beslissing van 6 november 1979 
vooropstelt om het bezoekrecht toe 
te kennen, vaststelt dat de gelegen
heid tot uitoefening van het be 
zoekrecht werd geboden onder de 
door die beslissing vooropgestelde 
omstandigheden, zonder nadelige 
bei:nvloeding van die omstandighe
den door verweerder, en dat deze 
integendeel het kind soms had uit
genodigd om de moeder een voldoe
ning te geven; dat het arrest, dat 
aldus vaststelt dat verweerder zijn 
gezag heeft aangewend zoals vereist 
door de omstandigheden, zodoende 
de conclusie van eiseres beant
woordt en een juiste toepassing 
maakt van artikel 369bis van het 
Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gyse. 
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Nr. 58 

2' KAMER - 22 september 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT
WOORD GEBLEVEN - NIET REGELMATIG 
GEMOTIVEERDE BESLISSING (1). (ART. 97 GW.) 

(VEREEKEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 november 
1980 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

koninklijk besluit van 23 juli 1968 en het 
ministerieel besluit van 30 augustus 
1976 >>, en dat derhalve in casu, « vermits 
de betichting slaat op verkopen tussen 
26.11.1978 en 9.2.1979 ( ... ) de gelijkvor
migheid der koopwaar nagegaan tdient) 
te worden volgens de lijst van het 
ministerieel besluit van 30 au
gustus 1976 >>, en anderzijds, dat « het 
geen twijfel lijdt dat zuivere gerookte 
zalm niet met toevoeging van enige 
kleurstof in de handel mag worden 
gebracht ( ... ) >>, maar dat « nochtans de 
toepasselijke wet uitdrukkelijk de kleur
stof E 110 (oranjegeel S) toestaat in 
" niet geemulsioneerde condimentaire 
sausen" (lijst nr. 10.6.8) en de samenge
stelde voedingsmiddelen waarin deze 
werden vermengd; dat het in casu onge
twijfeld gaat om een dergelijk samenge
steld voedingsmiddel, nu het produkt 
slechts 53 pet. zalm bevat en voor het 
overige een saus gevormd door emulsie 
van plantaardige olien, melkprotei:nen, 
bloemmeel en dergelijke; dat deze saus 
wei valt onder de bepaling " niet geemul
sioneerde condimentaire sausen ", ver
mits zij niet " meerdere vloeistoffen 
bevat van verschillende aard welke niet 
kunnen vermengd worden" (zie het 
concept " emulsie " in Dictionnaire des 
Industries alimentaires, blz. 112) en dat 
bijgevolg de toevoeging van oranjegeel S 
(E 110) in de zalmpasta in kwestie niet 
valt onder de verboden toevoegsels >>, 

doordat het arrest, na de verweermid
delen van eiser te hebben samengevat in 
de overweging « dat beklaagde ( ... ) voor
houdt eensdeels dat het bewuste voe
dingsmiddel, gelet op de overgangmaat
regel voorzien in artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 27 juli 1978, onder 
toepassing zou vallen van het ministe
rieel besluit van 30 augustus 1976 en 
anderdeels dat het, in acht geilomen de 
samenstelling ervan, onder toepassing 
zou vallen van " niet geemulgeerde en terwijl derhalve het verweer van 
smaakgevende sa us ", waarin de kleur- eiser steunde op de samengestelde aard 
stof E 110 wei toegelaten is ,,, voormelde van de voedingswaar « Delices de sau
middelen weerlegt op grond aileen van mon fume >> en, meer bepaald, op de 
de overwegingen dat, « waar het minis- toegelaten aanwezigheid van de kleur
terieel besluit van 30 augustus stof E 110 in dit samengesteld produkt 
1976 evenmin de aanwezigheid van omdat het produkt als ingredient een 
kleurstof E 110 in gerookte zalm toelaat, voedingsmiddel bevat, namelijk een 
de ingeroepen overgangsmaatregel in « niet geemulgeerde smaakgevende 
casu geen toepassing vindt, zodat dit saus >> - waarmee de 53 pet. zalm 
eerste middel ter zake niet dienend is », vermengd was - waarin de kleurstof 
en dat, « nu de Iitigieuze zalmpasta E 110 toegelaten is krachtens de bepalin-
53 pet. gerookte zalm bevat, deze waar gen van het koninklijk besluit van 
niet kan gerangschikt worden onder 20 november 1976, bijlage, § 10.6, 
de niet geemulgeerde smaakgevende punt 10.6.8, zodat het arrest, door zich 
sausen •, ertoe te beperken te oordelen dat, aan-

t · "1 t d d 1 gezien de zalmpasta 53 pet. gerookte 
erwiJ • eers e on er, ee • eiser in zijn zalm bevat, de zalmpasta niet kan wor

conclusie uitvoerig had uiteengezet, 
enerzijds, dat de artikelen 7 en 8 van het den gerangschikt onder de « niet ge-
koninklijk besluit van 27 juli 1978 inhou- emulgeerde smaakgevende sausen ,. en 
den dat « tot op 21.10.78 (lees 1979) in de door aldus niet in te gaan op het verweer
handel (mochten) blijven de voedings- middel, gegrond op de bijzondere samen
middelen ( ... ) die voldeden aan het stelling van het produkt, geen antwoord 

biedt op de conclusie van eiser en der-
halve niet regelmatig is gemotiveerd 

(1) Zie Cass., 9 sept. en 21 okt. 1980 (A.C., (schending van artikel 97 van de 
1980-81, nrs. 17 en 113). Grondwet); 
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en terwijl, tweede onderdeel, in de 

mate dat zou worden geoordeeld dat in 
het arrest, meer bepaald in de overwe
ging dat de litigieuze waar « niet kan 
gerangschikt worden onder de " niet 
geemulgeerde smaakgevende sausen " », 

werd beslist dat eiser in zijn conclusie 
de stelling verdedigde dat de zalmpasta 
diende te worden gerangschikt « onder 
de · niet geemulgeerde smaakgevende 
sausen >> en dat hij derhalve zijn ver
weer niet· zou hebben gegrond op de 
samenstelling van het · produkt en het 
onderscheid tussen enerzijds de 53 pet. 
gerookte zalm en anderzijds de (47 pet.) 
« niet geemulgeerde saus >>, gevormd 
door emulsie van plantaardige olien, 
melkprotei:nen, bloemmeel en dergelijke, 
waarin de toevoeging van de kleurstof 
E 110 wettelijk geoorloofd is, wat de 
aanwezigheid van dit toevoegsel in de 
samengestelde waar rechtvaardigt, het 
arrest geen uitleg heeft gegeven aan de 
conclusie van eiser, die onverenigbaar is 
met de bewoordingen, de zin en de 
draagwijdte ervan, zoals uiteengezet in 
het eerste onderdeel, zodat het arrest in 
die mate schending inhoudt van de aan 
de conclusie toekomende bewijskracht 
(schending van de artikelen 1319, 
i320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie aanvoerde dat de wet de 
kleurstof E 110 toestaat in geemul
geerde smaakgevende sausen en in 
de samengestelde voedingsmiddelen 
waarin die sausen vermengd zijn, 
en dat het ten deze ging om een 
dergelijk samengesteld voedings
middel; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat eiser staande houdt dat het 
voedingsmiddel, « in acht genomen 
de samenstelling ervan, onder toe
passing zou vallen van " niet ge
emulgeerde smaakgevende sa us ", 
waarin de kleurstof wel toegelaten 
was »; dat het daarop antwoordt 
<< dat, nu de litigieuze zalmpasta 
53 pet. gerookte zalm bevat, deze 
waar niet kan worden gerangschikt 
onder de " niet geemulgeerde 
smaakgevende sausen " >>; 

Overwegende dat het arrest noch 
door die consideransen, noch door 

enige andere antwoordt op de con
clusie waarin eiser staande hield, 
niet dat het produkt onder de niet 
geemulgeerde smaakgevende sausen 
moest worden gerangschikt, maar 
dat het een met zodanige saus 
samengesteld voedingsmiddel was 
en dat in een dergelijk samenge
steld voedingsmiddel de kleurstof 
E 110 toegelaten was; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

22 september 1981 - 2e kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Gryse. 

Nr. 59 

2' KAMER - 22 september 1981 

WEGVERKEER - VOORRANG - WEGVER

KEERSREGLEMENT I DEC. 1975, ART. 12.3.2 -
VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER DIE 
STOP!' EN ZJJN VOERTUIG OPNIEUW IN BEWE
GING BRENGT - VERLIES VAN VOORRANG -
VOORWAARDE. 

De bestuurder die voorrang heeft, ver
Jiest deze voorrang door zijn· voertuig 
opnieuw in beweging te brengen na 
gestopt te hebben, indien zijn maneu
ver door de andere bestuurder kon 
worden waargenomen, ook al heeft 
deze het maneuver in Ieite niet gezien; 
de artt. 12.3.1, eerste lid, en 12.3.2 Weg
verkeersreglement 1 dec. 1975 worden 
derhalve geschonden door het vonnis 
waarin wordt beslist dat een bestuur
der zich met kan beroepen op het 
verlies van voorrang van een andere 
bestuurder, niet aileen wanneer hi} de 
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stilstand niet heeft kunnen zien, maar 
ook wanneer hij deze stilstand niet 
gezien heeft (1). 

(REUNES T. VANDERMOEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 12.3.1, eerste lid, 12.3.2 van het 
Wegverkeersreglement en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het vonnis, de beslissing van 
de eerste rechter bevestigend die op 
strafgebied eiser had veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 12.3.1, 
eerste lid, van het Wegverkeersregle
ment en op burgerlijk gebied eiser 
eveneens had veroordeeld om aan ver
weerder als burgerlijke partij het door 
hem gevorderde bedrag van 20.299 frank, 
met intresten en kosten, te betalen, de 
overtreding door eiser van artikel 12.3.1, 
eerste lid, van het Wegverkeersregle
ment voor bewezen houdt, na aangeno
men te hebben : dat verweerder, die van 
rechts kwam ten opzichte van eiser, aan 
het kruispunt waar de aanrijding zich 
voordeed, gestopt is doch daardoor geen 
afstand deed van zijn prioriteit, nu eiser 
zelf heeft toegegeven dat hij de stilstand 
van verweerder niet heeft opgemerkt, 
zodat hij zich niet kan beroepen op 
diens verlies van voorrang; dat eiser de 
bromfiets misschien wel kon zien doch 
dat hij nooit verklaard heeft dat hij de 
bromfietser (verweerder) en de stilstand 
ervan heeft opgemerkt en evenmin dat 
hij het kruispunt is opgereden omdat hij 
zich daartoe gerechtigd achtte ten 
gevolge van het verlies van de prioriteit 
van de bromfietser (verweerder), 

terwijl, eerste onderdeel, het verlies 
van de voorrang van rechts van de 
prioritair niet afhangt van de omstandig
heid of de voorrangplichtige die stilstand 
van de voorranghebbende al dan niet 
heeft opgemerkt, doch wel van de 
omstandigheid of die stilstand ja dan 
neen kon opgemerkt worden; het vonnis 

aanneemt dat de stilstand van verweer
der misschien wel kon opgemerkt wor
den, zodat het de draagwijdte miskent 
van de artikelen 12.3.1., eerste lid, en 
12.3.2 van het Wegverkeersreglement; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
voor te houden dat de voorrangplichtige 
zich niet kan beroepen op het verlies 
van de voorrang van de voorrangheb
bende wanneer hij diens stilstand niet 
heeft kunnen zien om vervolgens, aan
nemende dat de stilstand misschien wel 
kon opgemerkt worden, te beslissen dat 
zulks geen verlies van prioriteit mee
brengt enkel omwille van de omstandig
heid dat die stilstand door de voorrang
plichtige in feite niet is opgemerkt, 
welke tegenstrijdigheid in de motivering 
gelijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Wat de beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat, krachtens ar

tikel 12.3.2 van het Wegverkeersre
glement, de bestuurder die voorrang 
heeft, deze voorrang verliest door 
zijn voertuig opnieuw in beweging te 
brengen, na gestopt te hebben, indien 
zijn maneuver door de andere 
bestuurder kon worden waargeno
men, ook al heeft deze laatste het 
maneuver in feite niet gezien; 

Overwegende dat het vonnis der
halve niet wettig beslist « dat (eiser) 
zich niet kan beroepen op het 
verlies van voorrang van de brom
fietser wanneer hij de stilstand 
" niet heeft gezien " of heeft kunnen 
zien >>; 

Dat het vonnis voorts, niet zonder 
tegenstrijdigheid, enerzijds vaststelt 
« dat (eiser) de bromfiets misschien 
wel kon zien >> en, anderzijds, oor
deelt dat eiser verzuimd heeft voor
rang te verlenen omdat << hij nooit 
heeft verklaard dat hij de bromfiet
ser en de stilstand ervan heeft 
opgemerkt >>; 

Dat het vonnis aldus de beslissing 
niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het (1) Zie Cass., 19 rnaart 1980, ver. k. (A.C:, 
1979-80, nr. 456), en 28 jan. 1981 (ibid., 1980-81, bestreden vonnis; beveelt dat van 
nr. 323). dit arrest melding zal worden 
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gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-

22 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mr. P. Ansiaux; Moentjes, advo
caat bij de balie te Gent. 

Nr. 60 

2• KAMER - 22 september 1981 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
- WET VAN 7 JUNI 1969, ART. I - HU!SZOE
KING - OPSPORING TEN HU!ZE OF HU!SZOE
KING 'S NACHTS - VERBOD UITGEZONDERD 
WANNEER EEN MAGISTRAAT OF EEN OFFI
CIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE ZICH TOT 
VASTSTELLING OP HETERDAAD VAN EEN 
MISDAAD OF WANBEDRIJF TER PLAATSE 
BEGEEFT- BEG RIP. 

2° OVERSPEL - HUISZOEKING 'S NACHTS 

- U!TZONDERING OP HET VERBOD VAN ZODA
NIGE HU!SZOEKING, VASTGELEGD BIJ ART. I, 
2°, WET VAN 7 JUNI 1969 - U!TZONDERING 
NIET TOEPASSELIJK- BEG RIP. 

1° en 2° Voor de vaststelling op heter
daad van een misdaad of wanbedrijf 
bedoeld in art. 1, 2°, wet van 
7 juni 1969 mag een magistraat of een 
officier van gerechtelijke politie zich 
ter plaatse begeven om een opsporing 
ten huize of huiszoeking te verrichten, 
zelfs tussen negen uur s avonds en 
vijf uur s morgens; zulks geldt uitslui
tend voor de vaststelling op heterdaad 
van het misdrijf, omschreven in 
art. 41, eerste en tweede lid, Sv. Niet 
wettig is derhalve de opsporing ten 
huize of huiszoeking verricht door de 
officier van gerechtelijke politie die 
zich tussen die uren ter plaatse, met 
name in een prive-woning, begeeft om 
er, op grand van vermoedens en aan
wijzingen, een feit vast te stellen dat 
overspel kan opleveren (1). 

zen; 

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 artikelen 41 van 
het Wetboek van Strafvordering en 1 van 
de wet van 7 juni 1969 tot vastste!ling 
van de tijd gedurende welke geen opspo
ring ten huize of huiszoeking mag wor
den verricht : 

Overwegende dat het arrest de 
veroordeling van eiser wegens over
spel stoelt op de wettigheid van de 
huiszoeking die, krachtens een door 
de onderzoeksrechter afgeleverd 
huiszoekingsbevel dat daartoe de 
toelating verleende, werd uitgevoerd 
na negen uur 's avonds en v66r vijf 
uur 's morgens, met name te 
23.57 uur; 

Overwegende dat het arrest in 
verband met de wettigheid van die 
huiszoeking oordeelt : « De wet van 
7 juni 1969 tot vaststelling van de 
tijd gedurende dewelke geen opspo
ring ten huize of huiszoeking mag 
worden verricht, bepaalt in artikel 1 
dat geen opsporing of huiszoeking 
in een voor het publiek niet toegan
kelijke plaats mag worden verricht 
v66r 5 uur 's morgens en na 9 uur 
's avonds, uitgezonderd onder meer 
wanneer een magistraat of een offi
cier van gerechtelijke politie die 
zich tot vaststelling op heterdaad 
van een misdaad of wanbedrijf ter 
plaatse begeeft. Genoemde wet 
heeft geen wijzigingen aangebracht 
inzake vaststelling van overspel, 
tenzij dat dit misdrijf nu in geval ----------------1 van heterdaad ook 's nachts (na 

(1) Zie CAVENAILLE, • Interpretation de Ia loi 21 uur en v66r 5 uur) mag vast
du 7 juin 1969 fixant le temps des perquisi- gesteld worden. Het begrip 
tions nocturnes •, J.T., 1970, biz. 453; contra :. « heterdaad » wordt door deze wet 
W AILLIEZ, « La loi du 7 juin 1969 et les 
perquisitons nocturnes •, J.T., 1970, biz. 166. evenmin gewijzigd. Volgens de 
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omschrijving die artikel 41 van het 
W etboek van Strafvordering geeft 
en die ongewijzigd van toepassing 
blijft inzake overspel, is een op 
heterdaad ontdekt misdrijf een mis
drijf dat ontdekt wordt termijl het 
gepleegd wordt of terstond nadat 
het gepleegd is. In het licht van 
artikel 10 van de Grondwet zou een 
eenvoudige klacht met loutere ver
moedens dat overspel gepleegd 
wordt, wettelijk zeker niet volstaan 
om een huiszoeking 's nachts te 
rechtvaardigen, zelfs wanneer de 
officier van gerechtelijke politie 
drager is van een bevel tot huiszoe
king, daar de bestaande elementen 
nog niet wijzen op de heterdaad van 
het misdrijf. Er dienen ernstige 
aanwijzingen te bestaan, afgeleid 
uit preciese en betrouwbare aange
brachte feitelijke elementen die een 
hoge graad van waarschijnlijkheid 
zoniet de quasi zekerheid geven dat 
de verdachte het misdrijf aan het 
plegen is of zo pas gepleegd heeft. 
In dit geval is huiszoeking v66r 
5 uur 's morgens en na 9 uur 
's avonds wettelijk verantwoord, ook 
inzake overspel. Ter zake bestonden 
er reeds uit het politioneel onder
zoek en de v66r 4 november 1979 
door de klaagster aangebrachte ele
menten niet geringe vermoedens 
dat beklaagde overspel pleegde met 
P ... : hij had regelmatig omgang 
met haar, hij bracht regelmatig de 
nacht door in haar appartement, 
Parklaan 21A, had ze ontvangen in 
de nacht van 21 oktober 1979 in het 
appartement dat hij zelf gehuurd 
had. Benevens die vermoedens heeft 
de klaagster echter op 4 no
vember 1979, te 23.25 uur, aan 
de politie van Aalst, zeer bezwaren
de en preciese elementen verstrekt 
waaruit mocht afgeleid worden dat 
de beklaagde op dat ogenblik het 
misdrijf van overspel pleegde met 
P ... : 0 ... had immers vastgesteld dat 
haar echtgenoot op dit late uur in 
het appartementsgebouw, nr. 29A 
van P ... binnengegaan was, dat zijn 
auto geparkeerd was in de garage 
van P ... , dat het licht gedoofd werd 
aan de voorkant, hetzij in de woon-

kamer, en dat P ... en de beklaagde 
zich aldus teruggetrokken hadden 
in de slaapkamer. Dit zijn ernstige 
aanwijzingen dat beklaagde het 
misdrijf aan het plegen was, dat er 
bijgevolg heterdaad was. De dan 
's nachts uitgevoerde huiszoeking 
ten einde overspel vast te stellen, is 
dan ook wettelijk »; 

Overwegende dat de door het 
W etboek van Strafvordering in 
geval van ontdekking op heterdaad 
bedoelde procedure een uitzonde
ringsregime uitmaakt en haar toe
passingsveld derhalve restrictief 
moet worden opgevat; 

Overwegende dat artikel 41, eer
ste lid, van dat wetboek een op 
heterdaad ontdekt misdrijf noemt 
het misdrijf dat ontdekt wordt ter
wijl het gepleegd wordt of terstond 
nadat het gepleegd is; dat, krach
tens het tweede lid van hetzelfde 
artikel, als ontdekking op heterdaad 
ook wordt beschouwd het geval dat 
de verdachte door het openbaar 
geroep wordt vervolgd en het geval 
dat de verdachte in het bezit wordt 
gevonden van zaken, wapens, werk
tuigen of papieren, die doen ver
moeden dat hij dader of medeplich
tige is, mits dit kort na het misdrijf 
geschiedt; dat de wet van 
7 juni 1969 in het aldus omschreven 
begrip geen wijziging heeft aange
bracht; 

Overwegende dat het ten deze 
niet ging om de ontdekking van een 
misdrijf waarvan men wist dat het 
gepleegd werd of was, maar om een 
poging tot ontdekking van een mis
drij£ waarvan men op grond 
van vermoedens en aanwijzingen 
meende dat het zou kunnen zijn 
gepleegd of zou kunnen worden 
gepleegd; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de in de voornoemde omstandighe
den uitgevoerde huiszoeking wettig 
acht, de in het middel aange
geven wetsbepalingen schendt; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
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door verweerster tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat de hierna uit de 
spreken vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering de vernie
tiging medebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering, die 
het gevolg ervan is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster 
in de helft van de kosten; laat de 
andere helft ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

22 september 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
GeDjkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 61 

2' KAMER - 23 september 1981 

ring redelijkeiwijs niet kon voorzien 
(1). (Art. 42.4.4 Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975.) 

2" De ve1plichting van art. 12.4 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975, voor de 
bestuurder die een maneuver wil uit
voeren om de andere bestuurders te 
laten voorgaan, is niet bepe1*t tot het 
ogenb]jk aileen waarop het maneuver 
is begonnen, maar blijft bestaan b1j de 
uitvoeiing ervan totdat de bestuurder 
zijn normale plaats in het wegve1*eer 
opnieuw heeft ingenomen; die regel 
heeft een algemene strekking en 
houdt geen verband met de inachtne
ming van de verkeersvoorschriften 
door de andere weggebruikers, voor 
zover niet kon worden voorzien dat 
die andere weggebruikers zouden 
opdagen (2). 

(VIAL T. DEGUELDRE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 maart 1981 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Vial, 
beklaagde 

A. In zoverre de voorziening 
1" WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE- gericht is tegen de beslissing op de 

CLEMENT l DEC. 1975, ART. 42.4.4 - VOETGAN- strafvordering ten laste van ver
GER DIE DE RIJBAAN WIL OVERSTEKEN OP weerder, medebeklaagde ; 
EEN PLAATS WAAR HET VERKEER NOCH 
DOOR EEN BEVOEGD PERSOON NOCH DOOR Qverwegende dat eiser niet 
VERKEERSLICHTEN GEREGELD WORDT - bevoegd is Om zich tegen die beslis-
VERPLICHTING. sing in cassatie te voorzien; 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.4 - VOORRANG 
- VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER, DIE 
EEN MANEUVER WIL UITVOEREN, OM DE 
ANDERE BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 

- OMVANG. tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

1" Op de plaatsen waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon noch door Over het eerste middel, afgeleid uit de 
verkeerslichten geregeld wordt, mogen schending van de artikelen 42.4.4, 10.1.3", 
de voetgangers zich slechts voorzichtig -----------------
op de rijbaan begeven en met inacht
neming van de naderende voertuigen; 
die regel geldt oak wanneer deze 
voertuigen een maneuver uitvoeren of 
niet normaal en overeenkomstig de 
voorschriften van het Wegverkeers
reglement rijden, tenzij de voetganger 
hen niet kon opmerken of hun nade-. 

(1) Zie Cass., 6 sept. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 25); 4 juni 1974 (A.C., 1974, 1083) en 
26 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 477). 

(2) Cass., 23 dec. 1975 (A.C., 1976, 504); 
27 sept. 1976 (ibid., 1977, 105); 29 jan. 
1980 (ibid., 1979-80, nr. 322) en 24 sept. 
1980 (ibid., 1980-81, nr. 58). 
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12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis het aan 
eiser ten laste gelegde feit, dat hij als 
voetganger bij het oversteken van de 
rijbaan niet voorzichtig is geweest en 
niet gelet heeft op de naderende voertui
gen, bewezen verklaart en hem uit dien 
hoofde veroordeelt tot een geldboete van 
25 frank, met name op grand « dat de 
aanrijding gebeurd is ter hoogte van 
nr. 153 en dat Degueldre reeds een 
tiental meter was achteruitgereden; dat 
Vial hem dus had moeten zien »; 

te1wijl verweerder een maneuver uit
voerde in de zin van artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement; hij derhalve tij
dens de gehele duur van het maneuver 
voorrang moest verlenen aan eiser; eiser 
daarentegen, die voorrang had, het 
achteruitrijdende voertuig van verweer
der niet behoefde te Iaten voorgaan, ook 
al kon hij het voertuig van op verschil
lende meters afstand zien achteruitrij
den; het bestreden vonnis derhalve, nu 
het eiser, die nochtans voorrang had, 
verwijt geen. acht te hebben geslagen op 
het achteruitrijdende voertuig van ver
weerder, genoemde voorrangsregel mis
kent en eiser een verplichting oplegt die 
niet voor hem gold : 

Overwegende dat het vonnis het 
aan eiser ten laste gelegde feit 
bewezen verklaart dat hij als voet
ganger die de rijbaan overstak op 
een plaats waar het verkeer noch 
door een bevoegd persoon, noch 
door verkeerslichten geregeld werd, 
zich niet voorzichtig op de rijbaan 
begeven heeft en geen acht heeft 
geslagen op de naderende voertui
gen, op grond dat « Vial zonder 
gegronde reden op de rijbaan liep 
en zich bevond op de weg van 
Degueldre die achteruitreed om 
Heusden de gelegenheid te geven 
zijn parkeerplaats te verlaten; dat 
de aanrijding gebeurd is ter hoogte 
van nr. 153 en dat Degueldre reeds 
een tiental meter was achteruitgere
den; dat Vial hem had moeten 
opmerken »; 

Overwegende dat luidens arti
kel 42.4.4 van het Wegverkeersregle
ment, op de plaatsen waar het 
verkeer noch door een bevoegd 

persoon noch door verkeerslichten 
geregeld wordt, de voetgangers zich 
slechts voorzichtig op de rijbaan 
mogen begeven en met inachtne
ming van de naderende voertuigen;' 
dat die regel ook geldt, wanneer zij 
een maneuver uitvoeren of niet 
normaal en overeenkomstig de 
voorschriften van het Wegverkeers
reglement rijden, tenzij de voetgan
ger hen niet kon opmerken of hun 
nadering redelijkerwijs niet kon 
voorzien; 

Dat het vonnis derhalve de ver
oordeling van eiser naar recht ver
antwoordt door de hier·boven weer
gegeven vaststellingen en overwe
gingen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Vial, 
burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn 
voorziening heeft doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen verweerder inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 
420 van het Strafwetboek, 10.1.1°, 10.1.3°, 
12.4, 12.5 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 
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doordat het bestreden vonnis, na ver
weerder te hebben vrijgesproken van de 
hem ten laste gelegde feiten, zich onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen 
over de burgerlijke rechtsvordering van 
eiser en hem veroordeelt in de desbe
treffende kosten, met name op grond 
« dat de aanrijding gebeurd is ter hoogte 
van nr. 153 en dat Degueldre reeds een 
tiental meter was achteruitgereden; dat 
Vial hem dus had moeten opmerken; dat 
Degueldre zich ervan vergewist had dat 
de rijbaan achter hem vrij was en dat 
Vial die zich plotseling op zijn weg 
bevond, voor hem een niet te voorziene 
hindernis opleverde >>, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
een achteruitrijmaneuver uitvoerde en 
aan eiser voorrang moest verlenen tij
dens de hele duur van zijn maneuver en 
ongeacht de wijze van rijden van eiser; 
verweerder bijgevolg niet aileen op het 
ogenblik dat hij zijn maneuver begon 
doch tijdens de hele duur van het 
maneuver zich ervan diende te vergewis
sen dat de weg achter hem vrij was; 
indien hij die verplichting was nageko
men, hij ongetwijfeld zou hebben gezien 
dat eiser de rijbaan te voet overstak; 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
eiser een niet te voorziene hindernis was 
voor verweerder, en evenmin kon beslis
sen dat verweerder geen enkele fout 
heeft begaan op grond van de enkele 
overweging dat venveerder zich (onder 
te verstaan : op het ogenblik dat hij zijn 
maneuver begon) ervan vergewist had 
dat de rijbaan « achter hem >> vrij was 
(schending van de artikelen 418, 420 van 
het Strafwetboek, 10.1.1", 10.1.3", 12.4, 
12.5 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de redengeving van 
het bestreden vonnis op zijn minst 
dubbelzinnig is vermits daaruit niet kan 
worden opgemaakt of het vonnis de 
aanwezigheid van eiser heeft beschouwd 
als een niet te voorziene hindernis 
omdat verweerder zich enran had verge
wist dat de weg achter hem vrij was op 
het ogenblik dat hij zijn maneuver was 
begonnen, dan wei omdat verweerder 

. zich daarvan had vergewist tijdens de 
hele duur van zijn maneuver; die dub
belzinnigheid toezicht door het Hof op 
de wettigheid van de bestreden beslis
sing onmogelijk maakt en gelijkstaat 

met het ontbreken van 
(schending van artikel 
Grondwet): 

redengeving 
97 van de 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat de verplichting 
om de andere weggebruikers te 
laten voorgaan, bij artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement opgelegd 
aan de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, niet aileen geldt 
op het ogenblik dat het maneuver 
wordt begonnen, doch ook tijdens 
de uitvoering ervan totdat de 
bestuurder zijn normale plaats in 
het wegverkeer opnieuw heeft inge
nomen; 

Overwegende dat genoemde regel 
een algemene strekking heeft en 
geen verband houdt met het in acht 
nemen van de verkeersvoorschriften 
door de andere bestuurders, voor 
zover het echter niet onvoorzien
baar is dat weggebruikers zouden 
opdagen; 

Overwegende dat het vonnis, na 
erop te hebben gewezen dat Deguel
dre zich ervan had vergewist dat de 
rijbaan achter hem vrij was, zonder 
dubbelzinnigheid vermeldt dat Vial 
die zich plotseling op zijn weg 
bevond, een niet te voorziene hin
dernis opleverde; 

Dat het vonnis aldus zijn beslis
sing dat Degueldre geen fout heeft 
begaan, naar recht verantwoordt en 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 septemoer 1981 - 2• Kamer -
Voorzitter : de h. Legros - Verslag
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 
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Nr. 62 

2• KAMER - 23 september 1981 

(ELLIS T. RADIO PUBLIC N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre

1° DIEFSTAL 
den arrest, op 25 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 

GEWONE DIEFSTAL- ZAAK DIE KAN WORDEN 
WEGGENOMEN - BEGRIP - ELEKTRISCHE gewezen; 

EN AFPERSING 

ENERGIE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE RECHTER 
TEN ONRECHTE HEEFT BESLIST DAT ER HER
HALING AANWEZIG WAS - STRAF NIET 
ZWAARDER DAN DE STRAF OP EEN EERSTE 
MISDRIJF - BESLISSING WAARUIT NIET 
VOLGT DAT DE RECHTER DE STRAFMAAT 
HEEFT BEPAALD O.G.V. HERHALING - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

3° HERHALING - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTER OP ONWETTIGE WIJZE 
HEEFT BESLIST DAT ER HERHALING AANWE
ZIG WAS - VEREISTE VOOR VERNETIG!NG 
VAN DE VEROORDELING, OOK AL IS HET 
MID DEL GEGROND. 

1" Elektriciteit is vatbaar voor toeeige
ning door een particulier; wanneer de 
voortbrenger elektriciteit Jevert aan de 
abonnee die ze ontvangt om ze aan te 
wenden, geschiedt zulks door een 
materieel vast te stellen overgang uit 
het bezit van eerstgenoemde in het 
bezit van de tweede; zij moet derhalve 
worden aangemerkt als zaak die kan 
worden weggenomen, in de zin van 
art. 461 Sw. (2). 

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, 1319 van het Burgerlijk Wet
hoek, 163, 195, 211, 408 en 413 van het 
Wetboek van Strafvordering en misken
ning van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroor
deelt wegens diefstal van elektrische 
energie, 

terwijl eiser vervolgd werd wegens 
diefstal van elektronische energie en 
niet in de gelegenheid werd gesteld zich 
te verdedigen tegen de telastlegging van 
diefstal van elektrische energie; de 
door de correctionele rechtbank op 
27 juni 1979 en 7 november 1980 in deze 
zaak gewezen vonnissen vermelden dat 
aan eiser bedrieglijk aftappen van elek
tronische energie ten laste was gelegd, 
terwijl het arrest spreekt van elektrische 
energie, hetgeen iets anders is : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser gedagvaard 

3" Het middel ten betoge dat de rechter was om voor de correctionele recht-
ten onrechte heeft beslist dat er her- bank terecht te staan wegens het 
haling aanwezig was, kan ook al is het « bedrieglijk aftappen van elektri
gegrond, niet tot vernietiging van de sche energie in de vorm van hoog
veroordeling leiden, tenzij de uitge- frequente radiosignalen welke beeld 
sproken straf de strafmaat van het · 
eerste misdrijf te boven gaat of uit de en klank voortbrengen op het tele-
beslissing blijkt dat de rechter de straf visietoestel dat hem niet toebe
heeft vastgesteld o.g.v. herhaling(3). hoorde ... » en dat het arrest eiser 

----------------! wegens die telastlegging veroor

(1) Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 206). 

(2) Zie Cass., 20 juni 1934 (Bull. en Pas., 
1934, I, 332); zie Rep. prat. dr. beige, v" Vol, 
nrs. 157 e.v.; 0. HUYBRECHTS, « Les vols d'eau, 
de gaz et d'electricite », Rev. dr. pen. et crim., 
1935, biz. 236 e.v.; S. BRAHY, « Les vols d'eau et 
d'energie - Le vol d'usage », J.T., 1975, biz. 597 
e.v. 

(3) Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 206). 

deelt; 
Dat het middel niet kan worden 

aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 461 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest die wetsbepaling 
ten onrechte toepast op wat het arrest 
« het verschijnsel elektriciteit >> noemt, 
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terwjjJ artikel 461 enkel op roerende 

en lichamelijke zaken kan worden toe
gepast; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser elektrische stroom 
heeft afgenomen door contact te 
maken tussen de afscherming van 
zijn eigen kabel, die hij als geleider 
gebruikte, en de kern van de kabel 
voor de elektriciteitsverdeling, en 
vermeldt « dat de " zwakstroom" , 
evenzeer als de "sterk-" of "nor
maalstroom " een in de natuur voor
komende kracht is die, wanneer ze 
opgevangen, geleid en verkocht 
wordt, een stoffelijk goed is dat 
men zich, zoals ten deze, bedrieglijk 
kan toeeigenen tegen de wil in van 
de voortbrenger die de wettige eige
naar ervan is >>; 

Dat het aldus zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Overwegende dat elektriciteit vat
baar is voor toeeigening door de 
particulier; dat, wanneer de voort
brenger elektriciteit levert aan de 
abonnee die ze ontvangt om ze aan 
te wenden, zulks geschiedt door een 
materieel vast te stellen overgang 
uit het bezit van eerstgenoemde in 
het bezit van de tweede; dat ze 
derhalve moet worden aangemerkt 
als een zaak die kan worden wegge
nomen, in de zin van artikel 461 van 
het Strafwetboek; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde mMdel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest vermeldt dat de 
elektrische stroom, enerzijds, " een stof
felijk goed , is en anderzijds een 
« verschijnsel "• 

terwjjJ die vermeldingen tegenstrijdig 
zijn, zodat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest niet 
lijdt aan de in het middel bedoelde 
tegenstrijdigheid, waar het ver
meldt, enerzijds, « dat de "zwak
stroom ", evenzeer als de "sterk-" 
of "normaalstroom ", een in de 
natuur voorkomende kracht is die, 
wanneer ze opgevangen, geleid en 

verkocht wordt, een stoffelijk goed 
is dat men zich, zoals ten deze, 
bedrieglijk, kan toeeigenen... >> en, 
anderzijds, dat er « wat de toepas
sing van artikel 461 van het Straf
wetboek betreft, geen enkel verschil 
bestaat en zelfs (kan) bestaan tus
sen de talrijke verschijningsvormen 
van het verschijnsel elektriciteit dat 
voor huishoudelijke doeleinden 
benut en door ge"isoleerde kabels 
geleid wordt ... >>; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vjerde mMdel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat het arrest het beroepen von
nis bevestigt, op grond dat uit de 
verklaringen van de getuige Medats 
blijkt dat de kabelmantel en de afscher
ming van de coaxiale kabel gespleten 
waren, hetgeen het bedrieglijk aftappen 
van elektrische stroom, « zwakstroom , 
genoemd, mogelijk maakte, 

teJwJjl genoemde getuige in zijn ver
klaring die was opgenomen in een 
proces-verbaal van 28 december 1977, 
nergens gewag maakt van het feit dat de 
kabel gespleten was of van het feit dat 
het aldus mogelijk was elektrische 
stroom af te tappen; in die verklaring 
aileen staat dat de kabel blootgelegd was 
en dat een draad eraan verbonden was : 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel betoogt dat het hof van 
beroep de bewijskracht zou hebben 
miskend van de verklaring van de 
getuige Medats door te vermelden 
dat de kabel << gespleten >> was, 
terwijl de getuige verklaard had dat 
de kabel blootgelegd was, het niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, nu die vermelding, oak al 
bleek ze onjuist, eiser niet kon 
benadelen; 

Overwegende dat het middel fei
telijke grondslag mist, in zoverre 
het betoogt dat het hof van beroep 
de bewijskracht van die verklaring 
heeft miskend door te vermelden 
dat eiser door de hem ten laste 
gelegde handelingen << bedrieglijk 
elektrische stroom, " zwakstroom " 
genoemd, heeft kunnen aftappen >>; 
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dat het hof van beroep die gevolg- tweede onderdeel, het arrest niet ant
trekking heeft gemaakt uit de ver- woordt op de conclusie van eiser 
klaringen van de getuige lVIedats, dienaangaande : 
waarmee ze niet onverenigbaar is; Wat de twee onderdelen samen 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de betreft : 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat het arrest het beroepen von
nis bevestigt, op grond dat eiser in zijn 
conclusie betoogde dat splijting van de 
kabel materieel gezien onmogelijk was, 
terwijl de kabel in werkelijkhcid wel 
gespleten was, 

terwijl eisers conclusie zeker niet die 
betekenis en strekking had : 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft van welke passage uit de 
conclusie van eiser de bewijskracht 
werd miskend; dat het niet ontvan
kelijk is wegens vaagheid; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163, 195 van het Wetboek van 
Strafvordering en 780 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest niet antwoordt op 
het omstandig verweer van eiser die bij 
conclusie had betoogd dat de litigieuze 
golven slechts konden worden opgevan
gen door straling die niet kon worden 
beschouwd als het aftappen van elektri
citeit en dat de bestanddelen van diefstal 
dus niet aanwezig waren : 

Overwegende dat uit de antwoor
den op het tweede en derde middel 
en uit de daarin weergegeven consi
deransen van het arrest blijkt dat 
het hof van beroep het in dit middel 
aangegeven verweer van eiser 
beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Ove1· het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 56, tweede 
lid, van het Strafwetboek, 97 van de 
Grondwet, 163, 195 van het Wetboek van 
Strafvordering en 780 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens een in staat van herhaling 
gepleegd feit, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers vroe
gere veroordeling niet meer in aanmer
king kwam op het ogenblik van de hem 
ten laste gelegde feiten; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
bestreden arrest geen zwaardere 
straf heeft uitgesproken dan die 
welke de wet stelt op een eerste 
misdrijf; dat, anderzijds, het arrest 
geen vaststelling bevat waaruit 
blijkt dat het vonnis bij de strafbe
paling de herhaling in aanmerking 
zou hebben genomen; 

Dat bijgevolg, zelfs als het middel 
gegrond was, de opgelegde straf 
naar recht verantwoord blijft; 

Dat de twee onderdelen van het 
middel niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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

23 september 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal- Advocaat : mr. J. Goemaere, 
advocaat bij de balie te Brussel. 

Nr. 63 

2e KAMER - 23 september 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE 

BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESLISSING 
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WAARBIJ HAAR VORDERING WORDT AFGEWE
ZEN - AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT, DIE 
GEEN ADVOCAAT IS BIJ HET HOF EN GEEN 
HODDER IS VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT 
- AFSTAND ZONDER GEVOLG (1). 

(PEPIN T. TEVEL) 

23 september 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros 
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. J. Misze
woki, advocaat bij de balie te Brussel. 

Nr.64 

2' KAMER - 23 september 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OVERLIJDEN -
WEDUWE VAN DE GETROFFENE DIE RECHT 
HEEFT OP EEN OVERLEVINGSPENSIOEN -
PENSIOEN GEEN VERGOEDING VAN DE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN ONRECHT
MATIGE DAAD PENSIOEN ZONDER 
INVLOED OP DE VERPLICHTING VAN DE 
DADER VAN HET MISDRIJF OM DE SCHADE TE 
VERGOEDEN. 

Wanneer een misdrijf de dood van de 
getroffene veroorzaakt en dit overlij
den aanleiding geeft tot betaling aan 
de weduwe van een overlevingspen
sioen, dat krachtens de overeenkomst, 
waardoor de getroffene en de werkge
ver gebonden waren, en de wetgeving 
betreffende het rust- en overlevings
pensioen is verschuldigd, strekt dit 
pensioen niet tot vergoeding van de 
door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade en kan het niet worden 
afgetrokken van de door de dader van 
het misdrijf verschuldigde vergoeding 
(1). (Art. 1382 B.W.) 

(DE WINTER, • BROUWERIJ HAACHT • N.V. 
T.COX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1981 door 

het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster 
tegen de eisers; 

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

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
52 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat het 
overlevingspensioen van verweerster 
geen invloed heeft op haar schade, op 
grond dat « de huidige wetgeving ( ... ) 
(verweerster) de mogelijkheid biedt om 
op de leeftijd van 60 jaar de gunstige 
· regeling te kiezen tussen haar eigen rust
pensioen en haar weduwenpensioen • 
en dat « het overlevingspensioen waar
mee de eiser De Winter zou willen 
rekening houden, dus een toekomstige 
( ... ) hypothetische ( ... ) gebeurtenis is die 
bijgevolg niet in aanmerking mag wor
den genomen », 

terwijl artikel 20 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 de 
samenvoeging van het eigen rustpen
sioen en het weduwenpensioen niet ver
biedt, doch bepaalt dat de Koning het 
bedrag vaststelt ten belope waarvan de 
samenvoeging mogelijk is en het plafond 
van die samenvoeging werkelijk heeft 
vastgesteld bij artikel 52 van het konink
lijk besluit van 21 december 1967; het 
arrest derhalve niet naar recht verant
woord is: 

Overwegende dat het recht op 
uitkering van een overlevingspen
sioen, hetwelk aan verweerster, 

----------------1 weduwe van de getroffene, wordt 
Nota arrest nr. 63 : 

(1) Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 883). 

Nota arrest nr. 64 : 

(1) Cass., 6 sept. 1971 (A.C., 1972, 10). 

toegekend krachtens de overeen
komst die bestond tussen de getrof
fene en diens werkgever en krach
tens de wetgeving inzake rust- en 
overlevingspensioen voor de werk-
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nemers, op een andere grondslag 
berust dan het aan eiser ten laste 
gelegde misdrijf << onopzettelijk 
doden >>; dat bedoeld pensioen niet 
strekt tot vergoeding van de schade 
die verweerster ten gevolge van dat 
misdrijf geleden heeft, en niet kan 
worden afgetrokken van de door de 
dader van het misdrijf verschul
digde vergoeding; 

Overwegende dat naar recht is 
verantwoord het arrest dat de ver
goeding van de schade die verweer
ster geleden heeft ten gevolge van 
de derving van de inkomsten van 
haar overleden echtgenoot, op 
517.788 frank vaststelt en beslist dat 
het overlevingspensioen van ver
weerster geen invloed heeft op die 
schade; 

Dat, derhalve, de in het middel 
bekritiseerde grond geen invloed 
heeft op de wettigheid van de 
bestreden beslissing en dat het mid
del, ook al was de daarin aange
voerde grief gegrond, niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

23 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros - Verslagge
ver : de h. Kreit - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. C. Draps enS. VanRyn. 

Nr. 65 

1 • KAMER - 24 september 1981 

Krach tens art. 1788 B. W: komt het risico 
van het verlies van de afgewerkte, 
doch nog niet geleverde zaak ten Jaste 
van de aannemer, ingeval hij de stof 
verstrekt en de zaak op welke wijze 
ook teniet gaat, tenzij de opdrachtge
ver in gebreke is gesteld om de zaak 
te ontvangen; die regel is algemeen en 
wordt toegepast in het geval bepaald 
bij art. 1794 B. W:, wanneer de 
opdrachtgever eenzijdig de aanne
mingsovereenkomst verbreekt. 

(BROUWERIJEN ARTOIS N.V. T. DE CURATOREN 
IN HET FAILLISSEMENT VAN < VANDER· 

BORGHT FRERES • N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1788 en 
1794 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres tegen de vennootschap Van
derborgt verwerpt op de gronden dat de 
verbreking door de eenzijdige wil van de 
opdrachtgever " de risicolast wijzigt die, 
vanaf de verbreking, rust op de 
opdrachtgever die v66r de levering de 
werken heeft stopgezet » ert dat laatstge
noemde « ten onrechte eist dat de 
aannemer, met wie hij zijn contractuele 
verbintenis heeft verbroken, verder de 
last van de bewaring van de afgewerkte 
stof blijft dragen », 

terwijl, naar luid van artikel 1788 van 
het Burgerlijk Wetboek, het risico voor 
rekening van de aannemer komt ingeval 
de zaak op welke wijze ook tenietgaat 
voordat zij geleverd is, tenzij de 
opdrachtgever in gebreke was de zaak te 
ontvangen; zulks een algemene regel is 
die onder meer van toepassing is wan-
neer de opdrachtgever de aannemings
overeenkomst overeenkomstig artikel 
1794 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
verbroken; de aannemer, wanneer hij, 
bij een dergelijke verbreking de stoffen 

I 
heeft afgewerkt maar nog niet geleverd, 

HUUR VAN DIENSTEN - HUUR VAN de opdrachtgever in gebreke moet stel· 
WERK - AANNEMINGSOVEREENKOMST - len om die stoffen te ontvangen; bij 
RISICO VAN VERLIES VAN DE AFGEWERKTE, ontstentenis van een dergelijke ingebre
DOCH NOG NIET GELEVERDE ZAAK - BUR- kestelling de aannemer het risico blijft 
GERLIJK WETBOEK, ART. 1788 - DRAAG- dragen, ingevolge artikel 1788 van het 
WIJDTE. Burgerlijk Wetboek, waarvan niet wordt 
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afgeweken door artikel 1794 van het
zelfde wetboek; daaruit volgt dat het 
arrest de in het middel bedoelde wetsbe
palingen schendt : 

Overwegende dat, ingevolge ar
tikel 1788 van het Burgerlijk Wet-

Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

hoek, het risico van het verlies van Nr. 66 
de afgewerkte doch nog niet gele-
verde zaak ten laste van de aanne
mer komt, ingeval hij de stof ver 1' KAMER - 24 september 1981 

strekt en de zaak, Op welke wijze 1° BEW!JS -· BEWIJS DOOR GESCHRIFT
ook tenietgaat, tenzij hij in gebreke 
is gesteld om de zaak te ontvangen; 

Dat die regel algemeen is en 
terecht wordt toegepast in het geval 
bepaald bij artikel 1794 van het
zelfde wetboek, wannneer de op
drachtgever eenzijdig de aanne
mingsovereenkomst verbreekt; 

Dat de aannemer die de opdracht
gever, die eenzijdig de overeen

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - ARREST DAT ZIJN BESLIS
SING OP DE OVERGELEGDE STUKKEN IN HET 
ALGEMEEN LAAT STEUNEN - MIDDEL AFGE-
LEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS-
KRACHT VAN HET REGISTER VAN AANDELEN 
VAN EEN VENNOOTSCHAP EN VAN EEN CON
CLUSIE - BESLISSING NIET INZONDERHEID 
OP DIE AKTEN STEUNEND - GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTEN 
(1). 

komst heeft verbroken, niet in 2° OVEREENKOMST - VERBODEN ovER-
gebreke heeft gesteld, het riSiCO EENKOMST _ AANKOOP DOOR EEN LASTHEB-
draagt van het verlies Van de afge- BER VAN EEN GOED MET DE VERKOOP WAAR-
werkte maar nog niet geleverde VAN HIJ BELAST IS - AANKOOP DOOR EEN 
zaak; LASTHEBBER- BEGRIP. 

Overwegende dat het arrest, nu 3o OVEREENKOMST _ VERBODEN OVER
bet beslist dat de opdrachtgever, EENKOMST - AANKOOP DOOR EEN LASTHEB

BER VAN EEN GOED MET DE VERKOOP WAAR-
VAN HIJ BELAST IS - OMVANG VAN HET 
VERBOD. 

sedert hij de overeenkomst heeft 
verbroken, het risico van het verlies 
van de niet geleverde zaak moet 
dragen, de artikelen 1788 en 
1794 van het Burgerlijk Wetboek 4° OVEREENKOMST - VERBODEN OVER
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Dat het middel gegrond is; 

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

24 september 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Clason -

EENKOMST - AANKOOP DOOR EEN LASTHEB-
BER VAN EEN GOED MET DE AANKOOP WAAR-
VAN HIJ BELAST IS - VERKOOPPRIJS DOOR 
DE LASTGEVER VASTGESTELD- OMSTANDIG
HEID ZONDER GEVOLG. 

5° HOGER BEROEP BURGERLIJKE 
ZAKEN - INCIDENTEEL HOGER BEROEP -
BEG RIP. 

6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN KRITIEK 
WORDT GEOEFEND OP DE GEVOLGTREKKIN
GEN IN RECHTE DIE HET ARREST UIT ZIJN 
REDENEN AFLEIDT, MAAR WAARIN ENKEL 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. WORDT AANGE
VOERD- NIET ONTVANKEL!JK MIDDEL (2). 

{1) Zie Cass., 31 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 617). 

(2) Zie « De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de .akten », 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon 
voor het Hof van 1 sept. 1978, nr. 13, biz. 18 
e.v. 
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7° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDELEN WAARIN ENKEL 
BEPAALDE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING WORDEN BEKRITISEERD 
BESCHIKKENDE GEDEELTE NAAR RECHT VER
ANTWOORD DOOR EEN ANDERE REDEN -
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

8° BEWIJS - BEWIJSKRACHT VAN DE 

AKTEN - BEWIJS DOOR GESCHRIIT - BUR
GERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - BESLii'j-

9" Bedrog waardoor goederen van een 
nalatenschap worden verborgen ge
houden, kan reeds v66r het openval
Jen van de nalatenschap bestaan (7). 
(Art. 792 B.W.) 

(BUREAU TECHNIQUE JEAN DENIS N.V., 
DENIS J.P., DENIS N. T. DIVOORT N., DIYOORT A.) 

ARREST ( vertaling) 

SING wAARIN EEN BIJ coNcLUSIE ONTKEND HET HOF; - Gelet op het bestre

FEIT ALS BEWEZEN WORDT AANGEMERKT- den arrest, op 15 april 1980 door het 
MISKENNING vAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE Hof van Beroep te Brussel gewezen; 
CONCLUSIE DAARUIT ALLEEN NIET AF TE 
LEIDEN (3). Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1108, 1134, 
9° ERFENISSEN - VERBORGEN HOUDEN 1315, 1319, 1320, 1321, 1322, 1594, 

VAN GOEDEREN VAN EEN NALATENSCHAP- 1596 van het Burgerlijk Wetboek en 
OGENBLIK WAAROP HET BEDROG IS 870 van het Gerechtelijk Wetboek, mis-
GEPLEEGD - BEGRIP. kenning van het algemeen rechtsbegin-

sel van het recht van verdediging, van 
2" Wanneer ten gevolge van bedrieglijke het algemeen rechtsbeginsel volgens het

verstandhouding tussen de organen welk de zaak op tegenspraak moet 
van een vennootschap die in schijn worden behandeld, en schending van 
koopt, een pand in werkelijkheid niet artikel 97 van de Grondwet, 
wordt verkocht aan die vennootschap, 
maar wei aan haar vennoten, ver- doordat het arrest, om het beroepen 
tegenwoordigd door een van hen, die vonnis te bevestigen in zoverre het met 
tenelfder tijd Jasthebber is van de toepassing van artikel 1596 van het 
verkoper, contracteert die vennoot in Burgerlijk Wetboek de rechtsvordering 
eigen naam (4). gegrond had verklaard welke strekte tot 

nietigverklaring van de bij authentieke 
3" Art. 1596, derde lid, B. W. is niet aileen akte van 10 maart 1967 vastgestelde 

van toepassing op een openbare, maar verkoop van het pand, gelegen te Ant
oak op een onderhandse verkoop (5). werpen, Eiermarkt nrs. 13 tot 17, en, om 

de eisers met een verbeterende en 
4" Het verbod bedoeld in artikel 1596, nieuwe beslissing te veroordelen tot 

derde lid, B. W. kan ook van toepassing teruggave van de opbrengsten van het 
zijn, wanneer de lastgever de prijs pand sedert 19 september 1967 verhoogd, 
heeft vastgesteld waartegen het goed bij wijze van schadevergoeding, met de 
mag worden verkocht, nu die enkele compensatoire interesten, en om de eer
omstandigheid nog niet betekent dat ste eiseres bovendien te veroordelen om 
hij aan de lastgeving een einde heeft de verweerders schadeloos te stellen 
gemaakt {6). voor de schade die zij ingevolge haar 

slecht beheer van het pand geleden 
5° Wanneer een partij in haar conclu- hadden, heeft vastgesteld dat Albert 

sie in hager beroep niet enkel vordert Divoort J.P. Denis belast had met de 
dat het beroepen vonnis m.b.t. een . verkoop van genoemd pand, dat hij 
bepaald punt wordt bevestigd, maar akkoord ging met de prijs van zes 
ook « dat het voor het overige wordt miljoen en dat het pand bij authentieke 
vernietigd », impliceert zulks inciden- akte van 10 maart 1967 werkelijk voor 
tee] hager beroep m.b.t. aile andere die prijs werd verkocht door J.P. Denis, 
geschilpunten. in zijn hoedanigheid van lasthebber van 

------------------1 de personenvennootschap met beperkte 

(3) Cass., 23 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 301). 

(4) Zie DE PAGE, Traite, dl. IV, nrs. 386-411. 

aansprakelijkheid Bureau Technique 
Jean Denis, welke door haar zaakvoer
ster, mevr; M. Masson, vertegenwoordigd 
was, dat het arrest vervolgens beslist dat 

(5) Zie DE PAGE, Traite, dl. IV. nr. 70B; 
R.P.D.B., v" Vente, nr. 139; PLANIOL, dl. X, 

(7) DE PAGE, Traite, dl. lX, nrs. 656 en 668, 
Traite, dl. IV, •1rs. 70B en en R.P.D.B., v" Successions, nr. 701 en de 

verwijzingen. 

nr. 55. 
(6) Zie DE PAGE, 

412. 
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Jean-Pierre Denis, de tweede eiser, die 
door Albert Divoort belast was met de 
verkoop van het pand, gelegen te Ant
werpen, Eiermarkt 13 tot 17, • het 
verbod om zelf het goed te kopen heeft 
overtreden toen hij zich geplaatst zag 
tussen zijn plicht als lasthebber welke 
erin bestond mededinging onder de 
kopers uit te Iokken, ten einde de 
voordeligste prijs te verkrijgen, en zijn 
persoonlijk belang dat erin bestond de 
vennootschap, die het pand kocht, te 
bevoordelen » en dat het door 
artikel 1596 aan lasthebber opgelegde 
verbod geldt voor aile verkopen zonder 
uitzondering, zelfs wanneer de lastgever 
zelf de prijs heeft vastgesteld waarvoor 
het pand mag worden verkocht •, op 
grond dat Jean-Pierre Denis tot 
28 februari 1967 aandeelhouder was 
geweest in de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid B.T.J.D., 
« dat het verlies van het aandeelhouder
schap, op 28 februari 1967, voor Jean
Pierre Denis slechts een tijdelijke toe
stand was en bedoeld was om het 
oneerlijke plan in de hand te werken 
van de familie Denis die het pand te 
Antwerpen wilde kopen •, « dat het toch 
wei opvailend is dat Jean-Pierre Denis 
slechts enkele dagen voordat de authen
tieke akte verleden werd, zijn aandeel
houderschap verloor, dat is dus op het 
ogenblik dat ... de partijen zich gereed
maakten om de authentieke akte op 
10 maart 1967 te verlijden •, en dat • het 
vermogen en de activa van ( eerste eise
res) ... belangrijke bestanddelen zijn van 
het vermogen van Jean-Pierre Denis », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

vijfde onderdeel, de verkoop krachtens 
artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek 
slechts nietig is wanneer de lasthebber, 
hetzij door zichzelf, hetzij door tussen
personen, koper wordt van het goed met 
de verkoop waarvan hij is belast en niet 
wanneer de belangen van de verkoper 
op een of andere manier in strijd zijn 
met die van de lasthebber; het arrest 
evenwel, door aileen maar erop te wijzen 
dat het persoonlijk belang van Jean
Pierre Denis, namelijk het bevoordelen 
van de belarigen van de koper van het 
goed, op bepaalde punten in strijd was 
met zijn verplichtingen als lasthebber 
van de verkoper, niet vaststelt dat Jean
Pierre Denis zelf koper was geworden 
van het pand van Albert Divoort met de 

verkoop waarvan hij was belast, en 
derhalve een schending inhoudt van de 
artikelen 1594, 1596 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet; het 
arrest, na te hebben vastgesteld dat 
het litigieuze pand bij akte van 
10 maart 1967 door J.P. Denis in zijn 
hoedanigheid van lasthebber van de 
verkoper, Albert Divoort, verkocht was 
aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid B.T.J.D., die 
door haar zaakvoerster, mevr. M. Mas
son, vertegenwoordigd was, niet dan met 
miskenning van de gevolgen en de 
verbindende ,l!:racht van die koopover
eenkomst, kon beslissen dat Jean-Pierre 
Denis het verbod om het goed zelf te 
kopen, had overtreden (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest bovendien noch in 
bovenstaande ri.och in enige andere 
motivering vaststelt dat Jean-Pierre 
Denis koper was geworden van het pand 
van Albert Divoort met de verkoop 
waarvan hij was belast en dat er in de 
akte van 10 maart 1967 sprake was van 
veinzing tussen de verkoper Albert 
Divoort en de schijnbare koper, namelijk 
eerste eiseres, waarbij zou overeengeko
men zijn dat de eerste eiseres slechts 
een tussenpersoon en J.P. Denis de 
werkelijke koper was; dat ook in dat 
opzicht de bij het arrest uitgesproken 
nietigheid niet dan met schending van 
de artikelen 1108, 1134, 1321, 1594, 
1596 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, naar recht kan zijn 
verantwoord; 

zesde onderdeel, artikel 1596 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de lasthebber op 
straffe van nietigheid verbiedt koper te 
worden van de goederen met de verkoop 
waarvan zij zijn belast, enkel geldt voor 
de openbare en niet voor de onder
handse verkopen; het arrest, derhalve, 
door de sanctie van artikel 1596 van het 
Burgerlijk Wetboek toe te passen op de 
onderhandse verkoop die ten deze bij 
authentieke akte van 10 maart 1967 tot 
stand is gekomen, en zulks op grond dat 
artikel 1596 van toepassing is op aile 
verkopen zonder uitzondering, de 
artikelen 1594 en 1596 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

zevende onderdeel, de partijen mogen 
afwij}l:en van artikel 1596 van het Bur
gerlijk Wetboek volgens hetwelk het de 
lasthebber, op straffe van nietigheid, 
verboden is koper te worden van het 
goed met de verkoop waarvan hij is 
belast; de eerste eiseres aanvoerde dat 
de wil van de partijen om van die regel 



-135-
af te wijken, onder meer blijkt uit het 
feit dat de lastgever de prijs heeft 
vastgesteld waarvoor het goed mag wor
den verkocht en niets heeft bepaald 
omtrent de persoon van de koper; het 
arrest, derhalve, door ten deze te beslis
sen dat artikel 1596 van het Burgerlijk 
Wetboek moest worden toegepast, 
ofschoon het pand werd verkocht voor 
de door de lastgever vastgestelde prijs, 
een schending inhoudt van de 
artikelen 1594 en 1596 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Wat het eerste, tweede, derde en 
vierde onderdeel betreft : 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest zich 

niet beperkt tot de vaststelling dat 
het persoonlijk belang van Jean
Pierre Denis, namelijk het bevoor
delen van de vennootschap die het 
pand kocht, in strijd was met zijn 
verplichtingen als lasthebber van de 
verkoper Albert Divoort; 

Overwegende dat het arrest 
vermeldt: 

1. dat de leden van de familie 
Denis in het bezit waren van bijna 
alle aandelen van de vennootschap 
die in feite werd geleid door Jean
Pierre Denis, en dat ze herhaalde
lijk onder elkaar .· aandelen hebben 
uitgewisseld naar gelang van hun 
belangen van het ogenblik; dat het 
« verlies » van het aandeelhouder
schap op 28 februari 1967 voor 
Jean-Pierre Denis slechts van korte 
duur was - vermits hij het nader
hand zou herkrijgen - en bedoeld 
was om het oneerlijke plan in de 
hand te werken van de familie 
Denis, die zich het pand te Antwer
pen wilde toeeigenen ten nadele van 
de wettige erfgenamen van Albert 
Divoort; dat het toch wei opvallend 
is dat Jean-Pierre Denis het aan
deelhouderschap slechts « verloor » 
enkele dagen voordat de authen
tieke verkoopakte zou worden verle
den, namelijk op de dag v66r het 
overlijden van Albert Divoort en op 
een ogenblik dat de partijen zich 

gereedmaakten om op 10 maart 1967 
de authentieke akte te verlijden; 
2. dat de bedrieglijke verstandhou
ding tussen de organen van de 
vennootschap die het goed kocht, en 
de lasthebber van de verkoper 
bovendien blijkt uit de verklaringen 
welke Jean-Pierre Denis en Marthe 
Masson tijdens het strafrechtelijk 
onderzoek hebben afgelegd; 3. dat, 
ook al zijn de vermogens van elkaar 
gescheiden ten gevolge van het 
feit dat een handelsvennootschap 
rechtspersoonlijkheid bezit, het ver
mogen en de activa van die ven
nootschap belangrijke bestanddelen 
zijn van het vermogen van Jean
Pierre Denis en Nicole Denis, als
ook van Marthe Masson; dat die 
gemeenschap van belangen tussen 
genoemde personen en de vennoot
schap de werkelijke drijfveer is 
geweest van hun handelen en met 
name van alles wat v66r, tijdens of 
na de verkoop gebeurd is; dat zulks 
met name verklaart waarom Jean
Pierre Denis en Nicole Denis 
erkend hebben te zamen met de 
vennootschap hoofdelijke schulde
naars te zijn van de hypothecaire 
lening van drie miljoen frank die 
onmiddellijk na de aankoop van het 
pand was aangegaan en tot waar
borg waarvan het verkochte goed 
werd gehypothekeerd; 4. dat de 
vennootschap, derde verkrijger van 
het pand, medeplichtige was van de 
lasthebber Jean-Pierre Denis, die 
het verbod om het goed zelf te 
kopen, heeft overtreden, toen hij 
zich geplaatst zag tussen zijn ver
plichtingen als lasthebber en zijn 
persoonlijk belang; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die vermeldingen blijkt dat het 
arrest, zonder vast te stellen dat er 
sprake was van veinzing tussen de 
partijen bij de akte, niettemin 
beslist dat, ten gevolge van een 
bedrieglijke verstandhouding tussen 
de organen van de vennootschap en 
de leden van de familie Denis, het 
pand in feite werd verkocht aan 
laatstgenoemden, onder wie Jean
Pierre Denis, die tegelijkertijd 
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optrad als lasthebber van de verko
per Divoort en contracteerde in 
eigen naam; 

Dat het arrest aldus geen van de 
in dit onderdeel vermelde wetsbepa
lingen schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het zesde onderdeel betreft: 
Overwegende dat ·· artikel 1596, 

derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek niet aileen van toepassing is 
op de openbare maar ook op de 
onderhandse verkopen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Wat het 
betreft : 

zevende onderdeel 

Overwegende dat het verbod 
bedoeld in artikel 1596, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek ook van 
tqepassing kan zijn, wanneer de 
lastgever de prijs heeft vastgesteld 
waartegen het goed mag worden 
verkocht, aangezien . die enkele 
onistandigheid nog niet betekent 
dat hij aan de lastgeving een einde 
heeft gemaakt; 

Dat dlt onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1134, 
1321, 1594, 1595 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

Dat het middel voor het overige 
berust op een onjuiste lezing van 
het arrest en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Over het eerste, vierde en vijfde en 
zesde middel samen, het eerste, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
702, 807 en 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, miskenning van het algemeen 
beginsel volgens hetwelk het de rechter 
verboden is uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken, van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging en van het algemeen beginsel 
volgens hetwelk de zaak op tegenspraak 

moet worden behandeld, en schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest heeft vastgesteld 
dat de verweerders de rechtsvordering 
tot nietigverklaring van de verkoop van 
het pand, gelegen te Antwerpen, 
Eiermarkt 13-17, bij een eerste dagvaar
ding op 19 september 1967 enkel tegen 
de eerste eiseres hebben ingesteld 
en naderhand, bij dagvaarding op 
11 oktober 1974 - in werkelijkheid op 
9 en 11 oktober 1974 - hun rechtsvorde
ring ook hebben gericht tegen de drie 
eisers en mevr. Marthe Masson in wiens 
rechten de tweede en de derde eiser 
getreden waren, dat het arrest vervol
gens het beroepen vonnis bevestigt « in. 
zoverre het me toepassing van 
artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek 
de rechtsvordering gegrond heeft ver
klaard welke strekte tot nietigverklaring 
van de bij authentieke akte van 
10 maart 1967 vastgestelde verkoop van 
het pand, gelegen te Antwerpen, Eier
markt, nrs. 13 tot 17, en in zoverre het 
voor recht heeft beslist dat genoemd 
pand terugkeert naar de nalatenschap 
van wijlen Albert Divoort », en, met 
wijziging van het vonnis, « de vordering 
van de (verweerders) ontvankelijk en 
gegrond verklaart, in zoverre ze strekt 
tot nietigverklaring van de verkoop van 
dat onroerend goed op grond van 
bedrog, overtreding van het verbod van 
verkoop tussen echtgenoten (artikel 
1595 van het Burgerlijk Wetboek) en van 
de verbodsbepalingen inzake beschik
kingen tussen echtgenoten (artikelen 
1099 en llOO van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest de verkoop met toe
passing van die bepalingen nietig 
verklaart », op grond dat « de verweer
ders zich in de eerste dagvaarding 
beroepen op artikel 1596 van het Burger
lijk Wetboek », « dat ze hun vordering in 
de tweede dagvaarding gronden op de 
artikelen 1099, llOO en 1595 van het 
Burgerlijk Wetboek (nietigheid van 
schenkingen tussen echtgenoten of van 
vermomde of aan tussenpersonen ge
dane schenkingen), artikel 1596 van het 
Burgerlijk Wetboek en het bedrog dat 
door aile verweerders was gepleegd om 
de wettige erfgenamen van Albert 
Divoort van hun erfdeel te beroven », en 
dat de gei:ntimeerden Divoort ( thans 
verweerders) incidenteel beroep hebben 
ingesteld tegen de beslissing van de 
eerste rechter waarbij de rechtsvorde
ring niet gegrond wordt verklaard, in 
zoverre zij steunt op de artikelen 1099, 
llOO en 1595 van het Burgerlijk Wetboek 
en in zoverre Mevr. Nicole Denis, de 
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beer Jean-Pierre Denis en Mevr. Marthe 
Masson buiten het geding worden 
gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, de verweerder zich 

in de tweede dagvaarding van 9 en 
11 oktober 1974 beriepen op het in 
artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek 
vervatte verbod van verkoop tussen 
echtgenoten en daartoe aanvoerden dat 
het pand via de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid B.T.J.D., 
die slechts tussenpersoon was, was ver
kocht aan de echtgenote van de verko
per, mevr. Nicole Denis, het beroepen 
vonnis van 21 april 1977 evenwel dat 
middel had afgewezen, op grond dat het 
niet « bewezen was dat Albert Divoort 
werd ingelicht en ermee zou hebben 
ingestemd dat zijn pand verkocht werd 
aan die vennootschap waarin Nicole 
Denis trouwens slechts een minderheid 
der aandelen bezat >>, waarna het vonnis 
beslist heeft dat de rechtsvordering tot 
nietigverklaring « enkel gegrond was, in 
zoverre ze gebaseerd was op artikel 1596 
van bet Burgerlijk Wetboek en gericht 
was tegen de (personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid B.T.J.D.) 
... en dat ze niet gegrond was, in zoverre 
ze tegen de overige verweerders was 
ingesteld >>; de verweerders in boger 
beroep enkel vroegen dat het hof het 
beroepen vonnis zou bevestigen in 
zoverre het de verkoop nietig had ver
klaard op grond van artikel 1596 van het 
Burgerlijk Wetboek en dat het, met 
verbetering van dat vonnis, de verkoop 
zou vernietigen op grond van de 
artikelen 491 en 496 van het Strafwet
boek, zonder dat zij incidenteel boger 
beroep hadden ingesteld tegen het 
beroepen vonnis, in zoverre het 
artikel 1595 van het Burgerlijk Wetboek 
als grond tot nietigverklaring van de 
verkoop van de hand had gewezen en in 
zoverre het de rechtsvordering tot nie
tigverklaring had afgewezen tegen de 
andere verweerders dan de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid B.T.J.D., met name de derde 
eiseres in haar hoedanigheid van koper 
via een tussenpersoon; het arrest, door 
te stellen dat de litisconsorten Divoort 
incidenteel boger beroep instelden tegen 
de beslissing waarbij de eerste rechter 
artikel 1595 van bet Burgerlijk Wetboek 
buiten toepassing had gelaten, de 
bewijskracht miskent van de door de 
verweerders voor de appelrechter neer
gelegde schriftelijke conclusies, die als 

opschrift droegen • conclusie », « erra
tum bij de op 26 februari 1979 neerge
legde conclusie », « conclusie van ant
woord » en « tweede conclusie van 
antwoord » (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); het arrest bovendien, door een 
vordering tot nietigverklaring van een 
verkoop tussen echtgenoten gegrond te 
verklaren op basis van artikel 1595 van 
het Burgerlijk Wetboek, ofschoon een 
dergelijke vordering bij het hof van 
beroep niet aanhangig was gemaakt, 
uitspraak doet ultra petita (schending 
van artikel 1138, 2•, van bet Gerechtelijk 
Wetboek en van bet algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk het de rechter 
verboden is uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken) alsook het onderwerp 
en de oorzaak van de vordering van de 
verweerders wijzigt (schending van de 
artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek, miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging en van het beginsel volgens 
hetwelk de zaak op tegenspraak moet 
worden behandeld); 

vierde onderdeel, ... 

vijfde onderdeel, het tegenstrijdig is te 
beslissen dat de bij autbentieke akte van 
10 maart 1967 vastgestelde verkoop van 
bet pand, gelegen te Antwerpen, Eier
markt nrs. 13 tot 17, tegelijkertijd een 
verkoop is welke nietig is op grond van 
artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek, 
volgens betwelk de verkoop van een 
goed aan de met die verkoop belaste 
lastbebber, ten deze ·de tweede eiser, 
nietig is, dat bet een verkoop is tussen 
ec.htgenoten - Albert Divoort en de 
derde eiseres - welke nietig is op grond 
van artikel 1595 van bet Burgerlijk 
Wetboek en dat het een vermomde 
schenking is tussen ecbtgenoten, welke 
nietig is op grond van de artikelen 1099 
en 1100 van bet Burgerlijk Wetboek 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

het vierde, afgeleid uit de scbending 
van de artikelen 894, 913, 920 tot 923, 
1098, 1099, 1100, 1108, 1134, 1321 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

het vijfde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 496 van het Strafwet
boek, 3, 4, 20, 21, 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 
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het zesde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 6, 1098, 1099, 1100, 1108, 
1128, 1131, 1134, 1234, 1321, 1382, 1383, 
1582, 1583, 2011 van het Burgerlijk 
Wetboek, 41 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, 129, 130 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen en 97 van de Grondwet 
en miskennig van het algemeen rechts
beginsel « fraus omnia corrumpit », 

Wat het derde onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat de verweerders 
in hun conclusie het hof van beroep 
niet enkel vroegen het vonnis van 
21 april 1977 te bevestigen, wat de 
nietigverklaring van de verkoop op 
grond van artikel 1596 van het 
Burgerlijk Wetboek betreft, maar 
ook « dat vonnis te vernietigen wat 
het overige betreft », hetgeen een 
incidenteel beroep insloot betref
fende aile overige geschilpunten en 
onder meer wat de vordering betreft 
tot nietigverklaring van de verkoop 
op grond van artikel 1595 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat dit onderdeel van het eerste 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het middel niet aanvoert dat er 
een tegenstrijdigheid schuilt in de 
motivering waaruit het arrest afleidt 
dat de nietigverklaring van de ver
koop tegelijkertijd gegrond is op de 
artikelen 1596, 1595, 1099 en 
1100 van het Burgerlijk Wetboek, 
doch enkel dat die drie wettelijke 
omschrijvingen met elkaar onvere
nigbaar zijn; 

Dat de grief kritiek oefent op 
hetgeen het arrest rechtens uit zijn 
motivering afleidt en geen verband 
houdt met artikel 97 van de Grond
wet, de enige wetsbepaling waarvan 
de schending wordt aangevoerd; 

Dat dit onderdeel van het eerste 
middel niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste, tweede en vierde 
onderdeel van het eerste middel en 
het vierde, vijfde en zesde middel 
betreft: 

Dat bovenvermelde onderdelen en 
middelen niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1102, 
1108, 1134, 1234, 1235, 1289, 1290, 1291, 
1319, 1320, 1321, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 496 van het Strafwetboek, 3, 4, 
20, 21, 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

Dat aile onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 718, 792, 
1134, 1349, 1353, 1382, 1383, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 496 van het Straf
wetboek, 3, 4, 20, 21, 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest als vaststaand heeft 
aangenomen dat de derde eiseres, die 
door haar man, Albert Divoort, als 
algemeen legataris was aangewezen, 
« voordeel haalde uit het bedrog van 
haar moeder en haar broer, ... dat ze 
helemaal geen passieve rol heeft vervuld 
bij de kunstgrepen die werden aange
wend om de wettelijke verbodsbepalin
gen ter bescherming van de kinderen uit 
het eerste huwelijk te omzeilen, doch 
integendeel reeds enkele dagen na de 
verkoop partij was bij de akte waarbij 
het pand ten nadele van de reservataire 
erfgenamen werd gehypothekeerd >>, dat 
het arrest, na te hebben beslist dat de 
op artikel 496 van het Strafwetboek 
gegronde burgerlijke rechtsvordering 
verjaard is, aangezien ze pas in 
oktober 1974 werd ingesteld, dat is meer 
dan vijf jaar na het gebeurde en nadat 
de strafvordering op 5 december 1972 
verjaard was, met wijziging van het 
beroepen vonnis beslist, enerzijds, dat de 
rechtsvordering uit hoofde van heling 
onderworpen is aan de dertigjarige ver
jaring en niet verjaard is vermits ze in 
1974 is ingesteld, en anderzijds, dat die 
rechtvordering gegrond is; dat het de 
derde eiseres bijgevolg « vervallen ver-
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klaart 000 van haar erfrechten op het tot 
de nalatenschap van wijlen Albert 
Divoort behorende pand, gelegen te Ant
werpen, Eiermarkt, nrso 13 tot 17, en 
voor recht beslist dat zij geen aanspraak 
kan maken op enig deel in dat goed, op 
de opbrengsten ervan of op het bedrag 
van 350o000 frank, zijnde het saldo van 
het bedrag dat op de bankrekening van 
wijlen Albert Divoort was gestort ter 
uitvoering van de nietig verklaart
de overeenkomst •, op grond dat 
« Mevro Nicole Denis met medeplichtig
heid van haar broer Jean-Pierre Denis 
en van haar moeder Marthe Masson een 
goed van de nalatenschap, namelijk het 
pand, gelegen te Antwerpen, Eiermarkt 
nrso 13 tot 17, a an de verdeling heeft 
onttrokken, 000 dat het clandestien karak
ter blijkt uit de voorzorgsmaatregelen 
die de medeplichtigen van mevro Nicole 
Denis hebben getroffen ten einde aan de 
transactie, met haar toestemming, een 
schijn van wettigheid te verlenen door 
deze te doen doorgaan als een verkoop 
die de dag voor het overlijden van Albert 
Divoort werd gesloten met de bedoeling 
de reservataire erfgenamen van hun 
erfdeel te beroven; dat de omstandigheid 
dat mevro Nicole Denis geen partij is 
geweest bij de koopakte, niet uitsluit dat 
zij betrokken was bij het bedrog dat 
gepleegd werd om de verbodsbepaling 
van artikel 1595 van het Burgerlijk 
Wetboek te overtreden », en doordat het 
arrest beslist « dat de aanspraken van de 
(eerste eiseres) en de litisconsorten 
Denis-Masson om de rechten van de 
(verweerders in cassatie) op het liti
gieuze pand te beperken tot hun voorbe
houden erfdeel, namelijk drie achtste 
voor ieder, om dezelfde reden ongegrond 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, 000 

tweede onderdeel, heling van goederen 
van de nalatenschap impliceert dat de 
nalatenschap van de erflater bedrieglijk 
werd benadeeld; de bedrieglijke hande
ling die volgens het arrest als heling 
moet worden aangemerkt, voortvloeit uit 
de • koop die 000 de dag voor het 
overlijden van Albert Divoort werd 
gesloten », namelijk de bij authentieke 
akte van 10 maart 1967 vastgestelde 
verkoop van het pand, gelegen te Ant
werpen, Eiermarkt nrso 13 tot 17, 
ofschoon Albert Divoort blijkens de vast
stellingen van het arrest pas op 
11 maart 1967 te Monaco is overleden; de 
koop voltrokken is en de eigendom ten 
aanzien van de verkoper overgaat, zodra 
er overeenkomst is over de zaak en de 

prijs; de nalatenschap van een persoon 
openvalt door zijn dood; het arrest 
derhalve, nu het beslist dat door de 
verkoop van het litigieuze pand op 
10 maart 1967 een goed was onttrokken 
aan de nalatenschap, de gevolgen van de 
koopakte van 10 maart 1967 miskent 
(schending van de artikelen 1134, 
1582 en 1583 van het Burgerlijk Wet
hoek) en de artikelen 718 en 792 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, heling van goederen 
van de nalatenschap impliceert dat het 
bedrog uitgaat van een erfgerechtigde 
die dader of medeplichtige is; het bedrog 
dat volgens het arrest · als heling moet 
worden aangemerkt, voortvloeit uit de 
« koop 000 die gesloten werd de dag voor 
het overlijden van Albert Divoort », 
namelijk de bij authentieke akte van 
10 maart 1967 vastgestelde verkoop van 
het pand, gelegen te Antwerpen, Eier
markt 13-17; nu het arrest heeft vastge
steld dat mevro Nicole Denis geen partij 
is geweest bij die koopakte en dus niet 
het bedrog heeft gepleegd dat als heling 
moest worden beschouwd, en nu het 
geen andere gegevens vermeldt ten 
bewijze dat mevro Nicole Denis mede
plichting zou zijn geweest aan dat 
bedrog door daaruit willens en wetens 
voordeel te halen, het niet dan met 
miskenning van de organieke regels 
inzake vermoedens (schending van de 
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek) en derhalve niet dan met 
schending van artikel 792 van het Bur
gerlijk Wetboek en artikel 97 van de 
Grondwet kon beslissen dat de omstan
digheid dat zij geen partij was bij de 
akte, niet uitsloot dat ze toch aan het 
bedrog had meegewerkt; het arrest 
althans niet antwoordt op het door de 
derde eiseres in haar conclusie en aan
vullende conclusie van hoger beroep 
aangevoerde middel waarin ze ontkende 
iets te maken te hebben met de verkoop 
van het pand, de gevolgen ervan en het 
bedrog dat daarmee gepaard is gegaan; 
het arrest door niet te antwoorden, 
bovendien artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het bedrog, 
waardoor goederen van de nalaten-
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schap worden verborgen gehouden, 
reeds v66r het openvallen van de 
nalatenschap kan zijn gepleegd; 

Overwegende dat het arrest niet 
alleen vaststelt dat het pand de dag 
van het overlijden van Albert 
Divoort werd verkocht met mede
plichtigheid van Nicole Denis, met 
de bedoeling de reservataire erfge
namen te benadelen, maar ook dat 
weinige dagen nadien, dus na het 
openvallen van de nalatenschap, 
Nicole Denis partij was bij de akte 
waarbij het pand werd gehypothe
keerd ten nadele van de reserva
taire erfgenamen en dat zij zich 
aldus een voordeel heeft verschaft 
dat het beschikbare gedeelte te 
hoven ging; 

Dat, voor het overige, het arrest 
met die motivering alsook met de· in 
het antwoord op het derde middel 
weergegeven gronden antwoordt op 
de conclusie waarbij Nicole Denis 
ontkende iets te maken te hebben 
met de verkoop, de gevolgen ervan 
en het bedrog dat daarbij zou ijn 
gebeurd; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

Om die redenen, en zonder acht' 
te slaan op de nota's en stukken die 
de verweerders op 11 december 1980 
zonder de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie op de griffie hebben neer
gelegd, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

24 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

Nr. 67 

1• KAMER - 24 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

BESLISSING WAARIN OP DE CONCLUSIE IS 
GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDS.LAG MIST (!). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
TEGENSTRIJDIGE REDENEN- BEG RIP. 

3" CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING 
VAN EEN WETTEL!JKE BEPALING WORDT AAN
GEVOERD, ZONDER DAT NADER WORDT 
BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT 
- NIET ONTVANKELIJK MID DEL (2). 

4° CASSSATIEMIDDELEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG- BEG RIP, 

5° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 

AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - RAMING 
EX AEQUO ET BONO- BEG RIP. 

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE) - AFSTAND VAN RECHT - BEWIJS 
- FElTEN DIE VOOR GEEN ANDERE U!TLEG
GING VATBAAR ZIJN- BEGRIP. 

7° CASSATIEMIDDELEN - - BURGER
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

2" De rechter kan zonder tegenstrijdig
heid enerzijds vaststellen dat de direc
teur van een vennootschap heeft kun
nen kennis nemen van een dossier 
betreffende de verkoop van gronden, 
en anderzijds oveiWegen dat die ven
nootschap tach niet op de hoogte was 
van zekere gegevens van· die verkoop 
(4). 

4" Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan een beslissing veiWi}t dat zij 
niet heeft geantwoord op de conclusie 
van een partij ten betoge dat zij door 
de tegenpartij in de onmogelijkheid 
was gesteld haar contractuele verbin
tenissen uit te voeren, nu zij haar de 
toegang tot haar kantoren had ont
zegd, wanneer de conclusie enkel deed 
gelden dat de tweede partij aan de 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 628). 

(2) Zie Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 274). 

(3) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-89, 90). 

LIJKE ZAKEN- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP (4) Zie Cass., 16 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 315) 
DF, CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD _ en 6 nov. 1980 (ibid, 1ll80-81, nr. 148). 
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verhuring van haar vroegere kantoren 
een einde had gemaakt en de eerste 
partij nooit de door haar betrokken 
nieuwe kantoren was binnengegaan. 

5" Ongeacht de gebruikte bewoordingen 
raamt de rechter de door een contrac
tuele tout veroorzaakte schade niet ex 
aequo et bono wanneer hij de raming 
doet op de door een van partijen 
voorgestelde manier, ten deze het 
equivalent van het commissieloon 
waarop deze recht zou hebben gehad; 
in dat geval behoeft de rechter niet 
vast te stellen dat het juiste bedrag 
van de vergoeding onmogelijk kon 
worden bepaald (5). 

6" Het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk a/stand van een recht door 
een partij enkel kan worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uitleg
ging vatbaar zijn, kan niet woi"den 
miskend door de beslissing die uit het 
feit dat een partij geregeld een gede
tailleerde afrekening van haar honora
I"ia heeft ontvangen en die nooit heeft 
betwist terwijl zij voortdurend zake
Jijke contacten met haar medecontrac
tant onderhield, zeker afleidt dat haar 
stilzwijgen dienaangaande een vol
doende vermoeden van haar instem
ming vormt, in de zin van art. 1353 
B.W. (6). 

(D'AFFNAY T. T.E.C. P.V.BA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1135, 1142, 1147 tot 
1151, 1184, 1610, 1636, 1644, 1788 en 
1789 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
eiser sommige van zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst van 12 juni 1970, 
waarbij hij zijn immobilienkantoor aan 
verweerster had verkocht, niet had uit
gevoerd, en om hem bijgevolg te veroor
delen tot betaling van het bedrag van 
800.000 frank aan eiseres, enkel zegt : 
« dat, wat betreft de verkoop van de 
gronden van de barones de ~orchgrave 

(5) Zie Cass., 29 sept. 1932 (Bull, en Pas., 
1932, I, 255) en 15 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1286). 

(6) Zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 661). 

te Awan, waarvoor geYntimeerde (thans 
eiser) sinds 1968 is opgetreden en waar
voor hij op 15 maart 1973 voor zich zelf 
een verkoopoptie had bekomen, appel
lante (thans verweerster) hem verwijt 
dat hij haar niet de nodige inlichtingen 
en raad heeft verstrekt om de zaak tot 
een goed einde te brengen, dat zij hem 
bovendien verwijt dat hij het niet-con-' 
currentiebeding uit de overeenkomst 
heeft miskend; dat, hoewel de geYnti
meerde beweert dat de directeur van de 
vennootschap T.E.C. kadastrale plannen· 
en een ontwerp van optie betreffende 
goederen te Awan zonder verdere preci
sering heeft opgemaakt, uit die omstan-· 
digheden geenszins blijkt dat de 
genoemde vennootschap krachtens de 
overeenkomst werd ingelicht nopens de 
voorgenomen verrichting, haar omvang, 
(verkoop van 22 hectaren voor 16 mil
joen met een commissie van 
800.000 frank) en de eventuele kopers; 
dat de directeur van de vennootschap 
ongetwijfeld op de hoogte was van het 
dossier de Borchgrave, waarvan hij na 
zijn vakantie de verdwijning vaststelt, 
dat niets erop wijst dat dit dossier 
volledig was en dat het de thans voorge
legde stukken bevatte, dat hij immers, 
zo hij de brieven van 16 en 25 april 1973 
van de notaris van de barones de 
Borchgrave aan d'Affnay had gekend, 
ongetwij'feld bericht van ontvangst had 
gegeven en daarop was ingegaan, nu in 
die brieven is gezegd dat de optie tot 
einde augustus werd verlengd; dat is 
aangetoond dat de gei:ntimeerde op dat 
ogenblik onderhandelde over de verkoop 
van een 1dertigtal hectaren van het 
domein Waroux te Alleur, waarvan hij 
de alleenverkoop had, aan de vereniging 
zonder winstoogmerk " Centre medi
cal de !'Est " voor de prijs van 
20.650.000 frank, waarop hij, naar appel
lante zegt, een commissie van 
1.032.125 frank zou ontvangen (zie ve·r
koopakte van 1 oktober 1973 van de 
notarissen Hubin en Nihoul); dat die 
verrichting voor geYntimeerde voordeli
ger was dan de verkoop van de gronden 
van de barones de Borchgrave te Awan, 
waarvan de winst krachtens de overeen
komst van overdracht van de handels
zaak van 12 juni 1970 aan appellante 
toekwam; dat gei:ntimeerde krachtens de 
bepalingen onder H. van de genoemde 
overeenkomst door zijn raadgevingen en 
inlichtingen moest zorgen voor een doel
treffende overdracht van zijn handels
zaak; dat geYntimeerde, met betrekking 
tot de verkoop van de gronden te Awan, 
ongeacht de motivering van zijn optre-
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den, aan zijn verplichtingen tekort is 
gekomen >>; en ten slotte : « dat aldus uit 
de bestanddelen van de zaak volgt dat 
gei:ntimeerde, ook al heeft hij zich niet 
aan duidelijke concurrentie schuldig 
gemaakt, toch vanaf het jaar 1973, toen 
hij in Italii~ verbleef, aan zijn verplich
ting tot informatie en bijstand tekort is 
gekomen, en meer bepaald in de voor
melde zaak de Borchgrave; dat bet niet 
uitvoeren van zijn verplichtingen sedert 
begin 1973 de toekenning van schadever
goeding verantwoordt die op heden, ex 
eaquo et bono, op 800.000 frank, met 
inbegrip van de vergoedende interest, is 
vastgesteld », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig voor de rechters in boger 
beroep neergelegde conclusie op omstan
dige wijze de redenen heeft uiteengezet 
waarom verweerster op de hoogte moest 
zijn van de modaliteiten van de voorge
nomen verrichting en van de naam van 
de belangstellende kandidaat, evenals 
van de vraag tot verlenging van de optie 
en haar inwilliging, en dienaangaande 
onder meer aanvoerde : 1 o dat verweer
ster zelf bepaalde terreinen van de optie 
had gegroepeerd, 2° dat eiser op 
12 april 1973 bij de notaris Neerinckx 
een verlenging van de optie had 
gevraagd, hem zeggende dat hij een 
koper, Terre et Foyer, had gevonden en 
bij zijn brief een afschrift van de brief 
van 9 april van die vennootschap heeft 
gevoegd; dat de brief van 12 april was 
« opgesteld in naam van verweerster, op 
haar briefpapier >>; dat « bet refertenum
mer van die brief verwees naar bet 
klassement van verweersters briefwisse
ling (149173) >>; en dat « bet dossier van 
die zaak in handen van verweersters 
directeur was >>, 3o ten slotte, dat de 
aanvaarding van de verlenging van de 
optie, op 25 april 1973 naar verweersters 
kantoor verstuurd, door laatstgenoemde 
moest ontvangen zijn aangezien eiser op 
dat ogenblik in Italie verbleef; geen 
enkele overweging van bet arrest die 
conclusie van eiser beantwoordt; bet 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, het althans tegen
strijdig is, enerzijds, in het kader van de 
de Borchgrave-zaak, het middel te ver
werpen dat eiser hieruit afleidt dat hij 
op 11 april 1973 bij de notaris Neerinckx 
een verlenging van de optie had 
gevraagd, heyt1 zeggende dat hij een 
koper, Terre et Foyer, had gevonden en 
bij zijn brief een afschrift van de brief 

van 9 april van die vennootschap heeft 
gevoegd, dat de brief van 12 april was 
« opgesteld in naam van verweerster, op 
haar briefpapier >>, dat « het refertenum-· 
mer van die brief (verwees) naar bet 
klassement van verweersters briefwisse
ling (149/73) >> en dat « bet dossier van 
die zaak in handen van verweersters 
directeur was >>, en anderzijds, met 
betrekking tot de zaak de Suray, waarin 
aan eiser hetzelfde wordt verweten als 
in de zaak de Borchgrave, meer bepaald 
dat hij zijn verplichting niet is nageko
men inlichtingen en bijstand te ver
schaffen, aan te nemen dat bet feit dat 
op bet duplicaat van eisers brief ver
weersters referte nr. 643/71 voorkomt, 
« aantoont dat die brief niet geheim was, 
maar dat appellante door haar dossier te 
raadplegen, ervan kennis kon nemen • 
en dat « bet dossier van die verkaveling 
ter b~schikking lag van appellante, die 
dus met kan beweren dat gei:ntimeerde 
buiten haar weten heeft gehandeld >>;bet 
arrest, dat op die tegenstrijdige motie
ven berust, niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en evenmin naar recht is 
verantwoord (schending van de andere 
in bet middel bedoelde bepalingen); 

derde onderdeel, eiser in zijn regelma
tig voor de rechters in boger beroep 
neergelegde conclusie aanvoerde dat hij 
door verweersters toedoen onmogelijk 
zijn contractuele verplichtingen kon uit
voeren aangezien deze hem bij zijn 
terugkeer uit vakantie, einde juli 1973, 
de toegang tot haar kantoren verbood; 
het arr.est aanneemt dat dit ~eit juist is, 
aangez1en het met betrekkmg tot de 
tegenvordering zegt : « dat verweerster 
de zetel van haar onderneming heeft 
verplaatst en haar diensten helemaal 
heeft gereorganiseerd zonder eisers 
medewerking, dat eiser zich in Italie 
heeft gevestigd en dat beide partijen 
aldus de uitvoering van de bepalingen 
onder H van de overeenkomst onmoge
lijk hebben gemaakt, dat die dus moeten 
beeindigd worden >> met ingang van het 
d~rde trimester 1973; het arrest, nu het 
met aangeeft waarom eisers fout toch in 
aanmerking moest worden genomen 
eisers voormelde conclusie niet beant~ 
woordt en niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

vierde onderdeel, eiser in zijn regel
matig voor de rechters in boger beroep 
neergelegde conclusie ook nog heeft 
betoogd dat verweerster de schade aan 
zichzelf te wijten had, nu zij niet heeft 
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gereageerd op de brieven die op 31 okto
ber en 6 november 1973 door de notaris 
Neerinckx naar haar nieuwe kantoren 
werden gestuurd en waarin hij haar om 
verduidelijking van haar bedoelingen 
omtrent de aankoop van de bewuste 
terreinen vraagt, alvorens met een 
nieuwe kandidaat-koper te onderhande
len; geen enkele overweging van het 
arrest die conclusie beantwoordt en het 
arrest dus niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

vijfde onderdeel, het arrest beslist 
« dat uit de bestanddelen van de zaak 
volgt dat de gei:ntimeerde, ook al heeft 
hij zich niet aan duidelijke concurrentie 
schuldig gemaakt, toch in de loop van 
het jaar 1973, toen hij in Italie verbleef, 
aan zijn verplichting tot informatie en 
bijstand tekort is gekomen, en meer 
bepaald in de voormelde zaak de Borch
grave >>; dat uit dat motief niet kan 
worden afgeleid of de rechters in hoger 
beroep hebben geoordeeld dat eiser aan 
zijn verplichtingen tot informatie en 
raadgeving was tekortgekomen enkel in 
de zaak de Borchgrave of ook in andere 
zaken; dat motief, zo het tweede deel 
van het alternatief bevestigend moet 
worden beantwoord, tegenstrijdig is met 
het geheel van de daaraan voorafgaande 
overwegingen waaruit volgt dat eiser 
enkel in de zaak de Borchgrave aan die 
verplichting is tekortgekomen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest, althans in die hypothese, 
eisers conclusie niet beantwoordt waarin 
op omstandige wijze de redenen zijn 
uiteengezet waarom hem geen enkele 
tekortkoming aan de genoemde verplich
ting kon worden ten laste gelegd (schen
ding van artikel 97 van de !}rondwet); 
het arrest, waarvan de motieven aan de 
bovenvermelde dubbelzinnigheid lijden, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en evenmin naar recht verantwoord 
(schending van de andere in het middel 
bedoelde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest volgt dat eiser 
bij overeenkomst van 12 juni 1970 
zijn handelszaak aan de verwerende 
vennootschap heeft verkocht en dat 
hij zich ertoe heeft verbonden gedu
rende vijftien jaar geen gelijkaar
dige werkzaamheden, hetzij recht
streeks, hetzij onrechtstreeks, uit 

te oefenen, aan verweerster tot 
31 december 1975 tegen een jaar
lijks wisselend loon alle inlichtingen 
te verschaffen en alle rechtstreeks 
aan hem gerichte aanvragen die 
betrekking hebben op de bedrijvig
heid van de handelszaak door te 
geven en verweerster zoveel moge
lijk met inlichtingen bij te staan; 

Overwegende dat het arrest, om 
te verantwoorden dat eiser in « de 
zaak de Borchgrave » zijn contrac
tuele verplichtingen heeft miskend, 
zegt dat « eiser sedert 1968 bij de 
verkoop van de gronden van de 
barones de Borchgrave te Awan was 
opgetreden; dat hij op 15 maart 1973 
voor zichzelf een verkoopoptie heeft 
bekomen; dat, hoewel de directeur 
van de verwerende vennootschap 
kadastrale plannen en een ontwerp 
van optie betreffende de goederen 
te Awan zonder verdere precisering 
heeft opgemaakt, uit die omstandig
heden geenszins blijkt dat de 
genoemde vennootschap, krachtens 
de overeenkomst, werd ingelicht 
nopens de voorgenomen verrichting, 
haar omvang en de eventuele 
kopers; dat de directeur van de 
vennootschap ongetwijfeld op de 
hoogte was van het dossier, waar
van hij na zijn vakantie de verdwij
ning vaststelt, dat niets erop wijst 
dat dit dossier volledig was en dat 
het de thans voorgelegde stukken 
bevatte; dat hij immers, zo hij de 
brieven van 16 en 25 april 1973 van 
de notaris van de barones de Borch
grave (aan eiser) had gekend, onge
twijfeld bericht van ontvangst had 
gegeven en daarop was ingegaan, 
nu in die brieven is gezegd dat de 
optie tot einde augustus werd ver
lengd »; 

Overwegende dat het arrest met 
die vaststellingen en overwegingen 
de in het middel bedoelde conclusie 
van eiser beantwoordt door ze tegen 
te spreken; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 
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Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is, enerzijds, te beslissen, 
met betrekking tot de verkoop van 
gronden te Terhulpen, dat de direc
teur van de verwerende vennoot
schap kennis had kunnen nemen 
van het dossier, en, anderzijds, te 
overwegen dat verweerster, zoals uit 
het antwoord op het eerste onder
dee! inzake de verkoop van gronden 
te Awan volgt, niet op de hoogte 
was van sommige interessante gege
vens, meer bepaald de brieven van 
de notaris van de verkoopster; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist en voor het 
overige niet ontvankelijk is nu eiser 
niet zegt waarin de in het middel 
bedoelde bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek zijn geschonden; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie enkel deed gelden dat « verweer
ster de huurovereenkomst van de 
kantoren van Vinave d'Ile op 
30 juni 1973 had beeindigd; dat eiser 
bij zijn terugkeer uit vakantie, 
einde juli, vernam dat hij de kanto
ren op de Vinave d'Ile niet meer 
mocht betreden en dat hij de 
nieuwe kantoren van verweerster op 
het Xavier Neujeanplein nooit had 
betreden »; 

Dat uit die conclusie niet volgt 
dat eiser verweerster verweet dat zij 
hem de toegang tot de nieuwe 
lokalen had belet; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

de in het antwoord op het eerste 
onderdeel van het middel vermelde 
overwegingen, waaruit volgt dat ver
weerster niet op de hoogte werd 
gebracht van de optie voor aankoop 
van de gronden te Awan die aan 
eiser persoonlijk is gegeven, eisers 
conclusie beantwoordt ten betoge 
dat de schade van verweerster aan 
haarzelf te wijten was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, zon

der aan dubbelzinnigheid te lijden, 
beslist dat aan eiser aileen kan 
worden verweten dat hij in de zaak 
van de verkoop van gronden te 
Awan zijn verplichting inlichtingen 
en bijstand te verschaffen, niet is 
nagekomen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Ovel" het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1135, 1142, 1147, 
1151, 1610, 1636, 1644, 1788 en 1789 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

dooJ"dat het arrest beslist « dat uit de 
bestanddelen van de zaak volgt dat eiser, 
ook al heeft hij zich niet aan duidelijke 
concurrentie schuldig gemaakt, toch 
vanaf het jaar 1973, toen hij in Italie 
verbleef, aan zijn verplichting tot infor
matie en bijstand tekort is gekomen, en 
meer bepaald in de voormelde zaak de 
Borchgrave; dat het niet uitvoeren van 
zijn verplichtingen sedert begin 1973 de 
toekenning van schadevergoeding ver
antwoordt, die op heden, ex aequo et 
bono, op 800.000 frank, met inbegrip van 
de vergoedende interest, is vastgesteld », 

terwijl de rechter die het bedrag van een 
vergoeding « ex eaquo et bono » bepaalt, 
moet vaststellen dat het juiste bedrag 
van die vergoeding wegens het ontbre
ken van beoordelingsgegevens onmoge
lijk kan worden bepaald; dat het arrest, 
waarin de door eiser verschuldigde scha
devergoeding « ex aequo et bono >> op 
800.000 frank wordt geraamd, zonder die 
onmogelijkheid vast te stellen, niet 
regelmatig met · redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en evenmin naar recht verantwoord 
is (schending van de in het middel 
bedoelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest had 
geoordeeld dat verweersters schade 
bestond uit het niet-uitvoeren door 
eiser van zijn verplichting tot infor
matie en bijstand bij de verkoop 
van gronden te Awan en dat die 
verrichting, indien ze was doorge-
gaan, een commissieloon ten belope 
van 800.000 frank zou hebben opge-
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leverd, en beslist dat het feit dat 
eiser sedert begin 1973 die verplich
ting niet is nagekomen, de toeken
ning verantwoordt van schadever
goeding, die op de dag van de 
uitspraak van de beslissing ex 
eaquo et bono op 800.000 frank, met 
inbegrip van de vergoedende inte
rest, is vastgesteld; 

Overwegende dat het arrest de 
door verweerster voorgestelde ra
mingswijze, ten deze het equivalent 
van het op 800.000 frank vastge
stelde commissieloon, niet afwijst; 
dat het bijgevolg niet moest vast
stellen dat het juiste bedrag van de 
vergoeding onmogelijk kon worden 
bepaald; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de afstand van een recht door 
een partij strikt moet worden uitgelegd 
en aileen maar kan worden afgeleid uit 
feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn, van de artikelen 1102, 1134, 
1149, 1153, 1184, 1349, 1353, 1610, 1613, 
1636, 1644, 1788, 1789 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, bij de uitspraak op 
eisers tegenvordering strekkende om 
verweerster te doen veroordelen tot 
betaling aan eiser van achterstallige 
honoraria over de periode v66r 
30 juni 1973 en verweerster te doen 
gelasten de rekeningen van de volgende 
trimesters voor te leggen, of, althans, de 
beiHndiging van de overeenkomst te 
doen uitspreken wegens het feit dat 
verweerster vanaf 30 juni 1973 haar 
verplichtingen niet is nagekomen, en 
haar te doen veroordelen tot betaling 
van schadevergoeding wegens die niet
uitvoering, zegt dat die tegenvordering 
gedeeltelijk gegrond is, en bijgevolg 
beslist dat het beding H. van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst van 
overdracht van handelszaak met iQ.gang 
van het derde trimester 1973 beeindigd 
is, en eisers vordering voor het overige 
afwijst; het arrest die beslissing laat 
steunen op de motieven van het beroe
pen vonnis die het overneemt en volgens 
welke : in het beding H4 (lees H5) van 
de litigieuze overeenkomst « een op 
grond van verweersters zakencijfer bere
kend honorarium is bepaald dat van 
1972 tot 1975 geleidelijk verminderde, en 

waarbij eiser, als tegenprestatie, ver
weerster in de mate van het mogelijke 
met raadgevingen ter zijde moest 
staan •; inzake het honorarium over de 
periode na 30 juni 1973 : « niet wordt 
betwist dat (verweerder) einde 1972 of 
begin 1973 naar Italie vertrok om daar te 
verblijven; hij vanaf die datum zelden 
naar Luik terugkeerde en dat zijn brief
wisseling met (verweerster) nog zeldza
mer was; ook al is er geen werkelijke 
miskenning geweest, wat (verweerder) 
toegeeft, van de litigieuze overeenkomst, 
waarbij de draagwijdte van het beding 
zoveel mogelijk werd beperkt, de stelling 
van verweerster toch moet worden aan
genomen volgens welke vanaf het derde 
trimester 1973 geen honorarium meer 
was verschuldigd, aangezien eiser vanaf 
die datum aan de overnemende vennoot
schap geen raad meer kon geven >>; en 
met betrekking tot het honorarium van de 
periode die aan 30 juni 1973 voorafgaat : 
« eisers aanspraken zijn " onverant
woord "; hij heeft immers geregeld een 
gedetailleerde staat van honoraria ont
vangen en hij heeft die nooit betwist; ove
rigens het hoger bedrag dan overeengeko
men voor de algemene kosten wordt ver
klaard door het feit dat de vennootschap 
T.E.C. nieuwe diensten heeft opgericht, 
onder meer een verhuurdienst, hetgeen 
die hogere algemene kosten verantwoordt 
en terzelfder tijd het bedrag van het bij 
overeenkomst vastgestelde honorarium 
verhoogde »; dat het arrest bovendien 
overweegt dat verweerster « haar bedrijfs
zetel heeft verplaatst en haar diensten 
zonder eisers medewerking volledig heeft 
gereorganiseerd, dat laatstgenoemde zich 
in ltalie heeft gevestigd, en dat zodoende 
beide partijen de uitvoering van de bepa
lingen onder H van de overeenkomst 
onmogelijk hebben gemaakt; dat die 
bedingen dus moeten worden ont
bonden •, 

terwijl, eerste onderdeel, de afstand 
door een partij van een recht strikt moet 
worden uitgelegd en slechts kan worden 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn; het feit dat eiser 
niet onmiddellijk zijn staten van honora
ria heeft betwist, niet aantoont dat hij 
zeker afstand heeft gedaan van het recht 
op die honoraria overeenkomstig de op 
12 juni 1970 met verweerster gesloten 
overeenkomst; het arrest, dat nochtans 
een dergelijke afstand uit dat feit afleidt, 
niet naar recht is verantwoord (scherr
ding van het in het middel bedoelde 
algemeen rechtsbeginsel, van de arti
kelen 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 
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tweede onderdeel, in het beding 

H5 van de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst eisers bezoldiging aldus is 
vastgesteld : « als vergoeding voor de 
verpliehtingen van de h. A. d'Affnay na 
de overdraeht wordt hem, als vastgoed
adviseur, door de tweede genaamde vol
gend honorarium betaald : a) in 1971, 
een bedrag gelijk aan 20 pet. van het 
totaal bedrag van de gei:nde eommisielo
nen, met aftrek 1" van een maandelijks 
forfaitair bedrag van 50.000 frank alge
mene onkosten; 2" van de publieiteits
kosten ten belope van 50.000 frank per 
maand maximum zolang de h. d'Affnay 
niet akkoord gaat met een hoger bedrag; 
b) in 1972, een bedrag ten belope van 
15 pet. van het resultaat verkregen 
volgens de bovenvermelde methode 
(sub a); c) in 1973, een bedrag ten belope 
van 10 pet. van het resultaat verkregen 
volgens de bovenvermelde methode 
(sub a); d) in 1974 en 1975, een bedrag ten 
belope van 5 pet. van het resultaat verkre
gen volgens de bovenvermelde methode 
(sub a) •; het arrest, door een in de over
eenkomst tussen partijen niet bepaalde 
afwijking aan te nemen van het in onder
ling overleg vastgestelde forfaitair bedrag 
van de algemene onkosten, aan die over
eenkomst de door de partijen overeenge
komen uitwerking weigert toe te kennen, 
op grond van bedingen die in die overeen
komst niet voorkomen; het aldus de ver
bindende kraeht van die overeenkomst 
miskent en bijgevolg artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek sehendt; 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is te 
overwegen, enerzijds, dat « er geen 
werkelijke miskenning is geweest van 
de litigieuze overeenkomst waarbij de 
draagwijdte van het beding is beperkt » 
{dat eiser verpliehtte verweerster met 
zijn raad terzijde te staan tijdens de 
jaren 1972 tot 1975) » « in de mate van 
het mogelijke », en te beslissen, ander
zijds, dat « vanaf het derde trimester 
1973 geen honorarium meer was ver
sehuldigd, aangezien eiser op die datum 
de ondernemende vennootsehap niet 
meer met zijn raad terzijde kon staan »; 
althans uit de motieven van het arrest 
niet kan worden opgemaakt of de reeh
ters in hoger beroep al dan niet hebben 
geoordeeld dat eiser na 30 juni 1973 zijn 
verpliehtingen op een foutieve wijze 
heeft verzuimd; een partij ingevolge de 
« exceptio non adimpleti contractus •, die 
van reehtswege in de wederkerige eon
traeten besloten ligt, sleehts de uitvoe
ring van zijn verbintenis mag sehorsen 

en aldus zelf ook niets verriehten, op 
voorwaarde dat zijn medeeontraetant in 
gebreke blijft zijn verbintenissen uit te 
voeren; het arrest, door, in de onderstel
ling dat de reehters in hoger beroep 
hebben geoordeeld dat eiser zijn ver
pliehtingen niet heeft verzuimd, toeh te 
beslissen dat verweerster vanaf het derde 
trimester 1973 geen honorarium meer 
was versehuldigd, de toepassing van die 
exceptio non adimpleti contractus op 
onwettige wijze toestaat (sehending van 
P.e artikelen 1102 en 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet); het arrest, waarvan de motieven 
aan de bovenvermelde tegenstrijdigheid 
of, althans, dubbelzinnigheid lijden, niet 
regelmatig met redenen is omkleed · 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), en evenmin naar recht verantwoord 
is (schending van de in het middel 
bedoelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de overeen

komst tussen de partijen, volgens 
het beroepen vonnis waarnaar het 
arrest verwijst, in beding H 
bepaalde dat eiser, als tegenpresta
tie voor zijn verbintenis ten aanzien 
van de verwerende vennootschap 
haar zoveel mogelijk met raad ter
zijde te staan, van 1971 tot 
1975 honoraria ontving die berekend 
zijn op basis van het zakencijfer 
van verweerster; 

Overwegende dat dit vonnis 
beslist dat eisers aanspraken « op 
honoraria van 1971 tot 30 juni 1973 » 
niet verantwoord zijn; dat hij 
immers geregeld een gedetailleerde 
afrekening van zijn honorarium 
heeft ontvangen en dat hij die nooit 
heeft betwist; dat overigens het 
hogere bedrag dan overeengekomen 
voor de algemene onkosten werd 
verklaard door het feit dat de ver
werende vennootschap nieuwe dien
sten heeft opgericht, onder meer 
een verhuurdienst, hetgeen de 
hogere algemene onkosten verant
woordde en tegelijkertijd het bij 
overeenkomst vastgelegde honora
rium verhoogde >>; 

Dat het arrest aldus, door, zonder 
dienaangaande te worden bekriti
seerd, in feite vast te stellen dat 
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eiser geregeld gedetailleerde staten 
van honoraria heeft ontvangen, die 
hij nooit heeft betwist, gedurende 
de tijdsspanne waarin hij voortdu
rend zakelijke contacten met de 
verwerende vennootschap onder
hield, zijn beslissing niet laat steu
nen op de omstandigheid dat eiser 
het bedrag van die honoraria niet 
meer betwist, doch zeker besluit dat 
eisers stilzwijgen dienaangaande 
een voldoende vermoeden van zijn 
instemming vormt in de ~zin van 
artikel 1353 van het Burgerlijk Wet
boek; 

Overwegende dat het arrest, door 
op dat vermoeden te steunen, het 
algemeen rechtsbeginsel niet mis
kent volgens hetwelk de afstand 
door een partij van een recht enkel 
kan worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, nu de 
beslissing op grond van het voor
melde vermoeden naar recht is ver
antwoord; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het noch tegen

strijdig, noch dubbelzinnig is te 
beslissen, enerzijds, dat er geen 
werkelijke miskenning is geweest 
van de overeenkomst krachtens 
welke eiser verweerster van 1971 tot 
1973 met raad terzijde moest staan, 
en, anderzijds, dat geen honorarium 
meer was verschuldigd vanaf het 
derde trimester 1973, aangezien 
eiser vanaf die datum aan de over
nemende vennootschap geen raad 
meer kon geven; 

Dat het arrest zijn beslissing, het 
beding betreffende het honorarium 
uit de overeenkomst te ontbinden, 

heeft gereorganiseerd zonder eisers 
medewerking, terwijl laatstge
noemde zich in Italii~ heeft geves
tigd; dat het daaruit afleidt dat 
beide partijen door die handelwijze 
de uitvoering van het beding betref
fende het honorarium onmogelijk 
hebben gemaakt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

24 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 68 

1 • KAMER - 24 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD -
BESLISSING WAARIN OP DE CONCLUSIE IS 
GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST(!). 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN CONCLUSIE - RECHTER DIE OVER HET 
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN MIDDEL UIT
SPRAAK HEEFT GEDAAN ZOALS HIJ ZULKS 
HAD MOETEN DOEN INDIEN HIJ DE AANGEGE
VEN MISKENNING NIET HAD BEGAAN - MID
DEL ZONDER BELANG. 

2" Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het cassatiemiddel 
dat is afgeleid uit de miskenning van 
de bewijskracht van de conclusie van 
een partij, als de rechter over het bij 
conclusie voorgedragen middel uit
spraak heeft gedaan zoals hij zulks 
had moeten doen indien hij de aange
geven miskenning niet had begaan (2). 

laat steunen op de omstandigheden 1---------------
dat verweerster, harerzijds, de zetel 
van haar onderneming heeft ver
plaatst en haar diensten volledig 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 628). 

(2) Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 852). 
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(• NASHUA BELGIUM , N.V. T. • SOCIETE D'IN
VESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT IMMOBI

LIERS DE L'AVENUE LOUISE> N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1980 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Overwegende dat het vonnis, door 
aldus te beslissen dat andere ele
menten, onder meer de voorwaarde 
inzake de mogelijke aanvoer van 
koud water en de waterafvoer, ten 
deze geen essentiele bestanddelen 
van de huurovereenkomst vormden 
en het bestaan daarvan niet in het 
gedrang brachten, de in het middel 
bedoelde conclusie beantwoordt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de Dat het middel feitelijke grond-
schending van artikel 97 van de Grond-
wet, . slag mist; 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat « een mondelinge of geschreven 
huurovereenkomst om geldig te zijn, 
betrekking moet hebben op de essentie 
zelf van de huurovereenkomt : het 
gebouw of een gedeelte ervan waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, en de 
prijs, dat wil zeggen de huurprijs », en 
« dat het in dit geval buiten kijf staat 
dat de partijen akkoord gingen over 
de essentieJ.e bestanddelen van de 
huurovereenkomst », 

terwijl eiseres ten deze in haar eerste 
conclusie duidelijk en ondubbelzinnig 
had aangevoerd dat in haar telex van 
6 januari 1978 is gezegd dat « ons 
akkoord ... afhangt van de mogelijke 
aanvoer van koud water en van de 
waterafvoer in de privatieve zone langs 
de Meerstraat en zulks voor de eerste 
benedenverdieping », met andere woor
den, dat de gestelde voorwaarde essen
tieel was voor de huurovereenkomst, dat 
« de telex van appellante (verweerster) 
aan die voorwaarde niet voldoet », en dat 
« het dus vanzelfsprekend is dat de 
partijen het niet over aile punten eens 
zijn geweest en dat er dus geen enkele 
overeenkomst is gesloten »; de feiten
rechter niet antwoordt op dat middel dat 
hem regelmatig is voorgelegd en dus 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het vonnis zegt 
dat << een mondelinge of geschreven 
huurovereenkomst om geldig te zijn, 
betrekking moet hebben op de 
essentie zelf van de huurovereen
komst : het gebouw of een gedeelte 
ervan waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, en de prijs, dat wil 
zeggen de huurprijs », en << dat het 
in dit geval buiten kijf staat dat de 
partijen akkoord gingen over de 
essentiele bestanddelen van de 
huurovereenkomst »; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat eiseres overigens aanvoert dat de 
aanvaarding per telex niet uitgaat van 
verweerster doch van haar lasthebber, 
de naamloze vennootschap Bernheim
Outremer, en enkel door de heer Crans
hoff is ondertekend, terwijl in de statu
ten is bepaald dat de vennootschap 
slechts kan worden verbonden door de 
handtekening van twee ondertekenaars 
van categorie A of van een onderteke
naar van categorie A en een van catego
rie B »; en « dat zij door de telex van 
13 januari 1978 van de lasthebber van 
(verweerster) inderdaad verbonden is, 
des te meer daar zij die ·telex heeft 
bekrachtigd; dat verweerster door haar 
lasthebber verbonden was en dat het 
geen verbintenis van de lasthebber zel£ 
betrof; ... dat de eigen statuten van 
de naamloze vennootschap Bernheim
Outremer niets uitstaande hebben met 
het geschil aangezien het geen verbin
tenis betrof van die vennootschap zel£ of 
voor haar rekening doch een verbintenis 
van de Societe d'investissement et de 
financement immobiliers de !'Avenue 
Louise», 

terwijl eiseres in haar tweede aanvul
lende conclusie van 16 april 1980, bene
vens een verduidelijking van haar oor
spronkelijke conclusie, uitdrukkelijk had 
aangevoerd « dat (verweerster) om de 
argumenten van conclusieneemster 
inzake de nietigheid van de verbinte
nis van de naamloze vennootschap 
Bernheim-Outremer te beantwoorden, 
ten onrechte de regels inzake lastgeving 
aanvoert •, zij (verweerster) aldus ver
geet dat de naamloze vennootschap 
Bernheim-Outremer, als immobilienma
kelaar, niet als lasthebber optreedt; dat 
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de overeenkomst tussen Bernheim
Outremer en (verweerster) immers onge
twijfeld een huur van werk is ... ; dat de 
makelaars die belast zijn met het kopen 
en verkopen van onroerende goederen, 
en ook diegenen die zorgen voor het 
verhuren, immers enkt\1 als opdracht 
hebben de verkoop of de verhuring van 
het onroerend goed kenbaar te maken, 
kopers of huurders te zoeken, doch, 
doorgaans, niet te onderhandelen ... ; dat 
zulks ten deze het geval was aangezien 
uit de telexen blijkt dat Bernheim
Outremer geen machtiging bezat om te 
onderhandelen, doch dienaangaande 
(eiseres) moest raadplegen en haar 
instemming verkrijgen »; de feitenrech
ter dus, nu hij zijn voornoemde beslis
sing laat steunen op de hoedanigheid 
van latshebber van de naamloze ven
nootschap Bernheim-Outremer en op 
het feit dat eiseres de geldigheid van de 
aanvaarding door die vennootschap, lou~ 
ter als lasthebber van verweerster, zou 
hebben bekritiseerd, · niet enkel de 
bewijskracht van voormelde conclusie 
schendt door ze uit te leggen op een 
wijze die met haar bewoordingen on
verenigbaar is (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), doch bovendien het 
bovenvermelde daarin vervatte betoog 
niet beantwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis, door 
erop te wijzen dat eiseres de telex 
van 13 januari 1978 van de naam
loze vennootschap Bernheim
Outremer heeft bekrachtigd, uit
spraak doet op de in het middel 
bedoelde conclusie, zoals ze voor de 
rechter is uiteengezet, en deze 
beantwoordt; 

Dat het middel bijgevolg, in zo
verre het de miskenning van de 
bewijskracht van de conclusie aan
voert, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; dat het voor het 
overige feitelijke grondslag mist; 

Juidende conclusie van de h. Ballet,. 
advocaat-generaal - Advocaten mrs. 
Biltzler en Ansiaux. 

Nr. 69 

2• KAMER - 24 september 1981 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - BETALING 
DOOR DE RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLE
VINGSPENSIOENEN. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - ONVER
SCHULDIGD BETAALDE illTKERINGEN -
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHUL
DIGD BETAALDE. 

3° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - UITKERIN
GEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE UITKE
RINGEN, TERUGGESTORT TOEN DE TERUG
VORDERING ERVAN VERJAARD WAS -
TERUGVORDERING VAN DE AAN DE RIJKSKAS 
VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN 
TERUGGESTORTE BEDRAGEN. 

4° TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE -
NATUURLIJKE VERBINTENIS - NATUURLIJKE 
VERBINTENIS VOLDAAN - TERUGVORDERING 
WANNEER MEN DE NATUURLIJKE VERBIN
TENIS NIET VRIJWILLIG VOLDAAN HEEFT. 

5° VERBINTENIS --..,. NATUURLIJKE VER
BINTENIS - NATUURLIJKE VERBINTENIS VOL
DAAN - TERUGVORDERING WANNEER MEN 
DE NATUURLIJKE ·VERBINTENIS NIET VRIJ
WILLIG VOLDAAN HEEFT. 

iJo VERJARING "-- BURGERLIJKE ZAKEN -

VERBINTENIS TEN OPZICHTE WAARVAN HET 
VORDERINGSRECHT VAN DE SCHULDEISER 
VERJAARD IS.--'- NATUURLIJKE VERBINTENIS. 

7° VERBINTENIS - VERBINTENIS TEN 
OPZICHTE WAARVAN HET VORDERINGSRECHT 
VAN DE SCHULDEISER VERJAARD IS -

Om die redenen, verwerpt de NATUURLIJKE VERBINTENIS. 

voorziening; veroordeelt eiseres in . 8o TERUGVORDERING VAN HET 
de kosten. 

24 september 1981 - 1e kamer -
Voorzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk-

ONVERSCHULDIGD BETAALDE -
BETALING ONDER DWANG VAN EEN VER
JAARDE SCHULD - OOET EEN RECHT OP 
TERUGVORDERING ONTSTAAN. 
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9° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
BETALING ONDER DWANG. VAN EEN VER
JAARDE SCHULD - DOET EEN RECHT OP 
TERUGBETALING ONTSTAAN. 

1 • De uitkeringen van de regeling inzake 
rust- en overlevingspensioenen der 
zelfstandigen worden betaald doo! de 
Rijkskas voor Rust- en Overlevmgs
pensioenen voor rekening van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke
ringen der Zelfstandigen (1). (Art. 34, 
K.B. nr. 72 van 10 nov. 1967 .) 

2" Wanneer uitkeringen van de regeling 
inzake rust- en overlevingspensioenen 
der zelfstandigen ten onrechte zijn 
betaald, wordt de terugvordering ervan 
vervolgd door de Rijkskas voor Rust
en Overlevingspensioenen, terwijl het 
Rijksinstituut aileen bevoegd is om 
geheel of gedeeltelijk van de terugvor
dering af te zien. 

3" Wanneer iemand ten onrechte achter
stallen van een rust- of overlevings
pensioen heeft ontvangen, die hij 
achteraf volledig aan de Rijkskas v9or 
Rust- en Overlevingspensioenen heeft 
teruggestort, schendt de rechter noch 
de bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek inzake lastgeving, noch de artt. 
34 en 36 KB. nr. 72 van 10 nov. 
1967 betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, wan
neer hij, rechtdoende op de vordering 
van die persoon tot terugbetaling van 
de door hem gestorte bedragen, ten 
opzichte waazvan de terugvordering, 
wegens zijn goede trouw, verjaard 
was, de Rijkskas en niet het Rijksin
stitu.ut voor Sociale Verzekeringen der· 
Zelfstandigen veroordeelt tot terug
betaling aan die persoon van een 
dee] van de door hem teruggestorte 
bedragen, met inbegrip van de wette
lijke interest. 

4" en 5" Ten opzichte van natuurlijke 
verbintenissen kan geen terugvorde
ring plaatshebben wanneer men ze 

8" en 9" Betaling onder dwang van een 
verjaarde schuld doet een recht op 
terugbetaling ontstaan (4). (Artt. 1235. 
1376 en 2219 B.W.) 

(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPEN
SIOEN T. BARTEWUS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Gelet op de op 12 mei 1981 door 
de eerste voorzitter gewezen 
beschikking volgens welke de zaak 
in de tweede kamer zal worden 
behandeld; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1984, 1993, 
1998 van het Burgerlijk Wetboek, 34, 36, 
inzonderheid §§ 1 en 2, van het konink
lijk besluit nr. 72 van 10 no
vember 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, 

doordat vaststaat dat verweerster ten 
onrechte betaling ontving van achterstal
lig overlevingspensioen, welk bedrag zij 
volledig aan eiseres heeft teruggestort, 
dat het arrest haar rechtsvordering toe
wijst welke strekt tot terugbetaling van 
het gedeelte van de betaalde bedragen 
waarvoor de door eiseres tegen haar 
ingestelde vordering tot terugbetaling 
wegens haar goede trouw verjaard was, 
namelijk het geheel van de ten onrechte 
uitgekeerde achterstallen, met uitzonde
ring van de tijdens de laatste zes 
maanden gestorte bedragen, en bijgevolg 
eiseres veroordeelt om aan verweerster 
het bedrag van 40.139 frank te betalen 
plus de compensatoire interest, te reke
nen vanaf de dag der gespreide betalin
gen, 

terwijl naar luid van artikel 34 van 
het koninklijk besluit nr. 72 van· 

vrijwillig voldaan heeft, maar wei bevrijdende verjaring, die een middel is om 
wanneer men ze niet vrijwillig voldaan van een verbintenis bevrijd te worden, treft 

( ) (Art 23 d r d B W ) het bestaan van de schuld n;et, maar enkel de 
heeft 2 · · 1 5, twee e 1 

• • • opeisbaarheid ervan. Zie ook DE PAGE, Traite, 
6" en 7" De verbintenis ten opzichte 3e uitg., III, nr. 61, blz. 76, voetnoot 4; 

J. LECLERCQ, • Reflexions sur un principe 
waarvan ·het vorderingsrecht van de general de droit : Ia repetition de l'indu •, J.T., 
schuldeiser verjaard is, blijft bestaan 1976, biz. 105 e.v., inz. nrs. 15 e.v.; J. LINSMEAU, 
als een natuurlijke verbintenis (3). • L'action en repetition du paiement d'une 
(Artt. 1235 en 2219 B.W.) dette prescrite •, noot onder Cass., ------------------1 25 sept. 1970, Rev. crit. jur. beige, 1972, biz. 7 
(1) Cass., 3 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 214). 

(2) (3) en (4) Cass., 25 sept. 1970 (A. C., 1971, 
78), met cone!. van eerste adv.-gen. Mahaux : de 

e.v.; P. VAN 0MMESLAGHE, • Examen de juris
prudel).ce (1968-1973) •, Rev. crit. jur. beige, 
1975, biz. 597 e.v., inzonderheid nrs. 74 e.v., 
biz. 624 e.v. 
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10 november 1967 de pensioenuitkerin
gen worden betaald door de Rijkskas 
voor Rust- en Overlevingspensioenen, 
voor rekening van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der Zelf
standigen; het Rijksinstituut schulde
naar is van de uitkeringen en, derhalve, 
schuldeiser is van de bedragen die 
eiseres voor zijn rekening ten onrechte 
heeft uitgekeerd, eiseres dan ook niet 
kon worden veroordeeld tot terugbeta
ling van de door verweerster terugge
storte bedragen en tot betaling van 
interest op die bedragen (schending van 
de artikelen 1984, 1993, 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek, 34 en 36 van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 10 no
vember 1967) : 

Overwegende dat artikel 34 van· 
het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 bepaalt dat de 
rust- en overlevingspensioenen van 
de zelfstandigen betaald worden 
door de Rijkskas voor Rust- en 
Overlevingspensioenen, voor reke
ning van het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstan
digen, en dat artikel 36 vari 
genoemd besluit bepaalt dat, wan
neer uitkeringen ten onrechte wer
den betaald, de terugvordering van 
het onverschuldigd betaalde, ver
volgd wordt door genoemde Rijks
kas, terwijl uitsluitend het Rijksin
stituut bevoegd is om geheel of 
gedeeltelijk van de terugvordering 
af te zien; 

Overwegende dat eiseres niet 
betoogt dat het van haar gevorderde 
bedrag niet verschuldigd is aan 
verweerster, doch enkel dat zij dat 
bedrag niet behoeft te betalen; 

Overwegende dat eiseres, om het 
litigieuze bedrag terug te betalen, 
de terugvordering van het aan ver
weerster ten onrechte uitgekeerde 
bedrag niet geheel of gedeeltelijk 
behoefde te verzaken, nu het onver
schuldigde volledig werd terugge
vorderd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1234, 1235, 
1376, 1377, 1378, 2219, 2220, 2221, 
2224 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 36, inzonderheid §§ 1 en 2, van 

het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen der zelfstandi
gen, 

doordat vaststaat dat verweerster ten 
onrechte de betaling ontving van achter
stallig overlevingspensioen, welk bedrag 
zij volledig terugbetaald heeft, dat het 
arrest haar rechtsvordering toewijst 
welke strekt tot terugbetaling van het 
gedeelte van de door haar betaalde 
bedragen waarvoor de terugvordering 
door eiseres wegens haar goede trouw 
verjaard was, zijnde het geheel van de 
ten onrechte uitgekeerde achterstallen, 
met uitzondering van de tijdens de 
laatste zes maanden gestorte bedragen, 
en eiseres veroordeelt om aan verweer
ster het bedrag van 40.139 frank te 
betalen plus de compensatoire interest, 
te rekenen vanaf de dag der gespreide 
betalingen, op grond dat door de verja
ring weliswaar alleen de rechtsvordering 

·en niet het recht tenietgaat, doch dit 
recht slechts blijft voortbestaan als een 
gedegenereerde en met een natuurlijke 
verbintenis gelijk te stellen burgerrech
telijke verbintenis en dat ten opzichte 
van een dergelijke verbintenis terugvor
dering kan plaatshebben wanneer ze 
niet vrijwillig is voldaan, hetgeen het 
geval is met verweerster die het onver
schuldigd betaalde slechts onder druk en 
ondanks haar beroep op de rechter heeft 
teruggestort, dat eiseres die bij vergis
sing of met haar weten iets ontvangen 
heeft dat haar niet verschuldigd is, 
verplicht is het terug te geven aan 
degene van wie zij het ontvangen heeft 
zonder dat het verschuldigd was, en dat, 
nu de kwade trouw van eiseres bewezen 
is, zij ook interest moet betalen inge
volge artikel 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

terwijl de verjaarde verbintenis bleef 
bestaan als burgerrechtelijke verbintenis 
en verweerster door die bedragen terug . 
te storten, ondanks haar beroep op de 
rechter en ondanks de dwang die op 
haar werd uitgeoefend, zoals in het 
arrest wordt uiteengezet, een schuld 
betaalde die was blijven bestaan; door 
eiseres te veroordelen tot terugbetaling 
van de aldus door verweerster betaalde 
bedragen, op grond dat verweerster 
onvrijwillig een natuurlijke verbinteni!:> 
zou zijn nagekomen en eiseres te kwa
der trouw onverschuldigde bedragen 
heeft ontvangen, waarvoor zij de 
hoofdsom en interest moet terugbetalen, 
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het arrest het geheel der in het middel 
vermelde wetsbepalingen heeft ge-
schonden: · 

Overwegende dat, blijken ar
tikel 1235, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, geen terugvor
dering kan plaatshebben ten 
opzichte van natuurlijke verbinte
nissen die men vrijwillig voldaan 
heeft, doch wei wanneer men ze 
niet vrijwillig voldaan heeft; 

Dat de verbintenis ten opzichte 
waarvan het vorderingsrecht van de 
schuldeiser verjaard is, een natuur
lijke verbintenis is; dat hieruit volgt 
dat het onder dwang betalen van 
een verjaarde schuld een recht op 
terugbetaling doet ontstaan; 

schenden, heeft kunnen beslissen 
dat die betaling een recht op terug
betaling deed ontstaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros - Verslag
gever : de h. Kreit - Andersluidende 
conclusie (5) van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 70 

1 • KAMER - 25 september 1981 

1° CASSATIE - OMVANG - CODE VAN 
PLICHTENLEER VOOR APOTHEKERS 
KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 VAN 
10 NOVEMBER 1967, ART. 15- GEEN VERBIN
DENDE KRACHT AAN DIE CODE VERLEEND 
DOOR EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD 
KONINKLIJK BESLUIT - GEEN WET IN DE ZIN 
VAN ART. 608 GER.W. - CASSATIEBEROEP 
WEGENS SCHENDING VAN DIE CODE NIET 
ONTVANKELIJK (1). 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
-CODE VAN PLICHTENLEER VOOR APOTHE
KERS - KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 VAN 
10 NOVEMBER 1967, ART. 15 - GEEN VERBIN
DENDE KRACHT AAN DIE CODE VERLEEND 
DOOR EEN IN MINISTERRAAD OVERLEGD 
KONINKLIJK BESLUIT - GEEN WET IN DE ZIN 
VAN ART. 608 GER.W. - CASSATIEBEROEP 
WEGENS SCHENDING VAN DIE CODE NIET 
ONTVANKELIJK (2). 

3° GENEESKUNST- ORDE VAN APOTHE
KERS - CODE VAN PLICHTENLEER VOOR 
APOTHEKERS - KONINKLIJK BESLUIT NR. 80 
VAN 10 NOVEMBER 1967, ART. 15 - GEEN 

Dat het arrest ten deze, na erop 
te hebben gewezen dat verweerster 
de verbintenis v66r elke betaling 
voor de rechter had betwist en 
slechts betaald heeft omdat eiseres 
haar dreigbrieven toezond waarin 
nadrukkelijk gewezen werd op de 
niet schorsende werking van het 
beroep, vermeldt : « Het is duidelijk 
dat die dreigementen nutteloos 
waren, vermits appellante niet 
beschikte over een uitvoerbare titel 
en artikel 41 van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967 
enkel doelt op de rechtsvorderingen 
die door de betrokken personen 
worden ingesteld tegen de in het 
tweede en derde lid van dat artikel 
bedoelde administratieve rechtshan
delingen en niet op de door appel
lante in te stellen vordering uit 
onverschuldigde betaling. Dit neemt 
niet weg dat die brieven gei:nti
meerde vrees konden inboezemen 
en haar ertoe konden aanzetten om, 
ondanks haar beroep en in afwach
ting van de uitkomst daarvan, de 1---------------
van haar gevorderde bedragen te 
storten. Aangezien die bedragen 
onder dwang en niet vrijwillig wer
den gestort, kunnen ze worden 
teruggevorderd »; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststellingem, zonder de in het 
middel vermelde wetsbepalingen te 

Nota arrest nr. 69 : 

(5) Het O.M. had tot cassatie geconcludeerd 
omdat het van oordeel was dat het eerste 
middel gegrond was om de redenen die het 
opgeeft. · 

Nob's arrest nr. 70 : 
(1) (2) en (3) Zie Cass., 23 juni 1970, twee 
arresten (A.C., 1970, 1000 en 1006), alsmede de 
cone!. van het O.M. 
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VERBINDENDE KRACHT AAN DIE CODE VER
LEEND DOOR EEN IN MINISTERRAAD . OVER
LEGD KONINKLIJK BESLUIT - GEEN WET IN 
DE ZIN VAN ART. 608 GER.W.- CASSATIEBE
ROEP WEGENS SCHENDING VAN DIE CODE 
NIET ONTVANKELIJK (3). 

4° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- NIET-TERUGWERKING VAN DE WETTEN
BURGERLIJK WETBOEK, ART. 2 - BEPALIN
GEN VAN EEN CODE VAN PLICHTENLEER 
VOOR APOTHEKERS WAARAAN BIJ KONINK
LIJK BESLUIT GEEN VERBINDENDE KRACHT 
IS VERLEEND, OVEREENKOMSTIG ART. 15 K.B. 
NR. 80 VAN 10 NOV. 1967 - MEDEDELINGEN 
NOPENS DE PLICHTENLEER, AAN DE APOTHE
KERS GERICHT DOOR DE NATIONALE R.<\AD 
VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS - REGEL 
VAN ART. 2 B.W. NIET TOEPASSELIJK OP DIE 
BEPALINGEN EN MEDEDELINGEN. 

5° GENEESKUNST- ORDE VAN APOTHE
KERS- NIET-TERUGWERKING VAN DE WET
TEN - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 2 -
BEPALINGEN VAN EEN COD.E VAN PLICHTEN
LEER VOOR APOTHEKERS WAARAAN BIJ 
KONINKLIJK BESLUIT GEEN VERBINDENDE 
KRACHT IS VERLEEND, OVEREENKOMSTIG 
ART. 15 K.B. NR. 80 VAN 10 NOV. 1967 -
MEDEDELINGEN NOPENS DE PLICHTENLEER 
AAN DE APOTHEKERS GERICHT DOOR DE 
NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APO
THEKERS - REGELS VAN ART. 2 B.W. NIET 
TOEPASSELIJK OP DIE BEPALINGEN EN MEDE
DELINGEN. 

(B ... T. ORDE VAN APOTHEKERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 juni 1980 
door de nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde van Apothekers 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 2", 13, lid 1, 
15, § 1, 20, 21 van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde van Apothekers, van de tweede 
deontologische regel van 22 november 
1951 en van de derde deontologische 
regel van 17 februari 1955 van de Hoge 
Raad van de Orde van Apothekers, 2, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 7 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van de algemene rechtsbeginse
len betreffende de niet terugwerkende 
kracht van reglementaire akten en 
betreffende de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging, 

(3) Zie nota 1 vorige blz. 

doordat de beslissing de tuchtmaatre
gel van de waarschuwing toepast op 
grond dat : de gedaagde apotheker thans 
poogt de aangevochten artikelen onder 
de toepassing van de derde deontologi
sche regel te plaatsen, waarvoor hij niet 
expressis verbis wordt vervolgd, hoewel 
die regel in feite een niet beperkende 
opsomming is van wat door de tweede 
deontologische regel als publiciteit wordt 
aangemerkt en meer als een interpreta
tie van voormelde regel voorkomt en nog 
verduidelijkt en bijgewerkt door de 
mededelingen nrs. 30 en 31; dat derhalve 
dit verdedigingsmiddel niet aanvaard
baar is, 

terwijl, eerste onderdeel, de tweede 
deontologische regel de persoonlijke 
publiciteit tot voorwerp heeft, en de 
derde deontologische regel de veroorde
ling betreft van de concurrentie in de 
schoot van het farmaceutisch corps; deze 
derde regel geen interpretatie is van de 
tweede regel maar integendeel zowel 
andere handelingen tot voorwerp heeft 
als een uitbreiding inhoudt van het 
verbod van publiciteit, zodat de beslis
sing de draagwijdte als de bewijskracht 
van deze akten miskent (schending van 
artikel 15, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967, van de 
tweede en derde deontologische regel, 
en van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, noch de mededeling 
nr. 30, die dateert van 21 december 1978, 
noch de mededeling nr. 31, die dateert 
van 15 maart 1979, uitgevaardigd waren 
wanneer de eisende partij in betichting 
werd gesteld en wanneer zij zich ver
dedigde op de terechtzitting van 
18 december 1978 van de provinciale 
raad; de beslissing, door van deze mede
delingen toepassing te maken, ten 
onrechte aan deze akten terugwerken
de kracht geeft (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel der niet 
terugwerkende kracht en van de 
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek 
en 7 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, de disciplinaire ver
volging niet gesteund was op een over
treding van de derde deontologische 
regel, zodat de beslissing, door deze 
regel te weerhouden enkel in graad van 
beroep, een aanleg aan de vervolgde 
partij ontneemt en de rechten van de 
verdediging miskent; dit ook het geval is 
zelfs wanneer deze regel slechts een 
interpretatie zou zijn van de tweede 
(schending van de artikelen 6, 2", 13, 
lid 1, 20, 21 van het koninklijk besluit 
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nr. 80 van 10 november 1967, 7 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de eer
biediging van de rechten van de 
verdediging) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens arti

kel 15, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde van Apothe
kers, de nationale raad een code 
van farmaceutische plichtenleer kan 
opstellen; dat, luidens artikel 15, § 2, 
de Koning, bij een in de minister
raad overlegd besluit, verbindende 
kracht kan verlenen aan die code 
en aan de aanpassingen die door de 
nationale raad zouden worden 
gedaan; 

Overwegende dat, nu de Koning 
bij een in de ministerraad overlegd 
besluit geen verbindende kracht 
heeft verleend aan een code van 
deontologische regels, de door het 
middel vermelde regels geen wetten 
zijn in de zin van artikel 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat daar
uit volgt dat in zoverre het middel 
de schending aanvoert van de 
tweede en de derde deontologische 
regel, het niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing de 
tweede en de derde deontologische 
regel interpreteert zonder de 
bewijskracht van de akte die ze 
vaststelt, te miskennen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het in het 
onderdeel aangehaalde algemeen 
rechtsbeginsel en de artikelen 2 van 
het Burgerlijk Wetboek en 7 van het' 
Gerechtelijk Wetboek niets hebben 
uit te staan met de deontologische 
regels die, zeals uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt, geen 
wetteri zijn in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk W etboek en 
evenmin met mededelingen zoals 
die welke in het onderdeel zijn 
vermeld; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel op een ver
keerde interpretatie van de beslis
sing berust en dan ook feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 2°, 15, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
van Apothekers, van de tweede deonto
logische regel van 22 november 1951 en 
van de derde deontologische regel van 
17 februari 1955 van de Hoge Raad van 
de Orde van Apothekers, alsmede van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing de tuchtmaatre
gel van de waarschuwing toepast op 
grond dat : also£ het artikel onder de 
titel « Kennismaken met Mutualiteits
diensten » (stuk 1 van het hoofddossier), 
waarin per gemeente van het arrondis
sement, het aantal apotheken die onder 
de benaming « De Volksmacht >> of 
« Onze Apotheek » worden aangewezen, 
nog niet volstond om de aanbeveling te 
individualiseren, worden in een adres
lijst (bijlage 3) enkele aan de Volks
macht verbonden apotheken met straat, 
nummer en gemeente aangeduid ... waar 
de opgesomde voordelen kunnen worden 
genoten, dat met dergelijke precieze 
aanduidingen ieder inwoner van de ver
melde gemeenten weet welke apotheken 
bedoeld worden, vooral nu de benamin
gen « De Volksmacht » of « Onze 
Apotheek » in volle letters op de gevels 
of ramen prijken en elke verwarring bij 
het publiek onmogelijk is nopens de 
voor haar voordelen aangeprezen apo
theek; dat derhalve het. persoonlijk 
karakter der gevoerde publiciteit in 
hoofde van. de gedaagde apotheker 
bewezen is; 

terwijl, eerste onderdeel, de vermel
ding dat de apotheken « De Volks
macht » of « Onze Apotheek » gespreid 
zijn over het ganse arrondissement en 
namelijk « 9 te Mechelen, 2 te Heist-op
den-Berg, 3 te Lier, 1 in Muizen, in 
Bornem, in Sint-Katelijne-Waver, in 
Bonheiden, in Berlaar, in Puurs, in 
Hofstade, in Nijlen, in Rijmenam, in 
Hallaar, in Willebroek » (zie administra
tief dossier, stuk 1), geen persoonlijke 
publiciteit voor deze officina's is in de 
zin van de tweede deontologische regel 
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(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 2°, 
15, § 1, van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967, en van de tweede 
deontologische regel); 

tweede onderdeel, de apotheken, die 
met straat, nummer en gemeente aange
duid worden, aile in het arrondissement 
Antwerpen gelegen zijn (zie bijlage 3), 
zodat deze precieze aanduidingen aan 
geen enkel inwoner van het arrondisse
ment Mechelen, waar bijna aile apothe
ken gelegen zijn, waarvan sprake is in 
het artikel « Kennismaken met 
Mutualiteitsdiensten » (zie stuk 1 admi
nistratief dossier) enige nadere aandui
ding betreffende de ligging van de 
officina van de apotheker konden geven,
zodat de beslissing het persoonlijk 
karakter van de publiciteit niet wettelijk 
rechtvaardigt (schending van de 
artikelen 6, 2°, 15, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967, en 
van de tweede, en voor zoveel nodig van 
de derde deontologische regel) : 

Overwegende, eensdeels, dat, in 
zoverre schending van de tweede en 
derde deontologische regel wordt 
aangevoerd, het middel niet ontvan
kelijk is om de in het antwoord op 
het eerste middel vermelde redenen; 

Overwegende, anderdeels, dat de 
beslissing op grond van feitelijke 
vaststellingen de draagwijdte van 
bedoelde regels interpreteert, zon
der de bewijskracht van de akte die 
ze vaststelt, te miskennen; 

Overwegende, ten slotte, dat het 
middel schending van artikel 6, 2°, 
van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 aanvoert ten 
gevolge van schending, ofwel van 
regels die geen wetten uitmaken, 
ofwel van een miskenning van de 
bewijskracht van een akte, die niet 
vaststaat; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe artikel 15, § 1, van 

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

25 september 1981 - r kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. A. Houtekier en A. Bayart. 

Op dezelfde dag zijn drieentwintig arresten 
in dezelfde zin gewezen op voorzieningen 
tegen beslissingen van de nederlandstalige 
raad van beroep van de Orde van Apothekers 
van drieentwintig andere apothekers. 

Nr. 71 

1• KAMER - 25 september 1981 

1° OVEREENKOMST - U!TLEGGING 
BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1157 - BEGR!P. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1157 - WET 
IN DE ZIN VAN ART. 608 GER.W. (1). (IMPLI
CIET.) 

"3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - REGELS 
INZAKE DE UITLEGGING VAN EEN OVEREEN
KOMST - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1157 -
SCHENDING- ONTVANKELIJKHEID VAN EEN 
CASSATIEBEROEP (2). (IMPLICIET.) 

1° De bepalingen van art. 1157 B. W. 
betekenen niet dat een bepaling van 
een overeenkomst steeds moet worden 
opgevat in die zin dat zij enig gevolg 
kan hebben en evenmin dat, wanneer 
z1j voor tweeerlei uitlegging vatbaar is, 
de rechter ze altijd derwijze moet 
uitleggen dat zij een recht toekent of 
een verbintenis oplegt. 

(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS P.V.B.A. T. 
BELGISCHE STAAT - MIN. VAN OPENBARE 

WERKEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

het koninlijk besluit nr. 80 van 1---------------
10 november 1967 zou geschonden 
zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) en (2) Zie Cass., 22 maart en 27 april 1979 
(A.C., 1978-79, 860 en 1022). Zie ook « De 
motivering van de vonnissen en arresten en de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten •, plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Dumon, voor het Hof, van 1 sept. 1978, nr. 26. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 1134, 1135, 1157, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist · dat de op 
3~ maart 1976 ingeleide vordering van 
e1seres na het verstrijken van de in 
artikel 16D en 18 van het algemeen 
lastenkohier bepaalde vervaltermijn van 
een jaar was ingediend, aangezien de 
voorlopige aanvaarding op 20 juni 1972 
gebeurde, en het middel verwerpt waar
door eiseres, in haar conclusie in boger 
beroep, had Iaten gelden, dat door de 
bi.jakte, op 22 december 1970 door par
tlJen ondertekend, verweerder zich er
toe had verbonden de door eiseres 
gevraagde schadevergoeding in overwe
ging te nemen, dat verweerder aldus de 
principiiHe gegrondheid van de vorde
ring tot schadevergoeding van eiseres 
erkend had, aanvaard had dat over deze 
schadevergoeding kon worden onder
handeld, beloofd had met de vraag tot 
schadevergoeding rekening te houden, 
en aldus afstand had gedaan van de 
termijn van verval aangezien verweer
der, door zich te onttrekken aan zijn 
contractuele verbintenis over de schade
vergoeding te onderhandelen, hierin 
geen grondslag kon vinden om de vorde
ring van eiseres als vervallen te 
beschouwen, en doordat het arrest zijn 
beslissing laat steunen op de beschou
wing dat eiseres ten onrechte enig 
rechtsgevolg verbond aan het feit dat 
verweerder het principe van de schade
vergoeding en de aanpassing der staal
prijzen zou hebben erkend, dat een 
uiting van verweerder waaruit zou blij
ken dat over de schadevergoeding kon 
worden onderhandeld, geen rechtsgevolg 
kan hebben, dat de verklaring in de 
bijakte van 22 december 1970 volgens 
welke het bestlmr de door eiseres 
gevraagde schadevergoeding in overwe
ging zou nemen, niet de waarde heeft 
van een verbintenis, alsook op de 
beschouwing tot verweerder in de bij
akte van 22 december 1970 geen nieuwe 
verbintenis tot schadevergoeding of 
prijsherziening had opgenomen, dat 
1mmers verweerder in die bijakte niet 
aileen het principe van de schadevergoe
ding en van de aanpassing der staalprij
zen had erkend of in overweging geno
~en, maar bovend,ien, vermoedelijk 
mgevolge van deze principeverklaring, 
de prijzen heeft aangepast ten bedrage 
van 4.016.250 frank en 924.350 frank, 
waarover geen betwisting, en dat eiseres 
akkoord was geweest om de werken 

·voort te zetten mits de· in het « Besluit » 
van gezegde bijakte bedongen regeling 
van de prijsaanpassingen en betalings
voorwaarden, welke het geheel van de 
werken betrof en als oplossing gold voor 
de gerezen moeilijkheden, 

··········,····· 
tweede onderdeel, nu in voormelde 

bijakte van 22 december 1970 uitdrukke
lijk dde bedingen werden ingelast 
namelijk : 1 o dat verweerder al de rech~ 
ten van eiseres op financitHe schadeloos
stelling en herziening van de overeen
komst op grond van artikel 16 van het 
algemeen lastenkohier van 14 okto
ber 1964 en de vaststellingen gedaan in 
bepaalde brieven uitgaande van eiseres 
en in bepaalde processen-verbaal date
rend van oktober en november 1970 in 
overweging zou nemen, 2° dat verweerder 
de betalingsvoorwaarden en termijnen 
zoals bepaald in d,e bestekken voor 
staalconstructie en gevelplaten, begrepen 
in. de offerte van eiseres, zou aanpassen, 
en 3° dat verweerder het verzoekschrift . 
van eiseres voor invoering vari een 
herzieningsformule voor aanpassing van 
de abnormale prijsstijging van het pro
fie! en plaatstaal in overweging zou 
nemen, en nu in het « Besluit » in fine 
van gezegde bijakte gepreciseerd wordt 
hoe van de hoger sub 2° en 
3o bedoelde bedingen toepassing zou 
worden gedaan, doch geen enkele preci
sering voorkomt betreffende het boger 
sub 1 o bedoeld beding, hieruit volgt dat 
het arrest, door te bes!issen dat door 
gezegde bijakte verweerder zich aileen 
had verbonden tot wat in het « Besluit » 
van die bijakte werd bedongen, het 
beding boger bedoeld sub 1 o gei'nterpre
teerd heeft in een zin waarin het geen 
gevolg kon teweegbrengen, waaruit volgt 
dat het arrest artikel 1157 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden 
alsook de bewijskracht welke door de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van gezegd 
wetboek aan de bijakte van 22 de
cember 1970 wordt gehecht : 

Wat het eerste. onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 1157 van 
het Burgerlijk Wetboek betekent 
noch dat een beding steeds moet 
opgevat worden in een zin waarin 
het enig gevolg kan hebben, noch 
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dat wanneer het voor tweeerlei 2o INKOMSTENBELASTINGEN - ANNA

betekenissen vatbaar zou zijn, de 
rechter het steeds zou moeten inter
preteren als een recht toekennend 
of een verbintenis opleggend; 

LITEIT VAN DE BELASTING- BEGRIP. 

lo en 2o Wanneer de belastbare grondslag 
t.a.v. een belastingplichtige overeen
komstig art. 248 W.I.B., volgens het
welk aile nuttige inlichtingen in aan
merking komen, wordt vastgesteld 
naar de normale winsten of baten van 
ten minste drie soortgelijke belasting
plichtigen, mag de administratie of, in 
geval van beroep van de belasting
plichtige, het hoi van beroep, de 
inkomsten in acht nemen die o.m. 
blijken uit de bedrijfsresultaten van 
de betrokken belastingplichtige over 
een voorgaand of volgend jaar; zoda
nige ramingswijze ]evert geen schen
ding op van de regels inzake de 
annaliteit van de be,lasting (1) (2). 

Overwegende dat het arrest uit 
het onderzoek van de feiten en de 
interpretatie van de bijakte van 
22 december 1970 afleidt dat, zo in 
de aanhef van deze akte bepaald 
werd dat het Bestuur al de rechten 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Aerts op 
financiele schadeloosstelling en her
ziening van de overeenkomst ... in 
overweging neemt, « het zeer ver
moedelijk daarom, en · ingevolge 
deze principeverklaring de prijzen 
inderdaad heeft aangepast ... , waar-
over geen betwisting », en dat de (DE SUTTER T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

FINANCIEN) 
bijakte van 22 december 1970 naar 
de vorm... en naar de inhoud voor
komt « als een regeling over de 

ARREST 

prijsaanpassingen en betalingsvoor- HET HOF;- Gelet op het bestre-
waarden »; den arrest, op 17 juni 1980 door het 

Overwegende dat het arrest Hof van Beroep te Gent gewezen; 
zodoende noch artikel 1157 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, noch 
de bewijskracht van bedoelde bi]
akte miskent op de wijze die in het 
onderdeel is aangevoerd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. A. Bayart en G. van Heeke. 

Nr. 72 

1 • KAMER - 25 september 1981 

lo INKOMSTENBELASTI:NGEN - RA
MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG, BIJ' 
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELA&, 
TINGPLICHTINGEN - WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 248- BEG RIP. 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 
111 van de Grondwet en 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat, gelet op 
de jaarlijksheid van de belastingen, de 
verwijzing van eiser naar de exploitatie- . 
resultaten van vorige of latere dienstja
ren dienstig noch doeltreffend is ter 
zake, 

terwijll" de annaliteit van de belastin
gen er zich niet tegen verzet dat inkom
sten van een bepaald jaar, als vermoe
den van gemeen recht, kunnen weerhou
den worden voor de bepaling van inkom
sten van het volgend jaar, zodat het 
arrest het niet dienstig of niet doeltref
fend karakter van een verwijzing naar 
de exploitatieresultaten van vorige of 
latere dienstjaren niet geldig kan vast-

(1) Zie Cass., 30 maart 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 814) en 25 april 1967 (A. C., 1967, 1044). 

(2) Over het verschil tussen de regel van de 
annaliteit van de belasting en die van art. 111 
Gw;., zie Cass., 13 mei 1969 (A.C., 1969, 911) en 
2 sept. 1969 (ibid., 1970, 3). 

Die grondwetsbepaling zegt dat de Financie
wet de Staat ieder jaar moet machtigen om de 
bij de wet vastgestelde belastingen te heffen : 
zie Cass., 29 okt. 1971 (A.C., 1972, 227) en 
19 feb. 1976 (ibid., 1976, 718). 
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knopen aan de jaarlijksheid van de vernietigt het bestreden arrest; 
belastingen (schending van de ar- beveelt dat van dit arrest melding 
tikelen 97 en 111 van de Grondwet); zal worden gemaakt op de kant van 
2" eiser in zijn conclusie enkel naar de de vernietigde beslissing; veroor
exploitatieresultaten van vorige of latere deelt verweerder in de kosten; ver
dienstjaren heeft verwezen in het kader wiJ. st de zaak naar het Hof van 
van artikel 248 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen zelf, dat voorziet Beroep te Antwerpen. 
dat de normale winstbepaling bij verge
lijking moet geschieden met inachtne
ming, volgens het geval, « ••• van aile 
andere nuttige inlichtingen "• zodat het 
arrest niet geldig kan beslissen dat met 
de exploitatieresultaten van vorige of 
latere dienstjaren niet dienstig of doe!-· 
treffend rekening kan gehouden worden 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 248 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen) : 

25 september 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Marc De Sutter en Ignace 
Claeys-Bouuaert. 

Overwegende dat eiser in ZIJn Nr. 73 
conclusie een vergelijking maakte 
tussen zijn bedrijfsresultaten in 
1964 en 1970 en onder meer daaruit 

3• KAMER - 28 september 1981 

afleidde dat de door de administra- 1° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
tie opgelegde belastbare grondsla
gen over de jaren 1965-1969 niet 

- WERKING IN DE TIJD - WETTEN INZAKE 
BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING - ONMID-

aannemelijk waren; DELLIJK VAN TOEPASSING- BEG RIP. 

Overwegende dat de rechter die 2o RUST
over een aanslag overeenkomstig 
artikel 248 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen moet beslis
sen, blijkens die wetsbepaling aile 
nuttige inlichtingen in acht mag 
nemen, met inbegrip van de 
bedrijfsresultaten van de betrokken 
belastingplichtige over een voor-. 

EN OVERLEVINGSPEN-

gaand of volgend j aar; 
Dat het arrest door zodanige 

inlichtingen te weren, op de enkele 
grond dat de annaliteit van de 
belasting zich daartegen verzet, de 
genoemde wetsbepaling schendt; 

Om die redenen, en ongeacht de 
andere middelen, die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden (3), 

SIOEN - WERKNEMERS - HERZIENING 
VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING -
WETTELIJKE BEPALING KRACHTENS WELKE 
DE RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPEN-
SIOENEN EEN ADMINISTRATIEVE BESLIS
SING WAARAAN EEN ONREGELMATIGHEID OF 
EEN MATERIELE VERGISSING KLEEFT, KAN 
HERZIEN - BEPALING TOEPASSELIJK OP DE 
HANGENDE GEDINGEN. 

van het arrest vermeldt dat er geen volledige 
vernietiging is en de omvang van die vernieti
ging nader bepaalt. Er kan evenwel verwar
ring ontstaan in de geest van de partijen en 
de rechter op verwijzing kan aarzelen als 
aanneming van het middel volledige vernieti
ging tot gevolg heeft en het Hof zich in het 
beschikkende gedeelte ertoe beperkt te zeggen 
dat de bestreden beslissing vernietigd is. 

Immers, in dat geval zeggen dat • de andere 
middelen niet tot ruimere vernietiging kunnen 
leiden », i<an doen onderstellen dat de vernie
tiging, die in het beschikkende gedeelte zal 
worden uitgesproken, niet volledig is. -------------------1 Waarom dan spreken van een • ruimere 

(3) Wanneer aanneming van een rniddel tot 
volledige vernietiging leidt, zegt het Hof dik
wijls, zoals het dat trouwens ook doet als er 
geen volledige vernietiging is, « dat het geen 
acht slaat op de andere middelen die niet tot 
ruirnere vernietiging kunnen leiden •· 

Het gebruik van die forrnule Ievert geen 
enkele moeilijkheid op om het arrest te 
begrijpen, wanneer het beschikkende gedeelte 

vernietiging • als de vernietiging ten gevolge 
van aanneming van een middel reeds volledig 
is? 

Het Hof maakt vaak gebruik van een andere 
formule ten einde iedere verwarring te vermij
den; het Hof stelt vast dat het geen acht slaat 
op de andere rniddelen omdat zij doelloos 
geworden zijn wegens de vernietiging ten 
gevolge van aanneming van het middel. 

F.D. 
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3° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
HET RECHTSKARAKTER VAN DE HEM OVER
GELEGDE FElTEN TE ONDERZOEKEN, 
ONGEACHT DE DOOR DE PARTIJEN HIERAAN 
GEGEVEN BENAMING (1). 

4° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN- WERKNEMERS- VASTSTELLING 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERS
PENSIOENEN DAT AAN EEN ADMINISTRA
TIEVE BESLJSSING EEN ONREGELMATIGHEID 
OF EEN MATERIELE VERGISSING KLEEFT -
NIEUWE BESLISSING- BEG RIP. 

1° en 2° De wettelijke bepaling krachtens 
welke de Rijksdienst voor werkne
merspensioenen een administratieve 
beslissing tot toekenning van een rust
pensioen kan herzien, wanneer aan 
die beslissing een onregelmatigheid of 
een materiele vergissing kleeft, is 
toepasselijk op de hangende gedingen. 
(Art. 3 Ger.W.; art. 21bis K.B. 21 dec. 
1967.) 

4° De bepaling van art. 2lbis, § 1, eerste 
lid, KB. 21 dec. 1967 krachtens welke 
de Rijksdienst voor werknemerspen
sioenen, wanneer hij vaststelt dat aan 
een administratieve beslissing een 
onregelmatigheid of een materiele ver
gissing kleeft, een nieuwe beslissing 
kan nemen, verleent aan die Rijks
dienst niet enkel de bevoegdheid om 
opnieuw uitspraak te doen, oak al kan 
tegen die beslissing geen beroep meer 
worden ingesteld, maar verplicht hem 
zelfs zulks te doen. 

(RIJKSDENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T.MAZZA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1980 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers, welke artikelen 21, §§ 1 en 3, 
en 21bis, § 1, bij de artikelen 14 en 
15 van het koninklijk besluit van 

. 3 februari 1976 zijn ingevoegd, 580, 
inzonderheid 1° en 2°, 1138, in
zonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk een rechter geen 
uitspraak mag doen over niet gevorderde 
zaken, 

doordat, het arrest vooraf vaststelt : 
dat verweerder vanaf 1 april 1971 een 
werknemersrustpensioen genoot voor 
een loopbaan van 23/30 als ondergronds 
mijnwerker, dat eiser het jaar 1970 niet 
met een arbeidsperiode had gelijk
gesteld overeenkomstig artikel 35, § 1, B, 
2°, van voormeld koninklijk besluit van 
21 december 1967, terwijl het invalidi
teitspensioen van verweerder tot nul was 
herleid ingevolge de niet-cumulatieregels 
die van toepassing zijn wanneer een 
rente wegens beroepsziekte wordt toege
kend, dat verweerder op 4 juni 1975, op 
grond van artikel 21 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967, zoals het 
in 1975 van kracht was, een nieuwe 
aanvraag indiende om het jaar 1970 in 
aanmerking te doen nemen voor de 

·berekening van zijn pensioen, dat eiser 
bij een op 25 augustus 1975 ter kennis 
gebrachte beslissing die aanvraag afwees 
wegens het ontbreken van een nieuw 
bewijselement, dat verweerder tegen die 
· beslissing van eiser beroep instelde bij 
de Arbeidsrechtbank te Charleroi, dat 
die arbeidsrechtbank in een vonnis van 
26 oktober 1976 het beroep van verweer
der niet gegrond verklaarde, dat ver
weerder op 29 augustus 1977 tegen dit 
vonnis boger beroep instelde, dat ver
weerder het arrest, waarbij het Hof van 
Cassatie op 13 oktober 1976 uitspraak 
had gedaan over de strekking van 
artikel 35, § 1, B, 2°, van voormeld 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
voor het arbeidshof als « nieuw feit » 
aanvoerde, en dat het arbeidshof op de 

Over het middel, afgeleid uit de schen- terechtzitting van 6 juni 1978 de vraag 
ding van de artikelen 40, 41, 66 van had gesteld of geen rekening moest 
het koninklijk besluit nr. 50 van worden gehouden met het geval dat 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en eiser een onregelmatigheid zou hebben 
overlevingspensioen voor werknemers, begaan bij de eerste toekenning van het 
21 zoals het oorspronkelijk was opge- pensioen op 1 april 1971, en doordat het 
steld, alsmede 21, §§ 1 en 3, 21bis,. § 1, arrest vervolgens het beroepen vonnis 
van het koninklijk besluit van wijzigt en beslist dat, voor de bereke-
21 december 1967 tot vaststelling van het ning van het pensioen van verweerder, 
algemeen reglement betreffende het het jaar 1970 door gelijkstelling in aan
------------------l merking moet worden genomen in de 

loopbaan als ondergronds mijnwerker, 
zulks met toepassing van dat artikel 35, (1) Cass., 6 dec. 1968 (A.C., 1969, 358). 
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§ 1, B, 2", van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, en doordat het arrest 
zijn beslissing hierop grondt dat, voor 
het arbeidshof, verweerder niet meer op 
artikel 21, § 1, van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 steunde, doch wel 
op artikel 21, § 3, dat in dit koninklijk 
besluit is ingevoegd bij artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 3 februari 
1976, dat voormeld arrest van het Hof 
niet kon worden beschouwd als een 
nieuw bewijselement in de zin van dat 
artikel 21, § 1, en evenmin als een nieuw 
feit in de zin van dat artikel 21, § 3, dat 
echter aan de litigieuze administratieve 
beslissing een onregelmatigheid kleefde 
in verband met de strekking van 
artikel 35, § 1, B, 2", van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967, dat voor
meld artikel 21bis, § 1, van dat konink
lijk besluit bepaalt dat, wanneer wordt 
vastgesteld dat aan de administratieve 
beslissing een onregelmatigheid kleeft, 
eiser een nieuwe beslissing kan treffen, 
dat, gelet op de taak die bij de 
artikelen 40 en 41 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 aan
eiser is opgedragen, die aan eiser ver
leende bevoegdheid hem verplichtte om 
een nieuwe beslissing te treffen in de bij 
dat artikel 2lbis bepaalde gevallen, en 
dat, zelfs als eiser niet verplicht was om 
bij onregelmatigheid een nieuwe beslis
sing te treffen, verzekerde toch nog kon 
vragen dat de wettelijkheid zou worden 
hersteld, daar de administratieve beslis
sing onderworpen blijft aan de" controle 
van de rechter, 

terwijl, eerste onderdeel, uit bovenver
melde vaststellingen van het arrest blijkt 
dat de rechters, in strijd met 
artikel 1138, inzonderheid 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek en met voornoemd 
algemeen rechtsbeginsel, uitspraak heb
ben gedaan over een niet gevorderde 
zaak, namelijk de wijziging van de 
oorspronkelijke beslissing van eiser bij 
de toekenning van het pensioen vanaf 
1 april 1971, en zulks op grond van de 
bepalingen van voormeld artikel 21bis, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, en niet de wijziging 
van de op 25 augustus 1975 door eiser 
ter kennis gebrachte beslissing, welke 
wijziging eiser eerst vorderde op basis 
van het oud artikel 21 en dan van het 
nieuw artikel 21, § 3, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967; 

tweede onderdeel, krachtens de bepa
lingen van artikel 580, inzonderheid 
1" en 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 
en van voormeld artikel 66 van het 

koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok
tober 1967, de arbeidsgerechten slechts 
uitspraak mogen doen over een geschil 
omtrent rechten inzake rust- en overle
vingspensioenen voor werknemers als 
dat geschil betrekking heeft op een 
administratieve rechtshandeling die bin
nen de maand na de kennisgeving ervan 
aan de bevoegde arbeidsrechtbank is 
voorgelegd, wat ten deze niet het geval 
was, daar verweerder eerst op 
9 september 1975 bij de arbeidsrecht
bank beroep had ingesteld tegen een op 
25 augustus 1975 door eiser ter kennis 
gebrachte beslissing en eiser op die data 
geen beslissing had kunnen treffen 
waarbij hij weigerde toepassing te 
maken van artikel 21bis van het konink
lijk besluit van 21 december 1967, ver
mits dit artikel eerst bij artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 3 fe
bruari 1976 was ingevoegd, waaruit 
volgt dat het arrest op onwettige wijze 
uitspraak heeft gedaan over rechten 
waarover vooraf geen administratieve 
beslissing is getroffen; 

derde onderdeel, de bepalingen van de 
artikelen 40 en 41 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
geenszins tot gevolg hebben dat de 
bevoegdheid die aan eiser is toegekend 
bij voormeld artikel 21bis, § 1, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
eiser eigenlijk zou verplichten om een 
dergelijke nieuwe beslissing te treffen; 
een dusdanige verplichting enkel bestaat 
in de gevallen waarin de betrokkene een 
aanvraag tot herziening kan indienen 
overeenkomstig artikel 21 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
en een weigering van eiser om toepas
sing te maken van de hem bij 
artikel 21bis toegekende bevoegdheid 
slechts door de rechter vernietigd of 
gewijzigd kan worden ingeval die weige
ring willekeurig is, wat ten deze niet het 
geval is en wat trouwens voor of door de 
feitenrechters niet aangevoerd of ver
klaard is : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat 
verweerder bij een verzoekschrift 
van 4 juni 1975 de herziening heeft 
aangevraagd van de beslissing van 
de Rijksdienst voor werknemers
pensioenen waarbij hem een rust
pensioen werd toegekend vanaf 
1 april 1971, doch zonder dat, voor 
de berekening van het bedrag van 
dat pensioen, het jaar 1970, gedu-
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rende hetwelk hij een invaliditeits
pensioen als mijnwerker genoot, 
maar het bedrag ervan niet ontving 
wegens de toepassing van de cumu
latieregels, met een arbeidsperiode 
werd gelijkgesteld; 

Dat eiser die aanvraag afwees en 
dat het beroep tegen die adminis
tratieve beslissing door de arbeids
rechtbank niet gegrond is verklaard; 

Overwegende dat het arbeidshof 
inzake het hoger heroep van ver
weerder heeft beslist dat de aan
vraag tot herziening niet, zoals ver
weerder betoogde in hoger beroep, 
op een nieuw feit in de zin van 
artikel 21, § 3, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967, gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 
3 februari 1976, was gegrond, doch 
op een onregelmatigheid in de 
beslissing tot toekenning van het 
pensioen vanaf 1 april 1971 en 
waarop verweerder zich kon beroe
pen overeenkomstig artikel 21bis, 
§ 1, dat in het besluit van 
21 december 1967 is ingevoegd bij 
het besluit van 3 februari 1976; dat 
het arrest beslist, zonder deswege te 
worden bekritiseerd, dat aan de 
beslissing tot toekenning van het 
pensioen een onregelmatigheid 
kleeft en bijgevolg een nieuwe 
beslissing neemt over het aan ver
weerder toe te kennen pensioen; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 21bis, 

dat in het koninklijk besluit van 
21 december 1967 is ingevoegd 
bij het koninklijk besluit van 
3 februari 1976, in § 1, eerste lid, 
luidt : « wanneer vastgesteld wordt 
dat aan de administratieve beslis
sing een onregelmatigheid of een 
materH~le vergissing kleeft, kan de 
Rijksdienst voor werknemerspen
sioenen een nieuwe beslissing tref
fen die uitwerking heeft op de 
ingangsdatum van de eerste 
beslissing »; 

Overwegende dat, enerzijds, 
krachtens artikel 3 van het Gerech
telijk Wetboek, de wetten op de 

rechtspleging, zoals ten deze de 
bepaling van voormeld artikel 21bis, 
van toepassing zijn op de hangende 
rechtsgedingen; 

Dat, anderzijds, de rechter bij 
wie een vordering aanhangig is 
gemaakt, het rechtskarakter van de 
aangevoerde feiten moet onderzoe
ken, ongeacht de benaming welke 
de partijen eraan geven; 

Overwegende dat, derhalve, het 
arbeidshof op wettige wijze beslist, 
zonder uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken, dat de bij het hof 
ingestelde vordering gegrond is op 
een onregelmatigheid in de eerste 
administratieve beslissing en dat er, 
met toepassing van artikel 21bis 
van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, een nieuwe 
beslissing moet worden getroffen 
die uitwerking heeft op de ingangs
datum van de eerste beslissing; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof, 
waarbij verweerder regelmatig 
hoger beroep had ingesteld tegen 
het vonnis van de arbeidsrechtbank 
over het beroep tegen de op 
25 augustus 1975 ter kennis 
gebrachte administratieve beslis
sing, op wettige wijze toepassing 
heeft gemaakt, zoals uit het ant
woord op het eerste onderdeel volgt, 
van artikel 21bis, § 1, eerste lid, dat 
bij het koninklijk besluit van 
3 februari 1976 is ingevoegd in het 
koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens ar

tikel 21bis, § 1, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967, wanneer wordt vastgesteld 
dat aan de administratieve beslis
sing een onregelmatigheid of een 
.materiE:He vergissing kleeft, de 
Rijksdienst voor werknemerspen-
sioenen een nieuwe beslissing kan 
treffen die, in de regel, uitwerking 
heeft op de ingangsdatum van de 
eerste beslissing; dat die bepaling 
ertoe strekt aan die Dienst de 
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bevoegdheid te geven om opnieuw 
uitspraak te doen over een in een 
administratieve beslissing behan
delde aanvraag, zelfs als tegen die 
beslissing geen beroep meer kan 
worden ingesteld, doch niet hem 
dienaangaande een van zijn discre
tionaire macht afhangend recht toe 
te kennen; 

Dat hieruit volgt dat de betrok
kene bij de Dienst een nieuwe 
aanvraag kan indienen op grond 
van de onregelmatigheid of van de 
materH~le vergissing die aan de 
eerste beslissng kleeft; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

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

28 september 1981 - 3' kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 74 

3' KAMER - 28 september 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ WAARIN TEGEN 
HET VERSLAG VAN EEN DESKUNDIGE WEL 
BEPAALDE GRIEVEN WORDEN OPGEWORPEN 
- BESLISSING W AARIN HET VERSLAG ENKEL 
WORDT BEVESTIGD - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING (1). (ART. 97 GW.) 

(TENRET T. NATIONALE BOND DER LIBERALE 
MUTUTALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE) 

28 september 1981 - 3• kamer -
Voorzitter en verslaggever: de h. ·Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Biitzler. 

Nr. 75 

3' KAMER - 28 september 1981 

1° ARBEIDSONGEVAL GEDEELTE-
LIJKE TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- WEDERTEWERKSTELLING - WEIGERING OF 
VOORTIJDIGE VERLATING VAN DE AANGEBO
DEN TEWERKSTELLING ZONDER GELDIGE 
REDEN- GELDIGE REDEN- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL GEDEELTE-
LIJKE TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHKTHEID 
- TEWERKSTELLING- BEG RIP. 

3° ARBEIDSONGEVAL GEDEELTE-
LIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TEWERK
STELLING AANVAARDING DOOR DE 
GETROFFENE VAN ZIJN WEDERTEWERKSTEL
LING- AFTREK VAN HET VERDIENDE LOON 
-LOON- BEGRIP. 

1 • De red en en van de getroffene van een 
arbeidsongeval om de hem aangebo
den wedertewerkstelling te weigeren 
of te verlaten moeten, wat hun geldig
heid betreft, niet enkel worden beoor
deeld volgens de graad van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid berekend naar 
de mogelijkheden in zijn oorspronke
.lijk beroep of in het beroep dat hem 
voorlopig wordt aangeboden. (Art. 
23, vijfde lid, Arbeidsongevallenwet 
10 april 1971.) 

2" Uit de omstandigheid dat een getrof
fene van een arbeidsongeval werkloos
heidsuitkeringen geniet en dat hij, 
derhalve, verplicht is om zich als 
werkzoekende te Jaten inschrijven, de 
hem aangeboden passende dienstbe
trekking te aanvaarden en lichamelijk 
geschikt te zijn, valt niet af te Jeiden 
dat de getroffene weder te werk 
gesteld is, in de zin van art. 23, derde 
lid, Arbeidsongevallenwet 10 april1971 
(1). 

Nota arrest nr. 75 : 

(1) De Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 
verbiedt of beperkt niet de samenvoeging van 
de vergoeding wegens primaire algehele 
arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuit
kering. 

Volgens art. 142, § 1, K.B. 20 dec. 1963 
betreffende de arbeidsvoorziening en werk
loosheid, heeft de werknemer weliswaar geen 
aanspraak op werkloosheidsuitkering wanneer 
hij wordt beschouwd als ongeschikt tot wer------------------1 ken, in de zin van de wetgeving inzake 

Nota arrest nr. 74: verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

(1) Cass., 8 maart 1974 (A.C., 1974, 746). (Zie vervolg nota volgende biz.) 
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3" Uit de omstandigheid dat de getrof

fene, die zijn wedertewerkstelling 
aanvaard heeft, werkloosheidsuitkerin
gen ontvangt, valt niet af te leiden 
dat hij loon verdient, in de zin van 
art. 23, derde lid, Arbeidsongevallen
wet 10 april1971 (1). 

(< ZURICH > N.V. T. MOUCHINE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1980 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, inzonder
heid vijfde lid, van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971 en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na, met bevesti
ging, de besluiten van het deskundi
genverslag te hebben bekrachtigd 
waarin met name de tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid van verweer
der vanaf 18 augustus 1976 is vastgesteld 
op 50 percent en na erop gewezen te 
hebben dat de partijen het niet eens zijn 
over de geldigheid van de redenen 
waarom verweerder een einde heeft 

gemaakt aan de hem op 17 augustus 
1976 aangeboden wedertewerkstelling, de 
stelling van beide partijen beknopt 
samenvat en instemt met de stelling van 
verweerder dat hij de geldigheid van 
zijn reden om op 17 augustus 1976 het 
werk niet te hervatten, genoegzaam had 
bewezen, zodat de vergoeding voor tijde
lijke algehele arbeidsongeschiktheid aan 
verweerder verschuldigd is tot de dag 
van de consolidatie, 

terwijl, eerste onderdeel, de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid moet worden 
beoordeeld volgens de arbeidsmogelijk
heden van de getroffene in zijn 
oorspronkelijk beroep of in het beroep 
dat hem voorlopig wordt aangeboden >>; 
het arrest, door te beslissen, enerzijds, 
dat, vanaf 18 augustus 1976, de tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 
verweerder tot 50 percent was vermin
derd, en, anderzijds, dat verweerder op 
dezelfde datum geldige redenen had om 
het hem in zijn oorspronkelijk beroep 
aangeboden werk niet te hervatten ad 
50 percent, de regels betreffende de 
beoordeling van de tijdelijke arbeidson
geschiktheid miskent (schending van 
artikel 23 van de wet van 10 april 1971), 
en op tegenstrijdige of althans dubbel
zinnige gronden steunt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

-------------------------------------1 tweede onderdeel, eiseres, in haar 
Vervolg nota vorige biz. : regelmatige aanvullende conclusie voor 

Maar uit die bepaling en uit het stilzwijgen het arbeidshof, eraan herinnerde dat de 
van de Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 behandelend geneesheer van verweerder 
mag worden afgeleid dat de getroffene van had aangenomen dat verweerder op 
een arbeidsongeval, wanneer hij geen grotere 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft dan 16 augustus 1976 zijn. werkzaamheden 
het percentage bepaald in art. 56 Wet Ziekte- kon hervatten ad 50 percent, dat de 
en Invaliditeitsverzekering, voldoet aan de medische adviseur van eiseres, in over
vereisten van lichamelijke geschiktheid, eenstemming met de werkgever, had 
bedoeld in K.B. 20 dec. 1963, en recht heeft op voorgesteld dat verweerder op 17 augus
de vergoeding wegens tijdelijke algehele tus 1976 weder te werk zou worden 
arbeidsongeschiktheid, indien hij de voorwaar- gesteld ad 50 percent en dat de gerechte
den van art. 23, vierde lid, Arbeidsongevallen- liJ"k deskundige had geconcludeerd dat, 
wet vervult. 

Tot op heden had het Hof nog niet te in elk geval vanaf 18 augustus 1976, de 
beslissen over de vraag of de werknemer die tijdelijke arbeidsongeschiktheid van ver
een vergoeding ontvangt wegens tijdelijke weerder, bezien volgens het beroep ·dat 
algehele arbeidsongeschiktheid, geen loon hij uitoefende op het moment van het 
trekt in de zin van art. 126 K.B. 20 dec. 1963. ongeval, tot 50 percent was verminderd, 
(Zie de cone!. van adv.-gen. Duchatelet voor · · h" ·t afl 'dd d t d 
het arrest van 14 sept. 1981 in Bull. en Pas., en ZlJ lerUl el e a verweer er 

vanaf dat ogenblik het werk kon hervat-
19:~· ~e~l.~eval van het arrest van 14 sept. ten ad 50 percent en dat hij dus zonder 
1981 had de getroffene de vergoeding wegens geldige reden de hem aangeboden 
algehele arbeidsongeschiktheid niet samen wedertewerkstelling heeft verlaten, zodat 
genoten met de werkloosheidsuitkeringen, toepassing moest worden gemaakt van 
maar de arbeidsongevallenverzekeraar had die artikel 23, vijfde lid, van de wet van 
uitkeringen ontvangen. I.e. had de getroffene 10 april 1971; het arrest, door aileen 
de vergoeding en de uitkeringen gekregen. maar te verklaren dat het instemt met 

Het is niet zeker dat de wetgever een van 
beide oplossingen zou aangenomen hebben, de Stelling van verweerder volgens welke 
indien hij het probleem had geregeld. hij het bewijs heeft geleverd van de 

L.F.D. geldigheid van zijn reden om op 
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17 augustus 1976 het werk niet te 
hervatten, en zonder zelfs te zeggen wat 
die reden zoli zijn of in welk opzicht ze 
geldig zou zijn, niet voldoende duidelijk 
antwoordt op de conclusie van eiseres of 
althans op duistere en onzekere gronden 
steunt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat, volgens het verslag van de 
door de eerste rechter aangestelde 
deskundige, verweerder van 8 de
cember 1975 tot 17 augustus 1976 
100 percent en van 18 augustus 
1976 tot 26 oktober 1976 50 percent 
arbeidsongeschikt was en dat « de 
getroffene een door de arbeidsonge
vallenverzekeraar toegestane her
vatting van de beroepswerkzaam
heid ad 50 percent, op 17 au
gustus 1976, niet zou verdragen 
hebben »; 

Dat het arrest vermeldt dat ver
weerder, op 17 augustus 1976, « op 
het werk is verschenen doch zich, 
na een vruchteloze poging, niet in 
staat voelde het opgedragen werk 
uit te voeren (zie attest van de 
werkgever) en aanspraak had op 
werkloosheidsuitkering » en dat ver
weerder verklaart dat de arbeidson
geschiktheid van 50 percent waar
door hij getroffen bleef, hem niet in 
staat stelde het hem opgedragen 
werk uit te voeren; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststellingen en vermeldingen 
beslist dat verweerder de geldigheid 
van zijn reden om op 17 augustus 
1976 het werk niet te hervatten, 
genoegzaam heeft bewezen; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de in het middel weergegeven con
clusie en dat dit onderdeel van het 
middel derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, in de zin van 

artikel 23, vijfde lid, van de arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, de 
geldige redenen van een werknemer 
om de hem aangeboden wederte
werkstelling te weigeren of te verla-

ten, niet enkel moeten worden 
beoordeeld volgens zijn graad van 
arbeidsongeschiktheid in zijn oor
spronkelijk beroep of in het beroep 
dat hem voorlopig wordt aangebo
den; 

Dat, bijgevolg, de rechter, door, 
om de in het antwoord op het 
tweede onderdeel vermelde redenen, 
te beslissen dat verweerder een 
geldige reden had om zijn wederte
werkstelling te verlaten, de regels 
betreffende de beoordeling van de 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet 
miskent en niet op tegenstrijdige of 
dubbelzinnige gronden steunt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 23, derde lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, en voor zoveel nodig, van 
de artikelen 131, 133, 141 en 142 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 

doordat het arrest, na erop gewezen te 
hebben dat verweerder sedert 18 augus· 
tus 1976 werkloosheidsuitkeringen had 
ontvangen, en onder overweging dat het 
recht op werkloosheidsuitkering geen 
werkhervatting is en dat verweerder 
bovendien geen enkel loon ontving, daar 
de werkloosheidsuitkeringen niet als een 
loon kunnen worden beschouwd in de 
zin van de wet, beslist dat eiseres de 
vergoeding voor tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid aan verweerder 
moet betalen tot de dag van de consoli
datie, 

terwijl de gerechtigde op werkloos
heidsuitkering zich noodzakelijk als 
werkzockende aanmeldt en dus zijn 
wedertewerkstelling aanvaardt; de aan 
de getroffene van een arbeidsongeval 
betaalde werkloosheidsuitkeringen als 
een loon moeten worden beschouwd 
voor de toepassing van artikel 23, derde 
lid, van de wet van 10 april 1971; deze 
wetsbepaling immers tot doel heeft te 
beletten dat het totale bedrag, namelijk 
door optelling van het loon van de 
getroffene met de wettelijke vergoeding, 
groter is dan het v66r het ongeval 
verdiende loon; het arrest, door ten deze 
te beslissen dat verweerder de bij tijde
lijke algehele arbeidsongeschiktheid ver
schuldigde vergoedingen kon ontvangen 
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ten Iaste van eiseres, hoewel hij aan- GERLIJKE PARTIJEN - MIDDEL DOOR EEN 
spraak had op werkloosheidsuitkering ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ AANGEVOERD 
en hij deze had ontvangen, aile in het TOT STAVING VAN HAAR VOORZIENING EN 
middel vermelde wettelijke en reglemen- AFGELEID UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD 
taire bepalingen schendt : OP DIE CONCLUSIE - VOORWAARDEN VOOR 

Overwegende dat uit de tekst van 
artikel 23, derde lid, van de wet van 
10 april 1971 blijkt dat deze bepa
ling slechts van toepassing is wan
neer de getroffene effectief weder te 
werk gesteld is en, als tegenspresta
tie, een loon ontvangt; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
de artikelen 131, 133, 141 en 142 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende de verplichting, 
voor de werkloze, om zich als werk
zoekende te laten inschrijven, de 
hem aangeboden passende dienstbe
trekking te aanvaarden en lichame
lijk geschikt te zijn, niet valt af te 
leiden dat de gerechtigde op werk
loosheidsuitkering weder te werk 
gesteld is in de zin van dat artikel 
23, derde lid; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
werkloosheidsuitkeringen die de 
getroffene van een arbeidsongeval 
zou hebben gekregen, in de zin van 
datzelfde artikel, geen loon zijn dat 
die getroffene « ingevolge zijn 
wedertewerkstelling » ontvangt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

28 september 1981 - 3° kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Simont. 

Nr. 76 

2• KAMER - 30 september 1981 

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL. 

Een middel afgeleid uit het gebrek aan 
antwoord op een door een andere 
burgerlijke partij genomen conclusie 
is ontvankelijk als de oplossing van 
het derwijze in die conclusie opgewor
pen geschil van belang is voor de 
oplossing van het geschil tussen de 
eiseres, ook als burgerlijke partij, en 
de beklaagden (1). 

{STAD ANDENNE T. VAN HECKE, DE SUTTER, 
JANSSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
lijke partij, haar voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Wat het overige van de voor
ziening betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1, 2 en 19 van titel I van het 
algemeen reglement voor de arbeidsbe
scherming betreffende het regime van 
de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 
ingedeelde inrichtingen, met uitsluiting 
van de mijnen, ondergrondse graverijen 
en groeven alsmede de fabrieken en 
opslagplaatsen voor springstoffen, welke 
titel werd goedgekeurd bij Regents
besluiten van 11 februari 1946 en 
27 september 1947 en waarvan voormeld 
artikel 1 werd aangevuld en daarna 
gewijzigd bij. artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1959 en waarvan CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN

BURGERLIJKERECHTSVORDERINGEN-CON-1----------------------------------

CLUSIE GENOMEN DOOR EEN VAN DE BUR- (1) Cass., .19 okt. 1977 (A. C., 1978, 226). 
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voormeld artikel 19 werd gewijzigd en 
aangevuld bij artikel 1 van het konink
lijk besluit van 4 november 1957 en 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
5 november 1964, 

doordat vaststaat : 1" dat aan de 
verweerder Van Heeke bij besluit van 
10 maart 1965 van de minister van 
Eeonomisehe Zaken regelmatig vergun
ning was verleend tot voortzetting van 
de exploitatie van een te Seilles gelegen 
kalkgroeve die door eiseres blijkens 
overeenkomst van 19 september 1927, 
hernieuwd op 11 december 1981, lees 
14 november 1951, in huur was gegeven; 
2" dat de verweerders De Sutter en 
Janssens tussen I januari 1975 en 
17 januari 1976, met het goedvinden van 
de verweerder Van Heeke, op de terrei
nen van de groeve, zwavelzuurhoudende 
fabrieksafval hebben gestort; dat het 
arrest noehtans de telastleggingen niet 
bewezen verklaart, de beklaagden vrij
spreekt en het hof van beroep onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de onder meer door eiseres tegen de 
verweerders ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, op grond dat : 
1" de wet het zwavelzuur ten tijde van de 
feiten niet beschouwde als een giftige 
stof, en 2" het ministerieel besluit van 
10 maart 1965 de verweerder Van Heeke 
weliswaar de verpliehting oplegde om, 
als exploitant van de groeve, de wet op 
de beseherming van de wateren tegen 
verontreiniging stipt na te leven en hem 
uitdrukkelijk verbood, hetzij recht
streeks, hetzij onreehtstreeks, afval van 
welke aard ook, die sehadelijk zou 
kunnen zijn voor de visteelt in de 
waterlopen te storten, dat het evenwel 
na zovele jaren niet meer mogelijk is het 
nodige onderzoek te doen ter vaststelling 
van de eventuele graad van verontreini
ging van het grondwater, zodat twijfel 
blijft bestaan over de waterverontreini
ging, welke twijfel de verweerders ten 
goede moet komen, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, het arrest noch met 

die noeh met enige andere grond ant
woordt op de eonclusie die voor het hof 
van beroep is ingenomen door de bur
gerlijke partijen, de vennootsehap C.E.I. 
en de Belgisehe Staat, vertegenwoordigd 
door de minister van Binnenlandse 
Zaken, die heiden deden gelden dat ... 

wijzen dat de verweerders betogen 
dat ze de vereiste vergunningen 
hebben verkregen « vermits het 
dossier onder meer ... de door de 
bestendige deputatie op 29 januari 
1955 goedgekeurde vergunning voor 
de uitbreiding van de groeve en het 
akkoord van de minister van Eco
nomische Zaken van 10 maart 1963 
bevat »; dat het arrest niet ant
woordt op de voor het hof van 
beroep genomen en in het middel 
weergegeven conclusie van de bur
gerlijke partijen, naamloze vennoot
schap Constructions et Entreprises 
industrielles en de Belgische Staat; 

Overwegende dat eiseres zich 
voor het Hof mag beroepen op bet 
feit dat op de conclusie van 
genoemde burgerlijke partijen niet 
geantwoord is, daar de beslissing 
van het door laatstgenoemden opge
worpen geschil eveneens van belang 
is voor de beslissing van het geschil 
tussen eiseres en de verweerders; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van bet 
eerste onderdeel van het middel, dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
door eiseres tegen de verweerders 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring en over de 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 de verweerders in 
de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

30 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros 

Wat het tweede onderdeel van het Verslaggever : de h. Stranard - Ge-
middel betreft : Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 

Overwegende dat het arrest vol- advoeaat-generaal - Advocaten : mrs. 
staat met er onder meer op te · Simont en Houtekier. 
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Nr. 77 

2• KAMER - 30 september 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL DE FEITELIJKE 
BEOORDELING VAN DE RECHTER BEKRITI
SEERT- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMID
DEL(l). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP - MIDDEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- NIET 
ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL (2). 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL VOLGENS HETWELK EEN ARREST 
EEN BESLISSING BEVAT DIE ER NIET IN 
VOORKOMT - GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG (3). 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN EEN GEBREK AAN MOTI
VERING WORDT AANGEVOERD - GEMOTI
VEERDE BESLISSING - GEMIS AAN FEITE
LIJKE GRONDSLAG (4). 

(COLOMBIEN) 

30 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros 
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mrs. Tous
saint en Bertrand, Luik. 

Nr. 78 

2• KAMER - 30 september 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - DOOR DE 
COMMISSIELEDEN NIET ONDERTEKENDE 
BESLISSING - NIETIGE BESLISSING - VER
EISTE. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- BESLISSING VAN EEN COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - DOOR DE COMMISSIELEDEN 
NIET ONDERTEKENDE BESLISSING - NIE
TIGE BESLISSING - VEREISTE. 

1° en 2° Nietig is de beslissing van een 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij, wanneer zij enkel door 
de secretaris van de commissie is 
ondertekend maar niet door de com
missieleden, door wie zij is gewezen, 
en niet is vastgesteld dat de ]eden in 
de onmogelijkheid verkeerden zulks te 
doen (1). (Artt. 12, 16 en 31 Wet 
Bescherming Maatschappij; artt. 
782 en 786 Ger.W.) 

(CAMPAGNA) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 juli 1981 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Luik; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 12, 
16 en 31 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing welke bij het dossier is 
gevoegd, slechts door de secretaris 
van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij is onderte
kend; 

Overwegende dat, wanneer de 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
niet is ondertekend door een van de 
leden die ze hebben gewezen, ter
wijl niet tevens is vastgesteld dat de 
leden in de onmogelijkheid verkeer
den zulks te doen, die beslissing 
nietig is en elk authentiek karakter -----------------1 mist; 

Nota's arrest nr. 77 : 

(1) Cass., 28 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 127). 

(2) Cass., 7. feb. 1978 (A.C., 1978, 676). 
Om die redenen, vernietigt de 

bestreden beslissing; beveelt dat 
1979-80, van dit arrest melding zal worden (3) Zie Cass., 13 juni 1980 (A.C., 

nr. 641). 

(4) Zie Cass., 23 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 195). 

Nota arrest nr. 78 : 

(1) Cass., 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, 1348). 
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gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde com
missie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik. 

30 september 1981 - 2" kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 79 

2" KAMER - 30 september 1981 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZA

KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
- BESLISSING VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK DAT DE GEESTESTOESTAND VAN 
EEN BEKLAAGDE DE TOEPASSING VAN DE 
WET TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ NIET VERANTWOORDT - BESLISSING ZON
DER GEZAG VAN GEWIJSDE T.A.V. EEN COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ DIE UITSPRAAK MOET DOEN OVER 
DE HANDHAVING VAN DE INTERNERING DIE 
M.B.T. ANDERE FElTEN WAS BESLIST. 

Wanneer de correctionele rechtbank 
beslist dat de geestestoestand van een 
beklaagde, ten tijde van de door haar 
berechte feiten en van de uitspraak 
van het vonnis geen verantwoording 
opleverde voor de toepassing van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij, heeft haar vonnis geen gezag 
van gewijsde m.b.t. de geestestoestand 
van die gei'nterneerde waarvoor een 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij uitspraak dient te doen, 
gelet op een vroegere internering, die 
was beslist door een ander gerecht dat 
over andere feiten uitspraak had 
gedaan. 

(DE GROVE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 augustus 
1981 gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Vorst; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij haar beslissing dat 
eiser gei:nterneerd zal blijven in de 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij te Doornik, grondt op de vast
stelling dat de geestestoestand van eiser 
niet voldoende verbeterd is en dat de 
voorwaarden voor zijn reclassering niet 
vervuld zijn, 

terwijl de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk eiser op 25 februari 1981 ver
oordeeld heeft tot een gevangenisstraf 
van drie jaar, op grond dat eiser noch op 
het ogenblik van de feiten, noch ten 
tijde van het vonnis verkeerde in een 
zodanige toestand dat de wet tot 
bescherming van de maatschappij moest 
worden toegepast, en dat een negatief 
rapport werd uitgebracht door de 
geneesheer-antropoloog, dokter Ledur, 
die door de minister van Justitie belast 
was met het onderzoek van eiser ten 
einde artikel 21 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij op hem toe te 
passen, hetgeen de minister de mogelijk
heid zou hebben geboden de gevangenis
straf van drie jaar om te zetten in 
internering : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing niet vermeldt dat de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk en 
dokter Ledur hebben geoordeeld dat 
de wet tot bescherming van de 
maatschappij moest worden toege
past, gelet op de geestestoestand 
van eiser; 

Dat de omstandigheid dat de 
commissie zich niet heeft aangeslo
ten bij het oordeel van de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk en van 
de deskundige Ledur betreffende 
eisers geestestoestand, geen mis
kenning van de bewijskracht van de 
akten oplevert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het beginsel van het 
rechterlijk gewijsde, 

doordat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij heeft vastgesteld 
dat eisers geestestoestand niet verbeterd 
was en op grond daarvan heeft beslist 
dat eiser moest gei:nterneerd blijven, 

terwijl de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk bij vonnis van 25 februari 1981 
had geoordeeld dat eiser niet in een 
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zodanige geestestoestand verkeerde dat 3° HOOFDELIJKHEID - SCHULDENAARS 
de wet tot bescherming van de maat
schappij moest worden toegepast : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, door een oordeel te vellen over 
eisers geestestoestand zoals die was 
op 6 augustus 1981, het gezag van 
het rechterlijk gewijsde niet heeft 
miskend van het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
die zich heeft uitgesproken over 
eisers geestestoestand zoals die was 
op 25 februari 1981, op welke dag 
het vonnis werd uitgesproken, en 
ten tijde van de feiten die grond 
opleverden voor zijn veroordeling; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende, ten slotte, dat de 
voorziening niet ontvankelijk is, in 
zoverre de bestreden beslissing de 
inrichting aanwijst waar eiser ver
der ge'interneerd zal worden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

30 september 1981 - 2• kamer -
Voorzitter de h. Legros 
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bruno 
Godaert, Brussel. 

Nr. 80 

1• KAMER- 1 oktober 1981 

1° VERBINTENIS - CONTRACI'UELE VER
BINTENIS - SCHULDENAARS - HANDELAARS, 
DOOR EEN ZELFDE VERBINTENJS VERBONDEN 

·- HANDELAARS, DOOR EEN ZELFDE VERBJN
TENIS VERBONDEN - HOOFDELIJKHEID 
RECHTENS AANWEZJG. 

4° VERBINTENIS- CONTRACI'UELE VER
BINTENIS - SCHULDENAARS, DOOR EEN 
ZELFDE VERBINTENIS VERBONDEN - ZELFDE 
VERBINTENIS - BEGRIP. 

1°, 2° en 3° Hoofdelijkheid is rechtens 
aanwezig tussen handelaars die ver
bonden zijn door een zelfde contrac
tuele veri!Jntenis (1). 

4" Een zelfde contractuele verbintenis 
behoeft niet noodzakelijk voort te 
vioeien uit een enkele overeenkomst 
tussen schuldeiser en schuldenaars, 
mits zij zich tot een zelfde zaak 
hebben verbonden. 

(BONAKDARIAN E.A. T. « SPINHAYER > N.V., 
BELGJSCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1201, 
1202 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, alsook van het 
algemeen beginsel uit het handelsrecht 
en de handelsgebruiken dat hoofdelijk
heid rechtens aanwezig is tussen schul
denaars die handelaars zijn en door een 
zelfde verbintenis verbonden zijn, 

doordat het arrest, nadat het had 
vastgesteld dat de eerste drie eisers, 
enerzijds, en de vierde eiser, anderzijds, 
respectievelijk door afzonderlijke com
missiecontracten met verweerster waren 
verbonden, niettemin beslist dat alle 
eisers hoofdelijk gehouden zijn tot het 
betalen van de krachtens die contracten 
verschuldigde commissielonen, en « dat 
er dus bij de tegeldemaking van het 
pand geen specificatie van de tapijten 
behoeft te gebeuren », zoals verweerster 
vroeg, aileen op grond « dat in handels
zaken als beginsel geldt dat de hoofde
lijkheid wordt vermoed, dat twee of 
meer handelaars die zich jegens een 
schuldeiser verbinden, dus hoofdelijk 

- HOOFDELIJKHEID. 1-------...,------------
2° KOOPHANDEL, KOOPMAN 

SCHULDENAARS - HANDELAARS, DOOR EEN 
ZELFDE VERBINTENIS VERBONDEN - HOOF
DELIJKHEJD. 

(1) Cass., 26 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 587) en 
noten 2 en 3, blz. 588. Zie cone!. proc.-gen. 
Dumon, toen adv.-gen., voor Cass., 15 feb. 1974, 
R. W., 1973-74, kol. 1715 e.v., inzond. kol. 
1721 en 1727-1. 
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gehouden zijn, ook al wordt daarover in 
het contract niets gezegd, hetgeen in het 
burgerlijk recht een gezamenlijke ver
bintenis zou doen ontstaan; dat daaruit 
volgt dat in handelszaken de hoofdelijk
heid aileen maar krachtens een uitdruk
kelijk beding kan worden uitgesloten en 
dat oorspronkelijk hoofdelijkheid alleen 
werd aangenomen wanneer er een 
bepaalde vereniging bestond tussen de 
schuldenaars bij de verbintenis, hetgeen 
helemaal overeenstemt met de belangen
of bedrijfsgemeenschap, die aan de hoof
delijkheid ten gronde ligt; dat men thans 
de hoofdelijkheid aanneemt zonder op 
die omstandigheid acht te slaan; dat ten 
deze bovendien de hoofdelijkheid, die uit 
de belangen- of bedrijfsgemeenschap 
voortvloeit, door de contracten, bestellin
gen en brieven wordt bewezen », 

terwijl, zoals de eisers bij conclusie 
hebben betoogd, de regel van de hoofde
lijkheid tussen schuldenaars die hande
laars zijn, enkel van toepassing is wan
neer zij tot een zelfde contractuele 
verbintenis zijn gehouden; zij dus, wan
neer, zoals het arrest in dit geval 
vaststelt, hun respectieve schulden uit 
twee afzonderlijke contracten voortko
men, niet hoofdelijk tot die afzonderlijke 
verbintenissen gehouden kunnen zijn, 
niettt>genstaande tussen hen eventueel 
een belangen- en bedrijfsgemeenschap 
kan bestaan; daaruit volgt dat het arrest, 
door op grond van de in het middel 
weergegeven motieven te zeggen dat de 
eisers ten aanzien van verweerster hoof
delijk gehouden zijn, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat handelaars die 
gehouden zijn tot een zelfde con
tractuele verbintenis, rechtens hoof
delijk verbonden zijn; 

Dat een dergelijke verbintenis 
niet noodzakelijk behoeft voort te 
vloeien uit een enkele overeenkomst 
tussen de schuldeiser en de schul
denaars, wanneer zij zich tot een 
zelide zaak hebben verbonden; 

Overwegende dat het arrest, 
nadat het had vastgesteld dat de 
verschillende hoofd- en aanvullende 
contracten, die het nader omschrijft 
en die op dezelfde datum werden 
gesloten tussen verweerster en de 
eiser Rahim Bonakdarian, enerzijds, 
en tussen dezelfde en de drie 
andere eisers, anderzijds, aantonen 
dat er van bij de aanvang een 

belangen- en bedrijfsgemeenschap 
heeft bestaan, een eenheid van han
deling, een centralisatie bij de eiser 
Rahim Bonakdarian die « de orders 
gaf », erop wijst dat, zoals is aange
toond door de in de debatten bijge
brachte stukken en zonder dat er 
v66r het geschil enig protest tegen 
die handelwijze is gerezen, aile 
opdrachten door Rahim Bonakda
rian zijn gegeven, aile facturen in 
zijn naam zijn opgesteld voor aile 
tapijten sedert het begin van de 
verrichtingen tot april 1971, op 
welke datum de Belgische Staat de 
tapijten in beslag liet nemen; dat 
vanaf april 1971 pro forma facturen 
en afrekeningen zijn opgemaakt op 
naam van de door de Staat bedoelde 
personen, te weten de eiser Rahim 
Bonakdarian, zijn verkoper-last
hebber Eskander en de drie andere 
eisers en zulks altijd voor alle 
tapijten gezamenlijk, en die afreke
ningen aan de raadsman van de 
vier eisers zijn medegedeeld; dat 
oorspronkelijk aile facturen aileen 
naar Rahim Bonakdarian werden 
gestuurd; dat deze nooit heeft 
betwist dat zij voor hem bestemd 
waren, en evenmin heeft geschre
ven, bijvoorbeeld, dat hij met die 
facturen niets te maken had of dat 
zij betrekking moesten hebben op 
de andere eisers; dat bovendien de 
verschuldigde bedragen in al die 
facturen en afrekeningen geglobali
seerd werden, ongeacht de her
komst van de tapijten; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die vaststellingen, heeft 
kunnen oordelen dat de verbintenis
sen van de vier eisers jegens ver
weerster betrekking hadden op de 
kosten voor het opslaan van aile 
tapijten bij haar en, bijgevolg, zon
der de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat de eisers hoof
delijk waren gehouden tot betaling 
van de schuld waarvoor de tegelde
making van het pand was toege
staan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende dat de vordering 

tot bindendverklaring van bet arrest 
wegens de verwerping van bet cas
satieberoep zonder belang is gewor
den; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot 
bindendverklaring van bet arrest; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

1 oktober 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Scbaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. VanRyn, DeBruyn 
en Claeys-Bouuaert. 

Nr. 81 

1' KAMER- 2 oktober 1981. 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

OVERGANGSBEPALINGEN VAN ART. IV, 4o, 
PACHTWEI'- WERKINGSSFEER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
PACHTPERIODE VAN 1 OKT. 1968 TOT 30 SEPI'. 
1977 - OPZEGGING GEDAAN MINDER DAN 
DRIE MAANDEN V66R 1 OKT. 1977 - OPZEG
GING GELDIG :£'EGEN 1 OKT. 1986. (PACH1WET, 
ARTT. 4, 7, no, en 11.1). 

1o De overgangsbepalingen van art. IV; 
4°, Pachtwet, tot vaststelling van de 
regels van de op de dag van de 
inwerkingtreding van deze wet 
Jopende pachtovereenkomsten waar
voor op die datum niet kon vastgesteld 
worden in welke pachtperiode men 
zich bevindt, zijn niet toepasselijk op 
een pacht waarvan de eerste periode 
van negen jaar, volgens het akkoord 
tussen partijen, op 30 sept. 1959 is 
geeindigd en de volgende periodes 
derhalve gekend zijn. 

(DUMOULIN, SIX T. BOSTYN, VANDENBROUCKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 16 april 1980 door de 
Recbtbank van Eerste Aanleg te 
leper, in boger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1134, 1135, 1319, 

1320, 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 
1774, § 2-I, 1776 van hetzelfde wetboek, 
gewijzigd bij de artikelen 11 en 15 van 
de wet van 7 juli 1951, van kracht v66r 
de hierna bedoelde pachtwetgeving, 4, 
meer bepaald tweede lid, 7, meer 
bepaald 11°, van de regelen betreffende 
de pacht in bet bijzonder, ingevoegd in 
het Burgerlijk Wetboek bij artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende bet recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, en IV, meer be
paald 4°, van voormelde wet van 
4 november 1969, 

doordat bet vonnis constateert : 1° dat 
op 5 februari 1959 de rechtsvoorgangers 
van de eisers met de verweerders of hun 
rechtsvoorgangers een schriftelijke 
pachtovereenkomst hadden ondertekend 
betreffende een hofstede met gebouwen 
en land, groot ongeveer 22 hectaren, 
zulks voor een termijn van negen opeen
volgende jaren ingaande op 1 okto
ber 1959 om te eindigen op 
30 september 1968, 2° dat in die overeen
komst onder meer was bepaald : « De 
pachters erkennen uitdrukkelijk dat hui
dige pacht geen titel vormt voor een 
eerste bezetting, daar zij en hun rechts
voorgangers de goederen thans reeds 
sinds meer dan 9 jaar in pacht hebben », 
3° dat de eisers bij notariiHe akte van 
6 november 1973 een perceel met een 
grootte van wat minder dan 11 aren en 
zijnde een onderdeel van bet verpachte 
land, hadden aangekocht, 4° dat de eisers 
op 3 november 1975 van de bevoegde 
gemeenteoverheid een vergunning bad
den bekomen voor bet bouwen van een 
woonhuis met bergplaats op het aange
kochte perceel, en 5° dat de eisers op 
12 september 1977, overeenkomstig 
artikel 7, meer bepaald 11 o, van de 
pachtwetgeving, bij aangetekend schrij
ven aan de verweerders pachtopzegging 
hadden aangezegd voor bet door eisers 
aangekochte perceel, zulks tegen uiter
lijk 31 december 1977 en met als reden 
bet voornemen van de eisers bet 
bedoelde perceel als bouwgrond aan te 
wenden overeenkomstig de hen ver
leende vergunning; 

en doordat bet vonnis vervolgens de 
vordering van de eisers, die ertoe strekte 
de gegeven pachtopzegging geldig te 
horen verklaren, de verweerders te 
horen veroordelen om bet bewuste per
ceel te verlaten en de eisers te horen 
machtigen om zo nodig tot uitdrijving te 
laten overgaan, zulks, in hoofdorde, 
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~iterlijk op ~1 december . 19?! en; I gegeven pachtopzegging slechts tegen 1 
m ondergesch1kte orde, mterhJk op oktober 1986 geldig kon worden ver-
31 december 1977 en, in ondergeschikte klaard, 
?rde, uiterlijk op 1 oktober 1979, slechts terwijl, 1° nu Iuidens artikel IV van 
m de volgende mat~ gegrond verklaart : voormelde wet van 4 november 1969 de 
dat de opzeggmg eerst tegen door deze wet ingevoerde nieuwe pacht-
1 oktober 1986 moch_t worden gegeven e!l wetgeving toepasselijk is op de op het 
d<l:t ook eerst op die datum de o!lt~~- ogenblik van de inwerkingtreding van 
n:mg va~ het goed moest, en de mtdnJ- die wet lopende pachten of zich in een 
vmg eru1t mocht gebeuren; verlengperiode bevindende pachten, 

en doordat het vonnis de stelling 
verwerpt die de eisers in hun conclusie 
in hoger beroep in ondergeschikte orde 
hadden Iaten gelden : 1° dat op 
30 september 1968 de verweerders zich 
niet meer bevonden in een door de 
vroegere pachtwetgeving beschermde 
negenjarige periode, 2° dat na de inwer
kingtreding van de thans geldende 
pachtwetgeving de verweerders zich 
opnieuw in een beschermde negenjarige 
periode bevonden, 3° dat men echter om 
de aanvang en het einde van die periode 
~ bepalen moest uitgaan van de aan
vangsdatum van eerste ingebruikne
ming, 4° dat ten deze die datum onbe
kend was; 5° dat dienvolgens, overeen
komstig de overgangsbepalingen van 
artikel IV, meer bepaald 4°, van voor
melde wet van 4 november 1969, men 
diende aan te nemen dat een derde 
periode was ingegaan op 1 oktober 1970, 
dit is de eerste gebruikelijke datum van 
uittreding na inwerkingtreding van de 
nieuwe pachtwetgeving, en 6° dat der
halve de litigieuze pachtopzegging, over
eenkomstig artikel 7, meer bepaald 11°, 
van de thans vigerende wetgeving, geldig 
regen 1 oktober 1979 was gegeven; 

en doordat de rechtbank haar beslis
sing heeft Iaten steunen op de overwe
ging dat de overgangsbepaling van arti
kel IV, meer bepaald 4°, van de wet van 
4 november 1969 ter zake niet toepasse
lijk was, dat uit de bedingen van de 
pachtovereenkomst van 5 februari 1959 
diende te worden besloten dat de con
tractanten de eerste gebruiksperiode als 
beeindigd beschouwden op 30 sep
tember 1959, dat contractueel op 1 okto
ber 1959 een volgende periode van negen 
jaar begon te !open, die, krachtens de 
dwingende bepaling van artikel 4 van de 
huidige Pachtwet, van rechtsw;ege ver
lengd werd voor openeenvolgende perio
des van negen jaar bij gebreke van 
geldige opzegging, en dat de pachtperio
des dus achtereenvolgens op 30 septem
ber 1968, 1977 en 1986 verstreken, zodat 
de door eisers op 12 september 1977 

nu uit de door het vonnis aangehaalde als 
geldig beschouwde bedingen van de 
pachtovereenkomst van 5 februari 1959, 
en uit de bepalingen van de vroeger gel
dende artikelen 1174, § 2-1, en 1776 van 
het Burgerlijk Wetboek, vanaf 1 oktober 
1968 de litigieuze pacht zich niet meer in 
een negenjarige verlengingsperiode 
bevond, maar een pacht met onbepaalde 
duur was geworden, die lopende was op 
het ogenblik van de inwerking van voor
melde wet van 4 november 1969, 3° nu in 
dit geval, op grond van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, de bepaling van arti
kel 4, tweede lid, van de eerder ingeroe
pen regelen betreffende de pacht in het 
bijzonder niet retroactief kan toegepast 
worden op de negenjarige periode, die op 
30 september 1968 was beeindigd, om die 
periode voor een nieuwe negenjarige pe
riode te Iaten volgen, 4° nu immer door de 
overgangsbepaling van artikel IV van de 
wet van 4 november 1969 aan het aldus 
toegepaste beginsel van niet-retroactivi
teit afbreuk wordt gedaan, en nu ten deze 
het vonnis niet betwist dat de begindatum 
van eerste ingebruikneming onbekend is, 
hieruit volgt dat, met het oog op de toepas
sing van artikel 7, meer bepaald 11°, van 
de eerder ingeroepen regelen betreffende 
de pacht in het bijzonder, en overeen
komstig artikel IV, meer bepaald 4°, van 
voormelde wet van 4 november 1969, de 
litigieuze pacht moest beschouwd worden 
als hebbende een derde negenjarige pe
riode begonnen op de eerst gebruikelijke 
datum van uittreding volgende op de 
inwerkingtreding van gemelde wet, dat is 
ten deze 1 oktober 1970; zodat de litigieuze 
pachtopzegging geldig voor 1 oktober 1979 
kon worden gegeven, waaruit volgt dat 
het vonnis de eerder aangehaalde en ont
lede wettelijke bepalingen schendt, alsook 
de verbinden kracht, die door de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, en de bewijskracht, welke door 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van dit 
wetboek gehecht worden aan de eerder 
bedoelde pachtovereenkomst van 5 fe
bruari 1959 : 

Overwegende dat artikel 1776, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
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boek, zoals dit artikel gewijzigd was 
door artikel 15 van de wet van 
7 juli 1951, bepaalde dat op de 
eerste wettelijke verlenging van de 
pacht een onbepaalde wettelijke 
verlenging volgt; 

Dat artikel 4, tweede lid, van de 
Pachtwet, vervat in artikel I van de 
wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huur
ders van landeigendommen, bepaalt 
dat na een eerste periode van ten 
minste negen jaar telkens weer 
perioden van negen jaar volgen; 

Overwegende dat blijkens het 
vonnis de vordering van de eisers 
strekt tot geldigverklaring van de 
door hen aan de verweerders op 
grond van artikel 7, 11 ", van de 
Pachtwet tegen 31 december 
1977 gedane opzegging; dat het von
nis die vordering slechts in zoverre 
inwilligt dat het de opzegging eerst 
tegen 1 oktober 1986 geldig en van 
waarde verklaart en dat het ook de 
ontruiming van het goed eerst tegen 
die datum toestaat; 

Overwegende dat het vonnis 
vaststelt : 1" dat de onderwerpelijke 
pachtovereenkomst van 5 fe
bruari 1959 werd gesloten voor 
een termijn van negen opeenvol
gende j aren, ingaande op 
1 oktober 1959 en verstrijkend op 
30 september 1968, zulks onder 
uitdrukkelijke erkenning van de 
pachters (thans de verweerders) dat 
die pacht « geen titel vormt voor 
een eerste bezetting, daar zij en 
hun rechtsvoorgangers de goederen 
thans reeds sinds meer dan negen 
jaar in pacht hebben », 2o dat de 
eisers bij aangetekende brief van 
12 september 1977 aan de verweer
ders, uiterlijk tegen 31 december 
1977, opzegging betekenden met toe
passing van voormeld artikel 7, llo, 
en daartoe de door deze wetsbepalin
gen omschreven reden inriepen, te 
weten de aanwending als bouwgrond 
van het door hen, de eisers, aange
kochte perceel; 

Overwegende dat ingevolge het 
voormelde artikel 1776, eerste lid, 
ten deze op 1 oktober 1968 een 
onbepaalde wettelijke verlenging 
was ingegaan; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel IV, 4", van de wet van 
4 november 1969, de op de dag van 
de inwerkingtreding van deze wet 
lopende pachtovereenkomsten waar
van het tijdstip van ingebruikne
ming als pachter niet kan vastge
steld worden, worden beschouwd als 
pachtovereenkomsten die een derde 
pachtperiode ingaan op de door het 
plaatselijke gebruik vastgestelde 
datum voor het vertrek, volgend op 
de inwerkingtreding van de wet; 

Overwegende dat het middel aan
voert dat ten deze de begindatum 
van de eerste ingebruikneming 
onbekend is, dat de in aanmerking 
te nemen datum van vertrek 1 okto
ber is, dat de eerste vervaldag van 
1 oktober die volgde op de inwerk
ingtreding van de wet van 
4 november 1969, de vervaldag van 
1 oktober 1970 was, dat derhalve ten 
deze de lopende periode van negen 
jaar eindigde op 30 september 1979 
en dat de opzegging van 12 septem
ber 1977 uitwerking moest krijgen 
op 30 september 1979; 

Overwegende dat de bedoeling 
van de wetgever met artikel IV, 4o, 
is regels te geven voor het geval dat 
de partijen niet weten wanneer de 
eerste periode is geeindigd, zodat ze 
evenmin het begin en het einde van 
de verdere negenjarige perioden 
kunnen bepalen; 

Dat ten deze de partijen zijn 
overeengekomen de eerste periode, 
waarvan niet wordt betwist dat ze 
ten minste negen jaar heeft 
geduurd, te laten eindigen op 
30 september 1959, zijnde na het 
bedoelde contract; dat aldus het 
begin van de tweede periode en 
derhalve van de verdere perioden 
gekend is; 

Dat de rechtbank zonder schen
ding van de ingeroepen wetsbepa
lingen beslist : dat de richtlijnen 



-174-
verschaft door de overgangsbepaling 
van artikel IV, 4°, van de wet van 
4 november 1969 ten deze geen 
toepassing vinden, dat de bij de 
opzegging vigerende periode van 
negen jaar liep van 1 oktober 1968 
tot 30 september 1977 en gevolgd 
werd door een periode lopend van 
1 oktober 1977 tot 30 september 1986 
en dat de opzegging geen drie 
maand v66r 1 oktober 1977 
gebeurde; dat de rechtbank mits
dien wettig de opzegging geldig 
verklaart voor 1 oktober 1986; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

2 oktober 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart en De Gryse. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake Comyn en Verfaille t. Bostyn 
en Vandenbroucke op een cassatieberoep 
tegen een vonnis van dezelfde dag van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te leper. 

Nr. 82 

1 • KAMER - 2 oktober 1981 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE 
NIET GEBOUWDE PERCELEN BEGREPEN IN 
EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING -
BEGRIP - OMVAT NIET EEN PERCEEL 
WAAROP NIET MAG WORDEN GEBOUWD 
KRACHTENS EEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 
RANGSCHIKKING. (ART. ?OBIS WET RIDMTE
LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW.) 

(BOONEN 
T. GEMEENTE SCHERPENHEUVEL-ZICHEM} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 juli 1980 gewe-

zen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
verweerster machtsoverschrijding en 
machtsafwending pleegt door belastin
gen te heffen op de niet gebouwde 
percelen van eiser die begrepen zijn in 
een niet vervallen verkaveling, ondanks 
het feit dat op die percelen niet mag 
gebouwd worden krachtens een ter uit
voering van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten 
en landschappen genomen koninklijk 
besluit van rangschikking : 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat de litigieuze percelen 
bij koninklijk besluit van 17 april 
1972 als landschap werden gerang
schikt, overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 6 van voormelde wet 
van 7 augustus 1931 en dat artikel 2 
van dit koninklijk besluit onder 
meer verbiedt nieuwe bouwwerken 
tot stand te brengen ... behoudens 
toelating verleend overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 6 van de 
wet van 7 augustus 1931; 

Overwegende dat dit artikel 6 van 
die wet voor het Nederlandse taal
gebied van toepassing blijft, krach
tens artikel 16 van het decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsge
zichten; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie oordeelt dat voor de per
celen van eiser geen algemeen gel
dend bouwverbod geldt en dat het 
bouwen op verzoek van belangheb
bende bij een later koninklijk 
besluit kan worden toegelaten; 

Overwegende dat, eensdeels, het 
besluit van rangschikking wel een 
algemeen geldend bouwverbod in
houdt; dat de omstandigheid dat 
een eventueel later koninklijk 
besluit het bouwen kan toelaten, 
daaraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat, anderdeels, uit 
de voorbereiding van de wet van 
22 december 1970, inzonderheid 
artikel 26, dat als artikel 70bis in de 
wet van 29 maart 1962 is opgeno
men, blijkt dat de wetgever aan de 
gemeenten de macht heeft willen 
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verlenen om grondbeleid te voeren, 
door belastingen te heffen op perce
len die bouwgronden uitmaken, en 
zulks om de mogelijkheid tot bou
wen in de hand te werken; dat dit 
doel niet kan worden bereikt wan
neer, zoals ten deze, het bouwen 
verboden is krachtens een konink
lijk besluit van rangschikking; 

Overwegende dat aldus een belas
ting op niet gebouwde percelen, 
begrepen in een niet vervallen ver
kaveling, niet mag geheven worden 
wanneer op die percelen niet mag 
worden gebouwd krachtens een 
koninklijk besluit van rangschik
king; 

Dat het middel, in zoverre het 
machtsoverschrijding aanvoert, ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provinciraad van Antwerpen. 

2 oktober 1981 r kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 83 

1• KAMER- 2 oktober 1981 

werking van die stuiting duurt tot het 
eindvonnis of -arrest (1). (Art. 10 
W.A.M.-wet.) 

(EAGLE STAR - C.B. 1821 N.V. 
T. WINDIS, LANGELET) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 februari 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22 en 26 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en van artikel 10 V?:l de 
wet van 1 juli 1956 op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de vordering van de verweerders tegen 
eiseres niet verjaard was, oordeelt dat 
« de daden van onderzoek en de daden 
van vervolging nog steeds de verjaring 
van de burgerlijke vordering stuiten " en 
dat « in toepassing van dit beginsel, de 
verjaring van de burgerlijke vordering 
van gei:ntimeerden tegen (verzekerde 
van eiseres) en derhalve, overeenkomstig 
artikel 10, iweede lid, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, ook de vordering tegen 
(eiseres), gestuit werd door het arrest 
van veroordeling van dit hof van 8 sep
tember 1972, dat een daad van vervol
ging is, zodat vanaf 8 december 1972 een 
nieuwe verjaringstermijn van (vijf jaar 
tegen verzekerde van eiseres en van drie 
jaar tegen eiseres) is beginnen te !open>>, 

terwijl, eerste onderdeel, vonnissen en 
arresten welke, zoals ten deze het arrest 
van 8 december 1972 van het Hof van 
Beroep te Gent, derde kamer, zitting 
houdende in strafzaken inzake het open
baar ministerie en Win dis Josephine, 

VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN burgerlijke partij, tegen De Moor Petrus, 
VERKEERSONGEVAL- RECHTSTREEKSE VOR- beklaagde, definitief en in kracht van 
DERING VAN DE BENADEELDE TEGEN DE gewijsde getreden, een einde maken aan 
VERZEKERING- WA.M.-WET, ART. 10- DRIE- de publieke vordering, geen daden van 
JARIGE VERJARING- STUITING VAN DEVER- vervolging met stuitende kracht inzake 
JARING- BEG RIP. verjaring uitmaken (schending van de 

artikelen 22 en 26 van de wet van 
De driejarige ve1jaring van de recht- 17 april 1878 houdende de voorafgaande 

streekse vordering van de benadeelde titel van het Wetboek van Strafvordering 
tegen de verzekeraar wordt gestuit en van artikel 10 van de wet van 1 juli 
door een tijdig, dit is binnen drie jaar, l-----------------
instellen van de civielrechtelijke vor
dering tegen de verzekerde; de uit- (1) Zie Cass., 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 633). 
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1956 op de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen), 

tweede onderdeel, daden van onder
zoek en daden van vervolging welke de 
verjaring van de publieke vordering 
stuiten, geenszins de verjaring van de 
burgerlijke vordering stuiten en, der
halve, het arrest niet geldig kon beslis
sen dat dergelijke daden van onderzoek 
en vervolging, met toepassing van artikel 
10, tweede lid, van de wet van 1 juli 
1956, de verjaring van de rechtstreekse 
vordering van de verweerders tegen 
eiseres vermochten te stuiten (schending 
van artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en van 
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui
gen): 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van de verweerders, benadeel
den, tegen eiseres, verzekeraar, 
krachtens artikel 10 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, verjaart door 
verloop van drie jaar, te rekenen 
van het feit waaruit de schade is 
ontstaan; dat evenwel, krachtens 
het tweede lid van dat artikel, 
handelingen die de rechtsvordering 
van een benadeelde tegen een ver
zekerde stuiten, ook de rechtsvorde
ring van die benadeelde tegen de 
verzekeraar stuiten, waarbij, vol
gens het derde lid van hetzelfde 
artikel, de verjaring ten opzichte 
van een verzekeraar wordt gestuit 
door iedere onderhandeling tussen 
de verzekeraar en de benadeelde en 
een nieuwe termijn van drie jaar 
pas begint te lopen, te rekenen van 
het ogenblik waarop een van de 
partijen op de aldaar voorgeschre
ven wijze kennis heeft gegeven dat 
zij de onderhandelingen afbreekt; 

Overwegende dat de verjaring van 
de rechtsvordering van de bena
deelde tegen de verzekerde schade
verwekker en derhalve tegen de 
verzekeraar gestuit wordt door een 
tijdig, dit is binnen drie jaar, instel
len van de civielrechtelijke vorde
ring en dat de stuiting duurt tot het 
eindvonnis of -arrest; 

Overwegende dat uit de niet 
betwiste vaststellingen van het 
arrest blijkt : a) dat het misdrijf van 
onopzettelijke doding, waardoor de 
schade werd veroorzaakt, voltooid 
was op 1 november 19780; b) dat de 
verweerders zich burgerlijke partij 
hebben gesteld v66r het vonnis van 
21 maart 1972 van de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde en dat 
de toenmalige eis strekte tot vergoe
ding van de morele schade; c) dat 
over de strafzaak en de bedoelde 
burgerlijke eis arrest werd geveld 
op 8 december 1972; d) dat eiseres 
en de verweerders onderhandelin
gen over de materiele schade heb
ben gevoerd op enig ogenblik tussen 
16 juni 1974 en 5 oktober 1975; 
e) dat geen van de partijen bij deur
waardersexploot of aangetekend 
schrijven aan de andere partij ken
nis heeft gegeven dat zij de onder
handelingen afbrak; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig beslist dat de nieuwe 
termijn van drie jaar voor de vorde
ring van de verweerders, benadeel
den, tegen eiseres, verzekeraar, pas 
is beginnen te lopen na de uit
spraak van het arrest van 8 decem
ber 1972 en dat mede ten gevolge 
van een nieuwe stuiting door onder
handelingen, de genoemde vorde
ring niet verjaard was op de dag 
van de dagvaarding van 6 december 
1977; 

Dat het middel, al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden 
en mitsdien bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat, nu de voor
ziening wordt verworpen, de vorde
ring tot bindendverklaring ten aan
zien van de partij De Moor, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
Iijk is; 

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

2 oktober 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
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Gelijkluidende conclusie van 
Declercq, advocaat-generaal 
caat: mr. Dassesse. 

Nr. 84 

3• KAMER- 5 oktober 1981 

de h. 
Advo-

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET 
RECHT OP UITKERING- TOEPASSING IN DE 
TIJD. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- TOEPASSING IN DE TIJD - ZIEKTE- EN 
INVALIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSON
GESCHIKTHEID - KONINKLIJK BESLUIT 
BETREFFENDE HET RECHT OP UITKERING. 

1° en 2° Een bepaling van een koninklijk 
besluit, die betrekking heeft op het 
recht op arbeidsongeschiktheidsuitke
ring verleend krachtens de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, vindt geen 
toepassing op het recht op uitkering 
voor een periode van arbeidsonge
schiktheid die gelegen is v66r de 
datum van inwerkingtreding van het 
besluit. (Art. 232, § 1, tweede lid, K.B. 
4 nov. 1963, gew. bij K.B. 16 sept. 
1977.) 

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALI
TEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. DESCHAMPS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 4 februari en 
23 juni 1980 door het Arbeidshof te 
Gent gewezen; 

doordat het arrest van 4 februari 1980 
oordeelt : dat artikel 57, § 1, 3°, niet 
toepasselijk is; dat « artikel 232 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963, 
genomen ter uitvoering van de wet van 
9 augustus 1963, zijn toepassing vindt in 
het geval van (verweerder) »; dat eiser 
inlichtingen moet verstrekken binnen 
drie maanden ten einde in het bezit te 
komen van een volledige afrekening van 
de bedragen die aan verweerder even
tueel verschuldigd zijn of door hem 
verschuldigd zijn voor de periode van 
1 oktober 1974 tot 30 november 1976 
« met toepassing van artikel 232, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, genomen in uitvoering 
van artikel 57, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering »; dat 
« de bewering van de arbeidsauditeur, 
die wei de problematiek heeft vastge
steld van de toepassing van artikel 57, 
§ 2, en van artikel 232 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963, genomen :in 
uitvoering van artikel 57, § 2, (zich) 
beperkt tot de stelling dat laatstge
noemde bepaling niet toepasselijk is, nu 
(verweerder) sinds 1 oktober 1974 geen 
beroepsactiviteit meer uitoefent >>, wat 
een « totale miskenning van de bepaling 
van beroepsinkomen, gegeven in 
artikel 232 van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 (betekent), omdat 
(verweerder) een uitkering (de tekst 
spreekt van elke uitkering), een vergoe
ding of rente geniet wegens het derven 
van dat inkomen »;en doordat het arrest 
van 23 juni 1980 op grond van deze 
overwegingen beslist dat het hoger 
beroep gegrond is, 

terwijl artikel 57, § 1, 3°, van de wet 
van 9 augustus 1963 bepaalt dat de 
werknemer die aanspraak kan maken op 
de vergoeding verschuldigd wegens 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst, voor die periode geen aanspraak 
kan maken op uitkeringen, en 

Over het middel, afgeleid uit de schen- artikel 232, § 1, van het koninklijk 
ding van de artikelen 57, § 1, 3°, van de besluit van 4 november 1963, genomen 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de 
organisatie van een regeling voor ver- wet van 9 augustus 1963, waardoor in 
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke- uitzonderingen op de regeling van 
ring, voor zoveel nodig, 232, § 1, van het artikel 57, § 1, van voormelde wet wordt 
koninklijk besluit van 4 november 1963, voorzien, niet van toepassing is, op 
dat genomen is ter uitvoering van grond dat het door het arbeidshof ten 
artikel 57, § 2, van voormelde wet van deze toepasselijk verklaarde tweede deel 
9 augustus 1963, 1, 1°, en 2 van het van het tweede lid van de eerste para
koninklijk besluit van 16 september 1977 graaf van voormeld artikel 232 van het 
tot wijziging van het koninklijk besluit koninklijk besluit van 4 november 1963, 
van 4 november 1963, 1 slechts werd ingevoerd bij koninklijk 
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besluit van 16 september 1977 tot wijzi
ging van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, dat overeenkomstig 
zijn artikel 2 in werking trad vanaf de 
eerste van de maand volgend op de 
publikatie in het Belgisch Staatsblad -
ten deze 1 oktober 1977 -, en dus na de 
litigieuze feiten, en zelfs na de inlei
dende dagvaarding, zodat de arresten, 
door geen toepassing te maken van 
artikel 57, § 1, 3", van de wet van 
9 augustus 1963, op grond dat artikel 232, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, genomen ter uitvoering 
van artikel 57, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963, van toepassing zou zijn, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt : dat verweerder arbeidson
geschikt was vanaf 25 september 
1969; dat hij vanaf 1 april 1970 
deeltijdse arbeid verrichtte met toe
stemming van de adviserend 
geneesheer van zijn ziekenfonds; 
dat hij op 1 oktober 1974 ontslagen 
werd met vrijstelling van arbeids
prestaties; dat hij voor de periode 
van 1 oktober 1974 tot 30 no
vember 1976 een vergoeding 
wegens beeindiging van de arbeids
overeenkomst heeft ontvangen; dat 
het teruggevorderde bedrag van 
288.566 frank betrekking heeft op 
deze periode; dat de eis tot terug
vordering gebaseerd was op 
artikel 57, § 1, 3", van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering; 

Overwegende dat gezegde wetsbe
paling inderdaad voorschrijft dat de 
werknemer geen aanspraak op uit
keringen heeft « voor de periode 
waarvoor hij aanspraak kan maken 
op de vergoeding, verschuldigd 
wegens beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst »; 

Overwegende dat echter in § 2 
van hetzelfde artikel de Koning 
gemachtigd wordt af te wijken van 
het in § 1 bepaalde; 

Overwegende dat artikel 232, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van 

voornoemde wet inderdaad afwijkt 
van artikel 57, § 1, 3°, van deze wet, 
door aanspraken te verlenen aan de 
gerechtigde die een beroepsinkomen 
geniet, voortvloeiend uit een vooraf 
toegelaten arbeid; 

Dat, naar luid van het tweede lid 
van artikel 232, § 1, zoals het lid 
gesteld was ingevolge het koninklijk 
besluit van 16 december 1969, onder 
beroepsinkomen wordt verstaan elk 
inkomen dat een gerechtigde zich 
door een beloonde of zelfstandige 
persoonlijke arbeid verschaft; 

Dat een vergoeding verschuldigd 
wegens beeindiging van de arbeids
overeenkomst, zoals ten deze, niet 
binnen deze omschrijving van een 
beroepsinkomen viel; 

Overwegende echter dat bij 
koninklijk besluit van 16 september 
1977 tot wijziging van het voor
noemde koninklijk besluit van 
4 november 1963, artikel 232, § 1, 
tweede lid, van dit laatste besluit zo 
werd aangevuld dat aldaar ook als 
beroepsinkomen wordt aangezien 
elke uitkering, vergoeding of rente 
die de gerechtigde wordt verleend 
wegens het derven van inkomen dat 
hij zich door een beloonde of zelfstan
dige persoonlijke arbeid verschaft; 
dat het koninklijk besluit van 16 sep
tember 1977, krachtens zijn artikel 2, 
in werking is getreden op 1 oktober 
1977; 

Overwegende dat het arbeidshof de 
aanvulling die door het koninklijk 
besluit van 16 september 1977 werd 
aangebracht, ten onrechte toepast in 
verband met periodische uitkeringen 
wegens arbeidsongeschiktheid die 
verweerder heeft ondergaan van 
1 oktober 1975 tot 30 november 1976; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden arresten, in zoverre wordt 
beslist dat artikel 232 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 op 
verweerder toepassing vindt; beveelt 
dat melding van het thans gewezen 
arrest zal worden gemaakt op de 
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kant van de gedeeltelijk vernietigde 
arresten; gelet op artikel1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

5 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 85 

3• KAMER - 5 oktober 1981 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 27 SEPT. 
1968 BETREFFENDE DE RECHTERLLJKE 
BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING 
VAN BESL!SSINGEN IN BURGERLLJKE EN HAN
DELSZAKEN, ART. 18- AANWIJZING VAN EEN 
BEVOEGDE RECHTER DOOR PARTLJEN - STIL
ZWIJGENDE AANWIJZING DOOR HET VER
SCHLJNEN VAN VERWEERDER - BEVOEGD
HEID BETWIST NA VERWEER TEN GRONDE. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
SOCIALE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
BELGISCHE ARBEIDSGERECHTEN - VERDRAG 
TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE 
ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ONDERTEKEND 
TE BRUSSEL OP 27 SEPT. 1968 BETREFFENDE 
DE RECHTERLLJKE BEVOEGDHEID EN DE TEN
UITVOERLEGGING VAN BESLISS!NGEN IN BUR
GERLLJKE EN HANDELSZAKEN, ART. 18 -
AANWIJZING VAN EEN BUITENLANDS RECH
TER DOOR PARTLJEN- VERSCHLJNING VAN 
DE PARTLJEN VOOR EEN EIGENLANDS RECH
TER - BEVOEGDHEID VAN DEZE LAATSTE 
PAS BETWIST NA VERWEER TEN GRONDE
E!GENLANDS RECHTER BEVOEGD. 

verschenen is en de betwisting van 
bevoegdheid pas heeft opgewozpen in 
et:;-? later~ con~Jusie dan die waarbij 
hiJ voordJen zzjn verweer ten gronde 
had voorgedragen (1). (Art. 18 Execu
tieverdrag van 27 sept. 1968, goedge
keurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 

(VENNOOTSCHAP NMR DUITS RECHT ELEFAN
TEN SCHUH GMBH T. JACQMAIN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1979 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 juni 1980 (2); 

Gelet op het arrest van 
24 juni 1981 van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 van het 
bij de wet van 13 januari 1971 goedge
keurd Verdrag van 27 september 1968 
tussen de Staten-Leden van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en de ten
uitvoerlegging van beslissingen in bur
gerlijke en handelszaken, 627, 9", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, 10 van het 
decreet tot regeling van het gebruik van 
de talen voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en de werknemers 
alsmede van de door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemingen en 
68 van de Grondwet, en van de regel van 
de voorrang van het verdrag boven de 
wet, 

doordat het aJTest, ondanks de tussen 
partijen overeengekomen uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbank te Kleve 
(Duitsland), beslist dat de Arbeidsrecht
bank te Antwerpen bevoegd is om van 
de betwisting kennis te nemen met 
toepassing van artikel 627, 9" van het 
~erechteli~k Wetboek, op gro~d dat de 
m het Dmts opgestelde arbeidsovereen
komst nietig is en de erin vervatte 

1 • en 2" Ook wanneer partijen bij over
eenkomst een bevoegde buitenlandse 
rechter hebben aangewezen in de zin 
van art. 17 van het Verdrag tussen de 
Lid-Staten van de Europese Economi- -----------------
sche Gemeenschap ondertekend te 
Brussel op 27 sept. 1968, is de Belgi
sche arbeidsrechtbank bevoegd om 
van een geschil inzake arbeidsover
eenkomsten kennis te nemen, wan
neer de verweerder voor die rechtbank 

(1) Zie Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 629); Hof van Justitie, 24 juni 1981, Jur. 
Hof van Just., 1981, biz. 1671. 

(2) A.C., 1979-1980, nr. 629. 

(3) Jur. Hof van Just., 1981, biz. 1671. 
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clausule ongeldig, zodat artikel 17 van 
het Verdrag van 27 september 1968 niet 
toepasselijk kan zijn, 

terwijl de geldigheid van een overeen
komst tot aanwijzing van een bij uitslui
ting bevoegde rechtbank op eenvormige 
wijze voor aile Lid-Staten van de Euro
pese Economische Gemeenschap wordt 
geregeld door artikel 17 van het Verdrag 
van 27 september 1968 en niet kan 
worden aangetast door een door een 
Lid-Staat uitgevaardigde regeling betref
fende de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers : 

Over de grond van niet
ontvankelijkheid van het middel, 
door verweerder afgeleid uit artikel 
18 van het Verdrag van 27 septem
ber 1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken; 

Overwegende dat artikel 18 
bepaalt : buiten de gevallen dat zijn 
bevoegdheid voortspruit uit andere 

worden uitgelegd, dat de daarin 
gestelde bevoegdheidsregel niet van 
toepassing is wanneer de verweer
der niet slechts de bevoegdheid 
betwist, doch ook over de zaak zelf 
concludeert; mits de betwisting van 
de bevoegdheid, zo zij al niet voor
afgaat aan elk verweer ten grande, 
niet plaatsvindt na het tijdstip van 
de stellingname die naar nationaal 
procesrecht als het eerste voor de 
aangezochte rechter voorgedragen 
verweer is te beschouwen; 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie die zij op 26 mei 1976 ter 
griffie van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen heeft neergelegd, over 
de grond van de zaak heeft gecon
cludeerd, zonder de exceptie van 
territoriale onbevoegdheid tegen te 
werpen; dat pas in haar conclusie 
ter terechtzitting van de Arbeids
rechtbank op 1 maart 1977 eiseres 
deze territoriale bevoegdheid heeft 
betwist; 

bepalingen van dit Verdrag, is de Overwegende dat eiseres dus voor 
rechter van een verdragsluitende de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 
staat, voor wie de verweerder ver- verschenen is en de betwisting van 
schijnt, bevoegd; dit voorschrift is de bevoegdheid pas heeft laten 
niet van toepassing indien de ver- plaatsvinden na het tijdstip van het 
schijning uitsluitend ten doel heeft eerste voor de aangezochte rechter 
de bevoegdheid te betwisten, of voorgedragen verweer ten grande; 
indien er een ander gerecht bestaat Dat het middel niet ontvankelijk 
dat krachtens artikel 16 bij uitslui- is; 
ting bevoegd is; 

Overwegende dat verweerder aan- Over het tweede middel, ... 

voert dat de Arbeidsrechtbank te Dat het tweede onderdeel gegrond 
Antwerpen bevoegd was, nu eiseres is; 
in haar eerste conclusie enkel over 
de grond van de zaak heeft gecon
cludeerd en in die conclusie de 
onbevoegdheid van de rechter niet 
heeft opgeworpen; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen in zijn arrest van 
24 juni 1981 op de vraag, gesteld in 
bet arrest op 9 juni 1980, verklaart 
voor recht : 1 o artikel 18 van het 
Verdrag van 27 september 1968 is 
ook van toepassing wanneer de 
partijen bij overeenkomst een 
bevoegde rechter hebben aangewe
zen in de zin van artikel 17 van dit 
Verdrag; 2° artikel 18 moet aldus 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige onderdelen 
van het tweede middel en op het 
derde middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de geldigheid 
van het ontslag van verweerder 
wegens dringende reden en eiseres 
veroordeelt als gevolg van dit ant
slag; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
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feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

5 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. van Heeke 
en De Baeck. 

Nr. 86 

3• KAMER - 5 oktober 1981 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
VERDRAG VAN 28 MAART 1925 GESLOTEN TUS
SEN BELGIE EN NEDERLAND BETREFFENDE 
DE TERRITORIALE RECHTERLIJKE BEVOEGD
HEID, BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT EN 
BETREFFENDE HET GEZAG EN DE TENUIT
VOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLIS
SINGEN, VAN SCHEIDSRECHTERLIJKE UIT
SPRAKEN EN VAN AUTHENTIEKE AKTEN EN 
GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 16 AUG. 
1926- GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT. 
IN EEN VAN BEIDE LANDEN - ARTT. 20 EN 
21.1 - DRAAGWJJDTE. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - VERDRAG VAN 
28 MAART 1925 GESLOTEN TUSSEN BELGII;: EN 
NEDERLAND BETREFFENDE DE TERRITO
RIALE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID, 
BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT EN 
BETREFFENDE HET GEZAG EN DE TENUIT
VOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLIS
SINGEN, VAN SCHEIDSRECHTERLIJKE UIT
SPRAKEN EN VAN AUTHENTIEKE AKTEN -
GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT IN EEN 
VAN BEIDE LANDEN - ARTT. 20 EN 21.1 -
DRAAGWJJDTE. 

1° en 2° Zo krachtens art. 21.1 Verdrag 
van 28 maart 1925 gesloten tussen 
Belgie en Nederland betreHende de 
territoriale rechterlijke bevoegdheid, 
betreHende het faillissement en 
betreHende het gezag en de tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissin
gen, van scheidrechterlijke uitspraken 
en van authentieke akten en goedge
keurd bij de wet van 16 aug. 1926, de 
gevolgen van het faillissement in een 
van beide landen uitgesproken door 
het gerecht dat ·krachtens art. 20 

bevoegd is, zich uitstrekken over het 
gebied van het andere land, hebben 
die artikelen van dat verdrag geens
zins tot gevolg dat, wanneer de werk
gever in Nederland failliet wordt ver
klaard, de vordering van een werkne
mer tot betaling van loon, vakantie
geld, eindejaarspremie, opzeggingsver
goeding en geactualiseerde kapi
taalswaarde van de groepsverzekering 
onttrokken wordt aan de Belgische 
arbeidsrechtbank (1). 

(MEUWISSEN T. KEYSER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 februari 1980 door 
het Arbeidshof te Antwerpen, afde
ling Hasselt, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het enig artikel van de wet var 
13 januari 1971 houdende goedkeuring 
van het Verdrag tussen de Staten-Leden 
van de Europese Economische Gemeen
schap betreffende de rechterlijke be
voegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelsza
ken, van het protocol en van de gemeen
schappelijke verklaring, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968, van de 
artikelen 1, meer bepaald tweede lid, 2°, 
5, meer bepaald 1 o en 5°, 55 en 56 van 
genoemd E.E.G.-Verdrag, van het enig 
artikel van de wet van 16 augustus 
1926 houdende goedkeuring van het 
verdrag afgesloten te Brussel op 
28 maart 1925 en van het op dezelfde 
dag ondertekend bijgevoegd protocol 
tussen Belgie en Nederland betreffende 
de rechterlijke territoriale bevoegdheid, 
het faillissement, het gezag en de uitvoe
ring van de rechterlijke beslissingen, 
van de scheidsrechterlijke uitspraken en 
van de authentieke akten, van de 
artikelen 4, 5, meer bepaald 5.3, 20 en 
21 van genoemd Belgisch-Nederlands 

(1) AI is dat verdrag in beginsel voor de 
twee verdragsluitende Ianden vervangen door 
het Verdrag tussen de Staten-Leden van de 
Europese Economische Gemeenschap betref
fende de rechterlijke bevoegdheid en de ten
uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, te Brussel op 27 sept. 
1968 ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 13 jan. 1971, toch blijft het gevolgen 
hebben in aile zaken waarop het Verdrag van 
27 sept. 1968 niet van toepassing is, o.m. in 
verband met faillissementen, gerechtelijke 
akkoorden ·en andere soortgelijke procedures. 
(Verdrag van 27 sept. 1968, art. 1, 2°, 55 en 56.) 
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Verdrag, en van het algemeen rechtsbe
ginsel luidens hetwelk het nationale 
recht, ook al raakt het de openbare orde, 
moet wijken voor de toepassing van de 
wettelijk gesloten internationale verdra
gen, 

doordat het arrest constateert of 
aanneemt : dat eiser als handelsdirec
teur in dienst was geweest van de 
naamloze vennootschap naar Nederlands 
recht « Aannemings- en Handelsbedrijf 
E.W. Smit », gevestigd in Nederland, te 
Nijmegen, en met een zetel in Belgie, te 
Overpelt (in werkelijkheid daarna te 
Hamont); dat bij beschikking van de 
N ederlandse Arrondissementsrechtbank 
te Arnhem van 26 september 1977 aan 
genoemde vennootschap voorlopige . 
opschorting van betaling werd verleend, 
met benoeming van verweerder tot 
bewindvoerder; dat bij schrijven van 
27 september 1977, ondertekend door 
verweerder en door de verantwoordelijke 
leden van de directie, aan eiser opzeg
ging van de overeenkomst werd bete
kend met ontslag van prestaties vanaf 
30 september 1977; dat op 20 oktober 
1977 door voornoemde arrondissements
rechtbank de vennootschap in staat van 
faillissement werd verklaard met benoe
ming van verweerder tot curator; dat 
eiser in Belgie tewerkgesteld werd, zodat 
de verbintenissen uit de overeenkomst 
tussen eiser en voormelde vennootschap 
in Belgie werden uitgevoerd of moesten 
worden uitgevoerd, en dat de vordering 
door eiser tegen verweerder gericht de 
toekenning nastreeft van uit hoofde van 
arbeidsprestaties en van de beeindiging 
der arbeidsrelatie verschuldigde vergoe
dingen en derhalve als zodanig een 
vordering was die onafhankelijk van 
enig faillissement kon ontstaan; het 
arrest daarna beslist dat het arbeidshof 
onbevoegd was om kennis te nemen van 
de door eiser tegen verweerder inge
stelde vordering, zulks op grond : dat 
weliswaar ten deze de Nederlandse 
werkgever in Belgie gedagvaard kon 
worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 5.1 van voormeld 
E.E.G.-Verdrag, doch dat, in zoverre de 
vordering van eiser ingesteld werd tegen 
verweerder, artikel 1 van genoemd ver
drag bepaalt dat het niet van toepassing 
is op het faillissement, akkoorden en 
andere analoge procedures; dat aldus 
van de toepassing van het verdrag uitge
sloten zijn de procedures die recht
streeks uit het faillissement voortvloeien 
en eng verweven zijn met een procedure 

van vereffening van de boedel; dat de 
vordering van eiser de aanvaarding 
beoogt van een schuldvordering in de 
massa van het faillissement; dat die 
vordering, nu zij gesteld werd in het 
kader van een faillissement, een zulkda
nige grondige wijziging had ondergaan 
in haar finaliteit dat zij moest 
beschouwd worden als voortvloeiend uit 
het faillissementsrecht; dat, nu het fail
lissement door de Arrondissements
rechtbank te Arnhem werd uitgespro
ken, het beginsel van de eenheid en de 
universaliteit van het faillissement wil 
dat het Nederlandse faillissementsrecht 
toegepast worde op alles wat onder meer 
de organisatie van het faillissement 
betreft; dat de Nederlandse faillisse
mentswet voorschrijft dat rechtsvorde
ring die voldoening ener verbintenis uit 
de boedel tot doel hebben, op geen 
andere wijze kunnen ingesteld worden 
dan door aanmelding ter verificatie ten 
zetel van de rechtbank die de staat van 
faillissement vaststelde en die van even
tuele betwistingen kennis zal nemen; dat 
de Nederlandse faillissementswet, die de 
openbare orde raakt, inzake beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst bijzondere 
opzeggingstermijnen bepaalt ten gunste 
van de boedel; dat de vordering van 
eiser de vereffening van de boedel kan 
belnvloeden; dat zij dus moet beschouwd 
worden als voortvloeiend uit het faillis
sement in de zin van artikel 1, tweede 
lid, van voormeld E.E.G.-Verdrag; dat dit 
verdrag dus ten deze niet van toepassing 
is; dat derhalve verwezen moet worden 
naar het Verdrag tussen Belgie en 
Nederland gesloten op 28 maart 1925; dat 
overeenkomstig artikel 20 van dit ver
drag het faillissement ten deze werd 
uitgesproken door de arrondissements
rechtbank van de woonplaats van de 
gefailleerde; dat naar luid van artikel 21 
van dit verdrag de gevolgen van het 
faillissement geregeld worden door de 
wet van de Staat waar het is uitgespro
ken, ten deze de Nederlandse wetgeving, 
en dat derhalve om de reeds boger 
aangegeven redenen de door eiser inge
stelde procedure enkel door de Arrondis
sementsrechtbank te Arnhem ontvangen 
kan worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de constata
ties en beoordelingen van het arrest 
betreffende de grondslag, het voorwerp 
en de finaliteit van de door eiser tegen 
verweerder ingestelde vordering, geens
zins als gevolg hebben dat die vordering 
aan de toepassing van voormeld 
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E.E.G.-Verdrag- van 27 september 1968 
zou onttrokken zijn op grond van de 
bepalingen van artikel 1, tweede lid, 
meer bepaald 2•, van genoemd verdrag; 
derhalve integendeel bedoelde constata
ties en beoordelingen als gevolg hebben 
dat de Belgische rechtsmachten bevoegd 
waren op grond van de bepalingen van 
artikel 5, meer bepaald 1• en 5•, van 
genoemd verdrag; de bepalingen van de 
Nederlandse wetgeving, ook al raken zij 
de openbare orde, de toepassing van 
genoemd verdrag niet kunnen uitsluiten; 
hieruit volgt dat het arrest het enig 
artikel van de wet van 13 januari 1971 
houdende goedkeuring van genoemd 
E.E.G.-Verdrag van 27 september 1968, 
de artikelen 1 en 5 van gezegd verdrag 
en het hoger geformuleerd algemeen 
rechtsbeginsel schendt; 

muleerd 
schendt: 

algemeen rechtsbeginsel 

Wat het tweede onderdee1 be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
vastste1t : dat eiser die te Hamont
Ache1, arrondissement Hasse1t, zijn 
woonp1aats heeft, sedert 1 januari 
1956 a1s handelsdirecteur in dienst 
was van de naam1oze vennootschap 
Aannemings- en Handelsbedrijf 
E.W. Smit, gevestigd te Nijmegem in 
Nederland en met zete1 te Overpelt 
in Belgie; dat hij in Belgie tewerk
gesteld was; dat bij schrijven van 
27 september 1977 aan eiser opzeg
ging werd betekend met onts1ag van 

tweede onderdeel, in de veronderstel- prestaties vanaf 30 september 1977; 
ling dat, luidens artikel 1, meer bepaald . dat op 20 oktober 1977 door de 
tweede lid, van voormeld E.E.G.-Verdrag, Arrondissementsrechtbank te Arn
de vordering door eiser tegen verweer- hem de vennootschap in staat van 
der gericht niet onder de toepassing van faillissement werd verk1aard; dat 
dit verdrag zou vallen, hieruit dan volgt eisers vordering ertoe strekt ver
dat die vordering, luidens de artikelen 55 weerder, in zijn hoedanigheid van 
en 56 van genoemd E.E.G.-Verdrag, curator in het faillissement van 
onder de toepassing valt van het verdrag bedoelde vennootschap, te horen 
op 25 maart 1925 tussen Belgie en 
Nederland afgesloten; de bepalingen van veroordelen tot betaling van 
de artikelen 20 en 21 van dit Belgisch- 5.914.827 frank a1s loon, vakantie
Nederlands Verdrag geenszins mede- geld, eindejaarspremie, opzeggings
brengen dat de vordering, door eiser vergoeding en geactualiseerde kapi
tegen verweerder gericht, onttrokken taalswaarde van de groepsverzeke
zou zijn aan de toepassing van de ring; 
artikelen 4 en 5, meer bepaald 5.3, van 
hetzelfde verdrag; op grond van deze Overwegende dat ingevo1ge de 
artikelen 4 en 5, en gezien de constata- artikelen 578, 1•, en 580, 1• en 2•, van 
ties en beoordelingen van het arrest het GerechteliJ'k w etboek, de ar
betreffende de grondslag, het voorwerp 
en de finaliteit van de vordering van beidsgerechten bevoegd zijn om 
eiser, deze vordering bij de Belgische kennis te nemen van de geschillen 
rechtsmachten aanhangig kon worden inzake arbeidsovereenkomsten en 
gemaakt; in diezelfde veronderstelling, van de geschillen betreffende de 
de bepalingen van de Nederlandse wet- rechten van een bediende inzake 
geving, ook al raken zij de openbare jaarlijkse vakantie; dat naar het 
orde, de toepassing van voormelde ver- voorschrift van artikel 627, 9•, van 
dragen niet kunnen uitsluiten; hieruit het Gerechte1ijk Wetboek alle 
volgt dat het arrest het enig artikel van geschillen bedoeld in artikel 578 tot 
de wet van 13 januari 1971 houdende 
· goedkeuring van genoemd E.E.G.- de terri tori ale bevoegdheid behoren 

van de rechter van de plaats van 
Verdrag van 13 januari 1971, de h t k 1 d h .k . e wer , zoa s na er omsc reven 
art1 elen 1, 55 en 56 van d1t verdrag, het · rt'k 1 627 9•· d t k ht . .k 1 d 1n a 1 e , , a rae ens 
emg arti e van e wet ~an 16 augustus artike1 628, 14•, van het Gerechte1ijk 
1926. houdende goedkeurmg van gezegd I Wetboek tot kennisneming van de 
Belg1sch-Nederlands Verdrag van I vordering aileen bevoegd is de rech-
28 maart 1925, de artikelen 4, 5, 20 en I ter van de woonp1aats van de verze-
21 van dit verdrag, en het hoger gefor-1 keringsplichtige, de verzekerde of 
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van de rechthebbende wanneer het 
gaat om betwistingen bedoeld in 
artikel 580, 2"; 

Overwegende dat weliswaar naar 
luid van artikel 574, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek de rechtbank 
van koophandel kennis neemt van 
vorderingen en geschillen recht
streeks ontstaan uit het faillisse
ment, het akkoord en de opschor
ting van betaling en waarvan de 
gegevens zich verbinden in het bij-

. · zonder recht dat het stelsel van het 
. faillissement, het akkoord en de 
opschorting van betaling beheerst; 

Dat echter de stelling van eiser is 
dat de Belgische sociale wetgeving 
ten deze moet worden toegepast en 
zijn eis op deze stelling is gegrond; 

Dat naar Belgisch recht, de gege
vens voor de oplossing van geschil
len zoals het huidige zich niet 
bevinden in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement, het 
akkoord en de opschorting van 
betaling beheerst; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 635, 3", van het Gerechtelijk 
W etboek vreemdelingen voor de 
rechtbanken van het Rijk kunnen 
worden gedagvaard indien de ver
bintenis die ten grondslag ligt aan 
de vordering in Belgie, is ontstaan 
of moet worden uitgevoerd; dat het 
arbeidshof impliciet doch zeker 
vaststelt dat de verbintenis in Bel
gie moest worden uitgevoerd; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat, blijkt dat, naar Belgisch intern 
recht, de Arbeidsrechtbank te Has
selt bevoegd was; 

Overwegende dat het Verdrag van 
28 maart 1925 gesloten tussen Bel
gie en Nederland betreffende de 
territoriale rechterlijke bevoegd
heid, betreffende het faillissement 
en betreffende het gezag en de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, van scheidsrechterlijke 
uitspraken en van authentieke 
akten in artikel 21.1 bepaalt : « de 
gevolgen van het faillissement in 
een van beide landen uitgesproken 
door het gerecht, dat krachtens 

artikel 2 bevoegd is, strekken zich 
uit over het gebied van het andere 
land»; 

Dat nochtans de artikelen 20 en 
21.1 geenszins tot gevolg hebben 
dat, wanneer de werkgever m 
Nederland failliet wordt verklaard,_ 
de vordering van een werknemer tot 
betaling van loon, vakantiegeld, ein
dej aarspremie, opzeggingsvergoe
ding en geactualiseerde kapitaals
waarde van de groepsverzekering 
onttrokken wordt aan de Belgische 
arbeidsrechtbank; 

Overwegende dat het Verdrag van 
27 september 1968 tussen de Sta
ten-Leden van de Europese Eco
nomische Gemeenschap betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, aan 
de bevoegdheid van de arbeids
rechtbank te Hasselt evenmin een 
wijziging brengt; 

Dat immers artikel 1 van het 
verdrag luidt : dit verdrag wordt 
toegepast in burgerlijke en handels
zaken, ongeacht de aard van het 
gerecht waarvoor deze zaken zich 
afspelen. Het is niet van toepassing 
op ... 2" het faillissement, akkoorden 
en andere soortgelijke procedures; 

Dat, in loutere onderstelling dat 
de onderwerpelijke procedure be
doeld wordt in artikel 1, 2", van het 
Verdrag van 27 september 1968 ten 
deze geen toepassing vindt, zodat, 
mede ingevolge de artikelen 55 en 
56 van dit Verdrag van 
27 september 1968, het Verdrag van 
28 maart 1925 tussen Nederland en 
Belgie van kracht blijft ten aanzien 
van onderwerpen waarop het ver
drag van 27 september 1968 niet van 
toepassing is; 

Dat in de andere onderstelling, 
waarin het Verdrag van 27 sep
tember 1968 wel van toepassing is 
op het onderwerpelijk geschil, de 
Belgische rechtbanken toch bevoegd 
zouden blijven met toepassing van 
artikel 5 van het Verdrag van 
27 september 1968 dat bepaalt : de 
verweerder die een woonplaats 
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heeft op het grondgebied van een 
verdragsluitende Staat, kan in een 
andere verdragsluitende Staat voor 
de navolgende gerechten worden 
opgeroepen : 1• ten aanzien van 
verbintenissen uit overeenkomst : 
voor het gerecht van de plaats waar 
de verbintenis is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd; ... 5• ten aanzien 
van een geschil betreffende de 
exploitatie van een filiaal, van een 
agentschap of enige andere 
vestiging : voor het gerecht van de 
plaats waar zij gelegen is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het onderhavig arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

5 oktober 1931 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Bayart en 
De Gryse. 

Nr. 87 

2• KAMER- 6 oktober 1981 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
JEUGDBESCHERMING - WET JEUGDBESCHER
MING, ARTI. 30 EN 31 - JEUGDRECIITER DIE 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. X.) 

6 oktober 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal. 

Nr. 88 

2• KAMER- 6 oktober 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM B!JKOMEND 
ONDERZOEK - WEIGERING DOOR DE RECH
TER OP GROND DAT HIJ DE MAATREGEL NIET 
NODIG ACIIT OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE 
KOMEN- BESLISSING WAARUIT NIET NOOD
ZAKEL!JK KAN WORDEN AFGELEID DAT HET 
RECHT VAN DE VERDEDIGING IS MISKEND (1). 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
-HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE TEGEN DE VEROORDEELDE EN 
TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDEBE
KLAAGDE- BEVESTIGING DOOR DE RECIITER 
IN HOGER BEROEP- VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN HET 
HOGER BEROEP - ONWETTIGE VEROORDE
LING (2). (ART. 3 WET 1 JUNI 1849.) 

(VAN REEPINGEN T. PEERAER) 

6 oktober 1981 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. De Baeck. 

EEN MAATREGEL VAN OPVOEDINGSBIJSTAND Nr. 89 HEEFI' BEVOLEN- HOGER BEROEP VAN DE 
MINDERJARIGE EN VAN ZIJN MOEDER -
ARREST DAT DE HOGERE BEROEPEN ONTVAN- 2• KAMER- 6 oktober 1981 
KELIJK DOCH ONGEGROND VERKLAART EN 

HET VONNIS BEVESTIGT- VOORZIENING VAN 1° HERHALING VERZWARENDE 
HET OPENBAAR MINISTERIE - MIDDEL TEN OMSTANDIGHEID - M!DDEL DAT AANVOERT 
BETOGE DAT HET HOGER BEROEP VAN DE DAT BIJZONDERE HERHALING ONWETIIG IS 
MINDERJARIGE NIET ONTVANKELIJK WAS -1-----------------
M!DDEL VAN BELANG ONTBLOOT (1). 

Nota's arrest nr. 88 : 

Nota arrest nr. 87 : (1) Cass., 21 nov. 1978 (A.C:, 1978-79, 326) en 
(1) Zie Cass., 29 okt. 1962 (Bull. en Pas., noot 4, 15 april 1981 (ibid, 1980-81, nr. 473). 

1963, I, 281) en 16 okt. 1973 (A.C:, 1974, 191). (2) Cass., 19 sept. 1979 (A.C:, 1979-80, nr. 38). 
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IN AANMERKING GENOMEN - VEREISTE 
OPDAT HET MIDDEL, INDIEN HET GEGROND 
ZOU ZIJN, DE VERNIETIGING VAN DE VEROOR
DELING ZOU MEEBRENGEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT AANVOERT DAT BIJZONDERE 
HERHALING TEN ONRECHTE DOOR DE RECH
TER IS IN AANMERKING GENOMEN - STRAF 
DIE DE STRAFMAAT VAN EEN EERSTE MIS
DRIJF NIET TE BOVEN GAAT - BESLISSING 
WAARUIT NIET BLIJKT DAT DE RECHTER DE 
STRAFMAAT HEEFT BEPAALD OP GROND VAN 
DE IN AANMERKING GENOMEN HERHALING -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Het middel dat aanvoert dat bijzon
dere herhaling ten onrechte door de 
rechter is in aanmerking genomen, 
brengt, i11dien het gegrond zou zijn, 
enkel dan vernietiging van de veroor
delende beslissing mee als de uitge
sproken straf de strafmaat van een 
eerste misdrijf te boven gaat of indien 
uit de beslissing blijkt dat de rechter 
de op grand van geconstateerde her-. 
haling strafmaat heeft bepaald (1) 

2" .Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het mMdel dat aanvoert dat 
bijzondere herha!ing ten onrechte 
do01· de rechter is in aanmerking 
genomen, indien de uitgesproken straf 
de strafmaat van een eerste misdrijf 
niet te boven gaat en indien de 
veroordelende beslissing geen vaststel
ling inhoudt waaruit blijkt dat de 
rechter de strafmaat heeft bepaald op 
grand van de in aanmerking genomen 
her haling (2). 

(BOLLE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van het beginsel van het recht van 
verdediging, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
niet vermeldt dat de beslissing genomen 
is met eenparigheid van stemmen; bij 
gebrek aan deze vermelding de recht
bank die verzwaring niet mocht aanne
men ten laste van eiser; 

tweede onderdeel, het uittreksel van 
het vonnis van de politierechtbank van 
12 mei 1980, dat door toedoen van de 
dienst van de procureur des Konings bij 
het dossier is gevoegd, blijkt slechts een 
gewoon afschrift te zijn, bestemd voor 
bestuurlijke inlichtingen aan de procu
reur des Konings, en derhalve 
ten onrechte niet voldoet aan de 
artikelen 268 en 284 van het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffie
rechten, die voorschrijven dat voor uit
giften van vonnissen, afgeleverd aan het 
openbaar ministerie, de griffierechten in 
debet moeten worden geboekt; de recht
bank derhalve voor de verzwarende 
omstandigheid steunt op een uittreksel 
dat niet voldoet aan de wettelijke voor
waarden en bijgevolg tegenover eiser 
niet bewijskrachtig is : 

Overwegende dat. het beroepen 
vonnis de aan erser ten laste 
gelegde feiten van A. in staat van 
dronkenschap een voertuig te heb
ben bestuurd, en B. overtreding van 
artikellO.l, 3°, van het Wegverkeers
reglement bewezen verklaarde en, 
na te hebben geoordeeld dat het feit 
B een uitwerksel was van het feit A, 
eiser wegens die beide telastleggin
gen veroordeelde tot een maand 
gevangenisstraf en een geldboete 
van 100 frank, en wegens de telast
legging A een verval van het recht 
tot het besturen van alle motorvoer
tuigen van de categorieen A tot F 
voor een duur van een maand 
uitsprak; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, op het hoger beroep van 
eiser en van het openbaar minis
terie, vaststelt dat het feit van de 
telastlegging B gepleegd werd in 
staat van bijzondere herhaling, doch 
het beroepen vonnis in alle overige 
beschikkingen bevestigt; 

doordat de rechtbank het vonnis van 
de eerste rechter bevestigt, evenwel met 
deze wijziging dat zij voor de telastleg
ging B de wettelijke herhaling bedoeld 
in artikel 29 van het Wegverkeerswet in 
aanmerking neemt, 

Overwegende dat, enerzijds, de 
door het bestreden vonnis wegens 
de telastleggingen A en B uitgespro

----------------1 ken straf die is welke is gesteld op 
(1) en (2) Cass., 19 okt. 1976 (A. C., 1977, 206). de telastlegging A en welke door de 
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wet is bepaald, zelfs indien het feit 
van de telastlegging B niet in staat 
van bijzondere herhaling is ge
pleegd; dat, anderzijds, het vonnis 
geen vaststelling inhoudt waaruit 
blijkt dat het wegens de geconsta
teerde bijzondere herhaling is dat 
de rechters de strafmaat hebben 
bepaald; 

Dat hieruit volgt dat, zelfs al was 
het middel gegrond, de uitgesproken 
straf wettelijk verantwoord blijft; 

Dat het middel derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantii~le of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

de vormen van het onderzoek in 
strafzaken voor de rechter in hoger 
beroep kan blljken zowel uit de vast
stellingen van de beslissing als uit de 
daarmede niet strijdige vermeldingen 
van de processen-verbaal van de 
terechtzittingen {1) {Artt. 190 en 
211 Sv.) 

2° Art. 210 Sv. verplicht de voorzitter 
van het gerecht in hoger beroep 
geenszins de beklaagde te ondervra
gen, maar het schrijft voor dat de 
beklaagde over de mogelijkheid 
beschikt om zelf of door een advocaat 
zijn verweer te doen gelden betref
fende de grieven die tegen het beroe
pen vonnis werden ingebracht, en dat 
hij, indien hij het vraagt, het laatste 
woord heeft (2). 

(GLORIAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
Om die redenen, verwerpt de den arrest, op 6 augustus 1981 door 

voorziening; veroordeelt eiser in de het Hof van Beroep te Gent gewe-
kosten. zen; 

6 oktober 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 

Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Verhaeghen, Brugge. 

Nr. 90 

2• KAMER- 6 oktober 1981 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VORMEN VAN HET ONDER
ZOEK VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
-BEWIJS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - HOGER MBEROEP - WET
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 210 -

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
eiser, ter terechtzitting van 6 augus
tus 1981, waarop de zaak werd behan
deld, naast de door zijn raadslieden 
voorgedragen verdediging zelf geen 
eigen verklaringen heeft kunnen of 
mogen afleggen, noch ondervraagd, noch 
onderhoord werd, niettegenstaande hij 
zich daartoe bewoog en het verzoek deed 
tot het uiten van het laatste woord; eiser 
nochtans zelf ter gelegenheid van dit 
laatste woord (dat hij had voorbereid) 
belangrijke revelaties wenste te uiten, 
niet alleen over de evolutie van zijn 
persoonlijkheid m\ de feiten, maar 
tevens en vooral omtrent de bestemming 
van de gestolen wapens; deze revelaties 
de straftoemeting dienden te bei:nvloe
den; eiser dan ook, met schending van 
de artikelen 210 en 190 van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grond
wet, geschaad is in zijn recht van 
verdediging : 

ONDERVRAGING VAN DE BEKLAAGDE NIET 0verwegende dat het middel niet 
VERPLICHT - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE preciseert in welk Opzicht artikel 97 
VOORGEDRAGEN DOOR HEMZELF OF DOOR van de Grondwet is geschonden; 
ZUN ADVOCAAT RECHT VAN DEI----------------------------------
BEKLAAGDE HET LAATSTE WOORD TE HEB-
BEN WANNEER Hll HET VRAAGT. 

lo Het bewijs van de inachtneming van 
de wettelijke bepalingen betreffende 

(1) Cass., 11 okt. 1977 (A.C, 1978, 195) en 
12 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 237). 

(2) Cass., 19 juni 1972 (A.C., 1972, 992) en 
24 juni 1974 (ibid., 1974, 1183). 
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Overwegende dat het bewijs dat 
de wetsbepalingen betreffende de 
vormen van het onderzoek in straf
zaken zijn nageleefd, kan blijken 
zowel uit de vaststellingen van de 
beslissing als uit de daarmee niet 
strijdige vermeldingen van de pro
cessen-verbaal van de terechtzittin
gen; 

Overwegende dat, in zoverre eiser 
de schending aanvoert van arti
kel 190 van het Wetboek van Straf
vordering, toepasselijk in boger 
beroep krachtens artikel 211 van 
hetzelfde wetboek, uit de niet van 
valsheid betichte vermeldingen van 
het p<oces-verbaal van de terecht
zitting van 6 augustus 1981 en van 
het arrest blijkt dat eiser, bijgestaan 
door een tolk, gehoord werd tijdens 
de openbare terechtzitting van 
6. augustus 1981; 

Overwegende dat, in zoverre eiser 
de schending van artikel 210 van 
het Wetboek van Strafvordering 
aanvoert, die bepaling de voorzitter 
van het gerecht in boger beroep 
niet verplicht de beklaagde te 
ondervragen; dat het wei voor
schrijft dat de beklaagde over de 
mogelijkheid beschikt om zijn ver
weer te doen gelden betreffende de 
grieven die tegen het beroepen von
nis worden ingebracht, en dat hij, 
indien hij het vraagt, het laatste 
woord heeft; 

Overwegende dat uit de niet van 
valsheid betichte vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terecht
zitting van 6 augustus 1981 en van 
het arrest blijkt dat eisers advoca
ten voor hem hebben gepleit en 
stukken hebben neergelegd, en dat 
eiser, bijgestaan door een tolk, 
gehoord is in zijn middelen van 
verdediging; dat, voor het overige, 
noch uit dat proces-verbaal, noch 
uit enig ander stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser gevraagd heeft om het laatste 

En overwegende dat de substan
tH~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. 

6 oktober 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 

Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Thierry Willems, Brugge. 

Nr. 91 

2• KAMER - 6 oktober 1981 

RECHTEN VAN DE MENS - STRAFZA
KEN- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMEN
TELE VRIJHEDEN, ART. 6, LID 3, LETT. d -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

Art. 6, lid 3, lett. d, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
kent aan de beklaagde het recht toe 
getuigen op te roepen en ze te doen 
ondervragen onder dezelfde voorwaar
den als de getuigen a charge, maar 
belet niet dat de rechter op onaantast
bare wijze doch met eerbiediging van 
de rechten van de verdediging oordeelt 
of een bijkomende onderzoeksmaatre
gel, onder meer een getuigenverhoor, 
gevraagd door de beklaagde, nodig is 
om tot zijn overtuiging te komen (1). 

(GELAUDE) 

6 oktober 1981 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Floren, Brugge. 

woord te hebben; 1----------------
Dat het middel 

aangenomen; 
nl'et kan worden (I) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326) en 

de noten 2 en 3; zie ook Cass., 11 april 1978 
(ibid, 1978, 919) en voetnoot 2, F.D. 
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Nr. 92. 

2• KAMER - 7 oktober 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - RLJGEDRAG VAN 
BESTUURDERS TEN AANZIEN VAN VOETGAN
GERS - VERPLICHTING TEN AANZIEN VAN 
KINDEREN- BEG RIP. 

Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat, ook al kan 
het feit dat geen rekening is gehouden 
met het ondoordacht gedrag van een 
kind een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg opleveren, i.e. nochtans de 
bestuurder die v66r de feiten Jang
zaam reed en op het verkeer Jette, 
niets anders kon doen dan de kinde
ren met de ogen volgen, gissen wat ze 
zouden kunnen doen en zich klaar 
houden om te reageren en dat, toen 
hij de kinderen in de overlangse 
richting op de zes meter brede berm 
zag lopen, hij niet kon verwachten dat 
het kind plots de rijbaan zou oplopen, 
zodat die bestuurder niet aansprake
Jijk kan zijn voor het ongeval (1). 

(DUMEZ, NATIONAAL VERBOND VAN SOC!ALIS-
TISCHE MUTUALITEITEN T. LAMBAY) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Dumez : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 10.1, lo, 10.1, 3°, en 40.2 van 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 

doordat het hof van beroep verweer
der vrijspreekt van de hem ten laste 
gelegde slagen en verwondingen door 
onvoorzichtigheid en overtredingen van 
het Wegverkeersreglement, en zich op 
burgerrechtelijk gebied onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen op eisers 
rechtsvordering, met name op grond 
« dat de snelheid van Lambay lager lag 

dan die welke op die plaats toegelaten 
was ... ; dat, hoewel de getuige de kinde
ren zelf ook had gezien, zij het dan op 
een afstand van vijftig meter, hij niet 
meer dan Lambay vertraagd heeft; dat 
Lambay, die voor de feiten langzaam 
reed en op het verkeer lette vermits hij 
de kinderen van op ongeveer tweehon
derd meter afstand heeft gezeien, niets 
anders kon doen dan hen met de ogen 
volgen, gissen wat ze zouden kunnen 
doen en zich klaar houden om te 
reageren; dat, aangezien verdachte de 
kinderen in de langsrichting zag !open 
op de berm van zes meter breed, ... hij 
niet kon verwachten dat het kind plots 
de rijbaan zou oplopen; ... dat Lambay 
het ongeval onmogelijk had kunnen 
voorkomen, ongeacht hoe snel hij reed », 

terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting van de weggebruikers om ten aan
zien van een groep kinderen dubbel 
voorzichtig te zijn en derhalve hun 
snelheid te minderen, geldt ongeacht de 
wijze van rijden van andere bestuurders 
en de eventuele snelheidsbeperkingen 
ter plaatse van het ongeval; die verplich
ting tot doe! heeft dat de weggebruikers 
rekening houden met de onvoorzichtig
heid en onoplettendheid van kinderen, 
welke eigen zijn aan hun leeftijd; het 
arrest derhalve, enerzijds, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder zijn snelheid 
niet had gematigd in de nabijheid van 
de kinderen, niet wettig kon beslissen 
dat hij de hem door artikel 40.2 van het 
Wegverkeersreglement opgelegde ver
plichting om bijzonder voorzichtig te 
zijn, was nagekomen omdat zijn oor
spronkelijke snelheid lager lag dan op 
de plaats van het ongeval toegelaten 
snelheid en zijn voorligger niet ver
traagd had; het arrest, na anderzijds te 
hebben opgemerkt dat de groep kinde
ren die op de berm speelde, van op 
tweehonderd meter zichtbaar was, ver
weerder niet wettig kon ontslaan van 
zijn aansprakelijkheid, op grond dat 
« hij niet kon verwachten dat het kind 
plots de rijbaan zou oplopen »; immers, 
de verplichting om dubbel voorzichtig te 
zijn, door artikel 40.2 van het Wegver
keersreglement aan de weggebruikers 
juist wordt opgelegd omdat ze het per 
definitie bruuske en onverwachte gedrag 
van een kind moeten voorzien; het 
arrest bijgevolg niet naar recht is ver

------------------1 antwoord, in zoverre het beslist dat 
(1) Zie Cass., 23 okt. 1967 (A.C., 1968, 282); 

14 dec. 1970 (ibid., 1971, 371); 27 mei 1974 
(ibid., 1974, 1069); 24 okt. 1979 (ibid., 1979-80, 
nr. 134). 

verweerder geen fout heeft begaan en 
inzonderheid dat hij niet met een over
dreven snelheid heeft gereden in de 
nabijheid van een groep kinderen 
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(schending van aile in het middel ver
melde bepalingen, inzonderheid van 
artikel 40.2 van het Wegverkeersregle
ment); 

tweede onderdeel, de telastlegging van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
door onvoorzichtigheid bewezen is, ver
mits het slachtoffer niet de verwondin
gen zou hebben opgelopen en derhalve 
niet de schade zou hebben geleden die 
het thans geleden heeft, indien 
beklaagde niet onvoorzichtig was 
geweest; waaruit volgt dat, zelfs a! zou 
er toch, ongeacht verweerders snelheid, 
een ongeval gebeurd zijn, laatstge
noemde dan nog schuldig zou zijn aan 
slagen en verwondingen door onvoor
zichtigheid, indien de snelheid waarmee 
hij reed de slagen en de verwondingen 
van het slachtoffer zou hebben verer
gerd; het arrest derhalve niet wettig aile 
aansprakelijkheid aan de zijde van ver
weerder kon uitsluiten en hem kon 
vrijspreken van de telastlegging van 
slagen en verwondingen door onvoor
zichtigheid op grond van de overweging 
dat hij het ongeval onmogelijk had 
kunnen voorkomen, ongeacht hoe snel 
hij reed, zonder dat het tevens in 
concreto naging of de snelheid waarmee 
hij reed de verwondingen van de min
derjarige zoon van eiser heeft verergerd 
(schending van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich 

niet beperkt tot de in het middel 
weergegeven consideransen; dat het 
bovendien vermeldt « dat Lambay 
bij helder weer en rechtuit reed met 
een snelheid die, naar eigen schat
ting, 40-45 kilometer per uur 
bedroeg, toen hij op ongeveer twee
honderd meter aan zijn rechterkant 
een groep kinderen opmerkte die op 
de gelijkgrondse berm speelden, dat 
op het ogenblik dat Lambay bijna 
op die plaats was aangekomen, het 
kind Dumez Fabrice de rijbaan 
oprende, aan de kant van de weg 
werd omvergereden, en na het 
ongeval grotendeels op de berm en 
in d~ watergreppel bleef liggen, dat 
het kind hier duidelijk onbezonnen 
heeft gehandeld, ... ( dat de getuige 
Collard) tijdens zijn ondervraging 
op de terechtzitting van de recht-

bank weliswaar verklaard heeft 
dat hij, zo hij in de plaats van 
Lambay was geweest, trager zou 
hebben gereden bij het zien van de 
kinderen, (maar dat) hij eraan toe
gevoegd heeft (dat Lambay) niets 
had kunnen doen om het kind te 
ontwijken, ... dat, aangezien het 
kind vlakbij de greppel aangereden 
was, het in een zo korte tijd de weg 
is opgesneld, dat Lambay, ongeacht 
hoe snel hij reed, onm.ogelijk, na 
aftrek van de reactietijd, het onge
val had kunnen voorkomen ... >>; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist, enerzijds, dat het slachtoffer 
de aan zijn onbezonnenheid te wij
ten fout heeft begaan plotseling de 
rijbaan over te steken zonder te 
letten op het voertuig van verweer
der die op zijn hoogte was aangeko
men, en dat verweerder niet kon 
verwachten dat dit kind plots de 
rijbaan zou oplopen, anderzijds, dat 
verweerder normaal reed met een 
lagere dan de toegelaten snelheid 
en dat hij, verrast als hij was door 
de voetganger die plots voor hem 
opdaagde, niets meer kon doen om 
het ongeval te voorkomen; dat het 
arrest op grond daarvan vaststelt 
dat het verweerder niet tekortgeko
men is aan de hem door artikel 40.2 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 opgelegde verplich
ting om dubbel voorzichtig te zijn 
ten aanzien van kinderen, en aan de 
overige in het middel aangegeven 
wettelijke bepalingen; dat het feit 
geen rekening te houden met het 
ondoordacht gedrag van een kind, 
wel een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg kan opleveren, doch dat 
uit de consideransen van het arrest 
blijkt dat het hof van beroep van 
oordeel was dat « Lambay die v66r 
de feiten langzaam reed en op het 
verkeer lette ... niets anders kon 
doen dan (de kinderen) met de ogen 
volgen, gissen wat ze zouden kun
nen doen en zich klaar houden om 
te reageren (en) dat, toen hij de 
kinderen in de overlangse richting 
zag lopen op de berm van zes meter 
breed, ... (hij) niet kon verwachten 
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dat het kind plots de rijbaan zou Nr. 93 
oplopen »; 

Dat het hof van beroep aldus zijn 2' KAMER_ 7 oktober 1981 
beslissing naar recht heeft verant-
woord; VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF-

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel blijkt, het arrest 
beslist dat verweerder niet onvoor
zichtig is geweest en met name dat 
hij langzaam en met een lagere dan 
de toegelaten snelheid reed; 

Dat het hof van beroep derhalve 
niet diende na te gaan of de snel
heid waarmee verweerder reed, de 
slagen of verwondingen van het 
slachtoffer al dan niet verergerd 
had; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van het 
Nationaal Verbond van Socialis
tische Mutualiteiten : 

Overwegende dat eiseres in haar 
akte van voorziening verklaard 
heeft « uitdrukkelijk te verwijzen 
naar aile middelen die zullen opge
worpen worden door de burgerlijke 
partij Dumez Georges, in wiens 
rechten zij gesubrogeerd is »; 

Overwegende dat uit de voren
staande consideransen blijkt dat het 
enige door de partij Dumez voorge
dragen middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 

ZAKEN - VOORZIENING VAN EEN BURGER
LIJKE PARTIJ TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDARREST- TERMIJN -WET
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 373 -
AANVANG VAN DE CASSATIETERMIJN. 

De termijn van art. 373 Sv. om zich in 
cassatie te voorzien tegen een op 
tegenspraak gewezen eindarrest 
begint, oak ten aanzien van de burger
lijke partij, te lopen vanaf de uit
spraak van die beslissing en niet vanaf 
de kennisgeving ervan aan die partij 
(1). 

(LEONARD T. DEMEYER) 

7 oktober 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal. 

Nr. 94 

2' KAMER - 7 oktober 1981 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST VASTSTELLING 
VAN DE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT DE 
BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN 
DE GETROFFENE- RAMING OP BASIS VAN 
HET JAARLOON VAN DE GETROFFENE TEN 
TIJDE VAN DE RECHTERLIJKE UITSPRAAK, 
GEKAPITALISEERD VOLGENS DE TABELLEN 
VAN WAARSCHIJNLIJKE OVERLEVING VOOR 
EEN PERSOON MET DE LEEFTIJD VAN DE 
GETROFFENE OP DE DAG VAN DE CONSOLI
DATIE, D.!. NEGEN JAAR VROEGER - SCHEN
DING VAN DE ARTT. 1382 EN 1383 B.W. (1). 

eiser in de kosten van zijn voorzie- ----------------
ning. 

7 oktober 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. A. DeBruyn. 

Nota arrest nr. 93 : 

(1) Zle Cass., 21 juni 1978 (A.C., 1978, 1224). 

Nota arrest nr. 94 : 

(1) Cass., 22 april 1976 (A.C., 1976. 952); 
27 sept. 1978 {ibid., 1978-79, 127); 26 jum 1979 
{ibid., 1978-79, 1284). 
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2° CASSATIE- OMVANG - STRAFZAKEN- ingesteld « om het haar in eerste aanleg 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REGEL- toegekende bedrag, dat berekend was op 
MATIGE CASSATIEBEROEPEN VAN BE- basis van het indexcijfer VOOr juni 1980, 
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ te doen aanpassen aan het indexcijfer 
HIJ WORDT VEROORDEELD TOT SCHADELOOS- VOOr april 1981 >>, ontvankelijk te hebben 
STELLING VAN DE GETROFFENE VAN EEN verklaard, « daar de rechter het tijdstip 
ONGEVAL, ALSOOK VAN EEN VRIJWILLIG TUS- van zijn uitspraak in aanmerking moet 
SENGEKOMEN PARTIJ TEGEN DE BESLISSING nemen bij de vergoeding van de Schade 
WAARBIJ ZIJ IN SOLIDUM MET DE die is ontstaan uit een schadeveroorza
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD - VER- kend feit >>, beslist dat « dit loon thans 
NIETIGING, OP DE VOORZIENING VAN DE 671.904 frank bedraagt, welk bedrag voor 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ, VAN DE een winstgevende overlevingsduur van 
JEGENS HAAR GEWEZEN BESLISSING- VER- 24 jaar en 3 maand wel degelijk een 
NIETIGING GELDT OOK VOOR DE BESLISSING kapitaal van 1.324.479 frank oplevert », 
T.A.V. DE BEKLAAGDE, DIE OP DEZELFDE namelijk ; 
ONWETTIGHE!D BERUST (2). 

(DE BIJ-DE VREDE N.V., DELENS T. CLINCKART) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

I. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap De Bij-De 
Vrede, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de uitspraak over 
de blijvende ongeschiktheid van 
verweerder, burgerlijke partij : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat J:i.et arrest, om aan de burger
lijke partij Clinckart het door haar 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
gevorderde bedrag van 1.324.479 frank 
toe te wijzen, enerzijds vaststelt « dat 
het probleem enkel erin bestaat de 
arbeidswaarde van de getroffene zo bil
lijk mogelijk te berekenen, ten einde 
hem het ten onrechte geleden waarde
verlies van 15 percent in geld te 
vergoeden », en, anderzijds, « dat de 
meest aangewezen maatstaf om de 
arbeidswaarde van een persoon te ken
nen, uiteraard zijn loon is », dat het 
arrest, na de eis tot verhoging van de 
vergoeding die de burgerlijke partij had 

(2) Cass., 8 sept. 1975 (A.C., 1976, 35); 
27 juni 1978 (ibid, 1978, 1262). 

671.904 X 13,14155 X 15 

100 

terwijl, bij de begroting van het 
bedrag van de materiele schade die het 
slachtoffer bij een op 2 november 1970 
gebeurd ongeval geleden heeft en die 
bestaat in een blijvende arbeidsonge
schiktheid van 15 percent, de rechter 
zich dient te plaatsen op de dag van zijn 
uitspraak en de op die datum bekende 
gegevens in aanmerking dient te nemen; 
het arrest dus wel het laatst bekende 
loon van het slachtoffer, namelijk ten 
deze diens loon van april 1981, als 
ramingsfactor diende te nemen, maar in 
het kader van een kapitalisatiebereke
ning op dat loon niet de met 
een winstgevende overlevingsduur van 
24 jaar en 3 maand overeenstemmende 
coefficient van 13,14155 mocht toepassen, 
nu volgens de conclusie der partijen, 
24 jaar en 3 maand de winstgevende 
overlevingsduur van het slachtoffer was 
op de datum van de consolidatie, dat is 
op 3 november 1972; het arrest aldus een 
schending inhoudt van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; het 
arrest althans op tegenstrijdige gronden 
berust, nu het bij het bepalen van het 
kapitaal ter vergoeding van de door de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van ver
weerder ontstane schade de dag van de 
uitspraak, zijnde 22 mei 1981, in aan
merking neemt en daartoe als ramings
grondslag van dat kapitaal enerzijds de 
jaarwedde van verweerder neemt, bere
kend op basis van het indexcijfer voor 
april 1981, dat maakt een wedde van 
671.904 frank, die volgens de overige 
vaststellingen van het arrest, boger 
blijkt te zijn dan de wedde die verweer
der op de datum van de consolidatie, 
namelijk op 3 november 1972, ontving, 
en anderzijds de kapitalisatiecoefficient 
van 13,14155 toepast die overeenkomt 
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met de waarschijnlijke overlevingsduur 
van een persoon die 41 jaar en 9 maand 
is geworden op de datum van de consoli
datie, namelijk op 3 november 1972 
( tevens schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het hof van 
beroep bij het bepalen van het 
kapitaal ter vergoeding van de door 
de 15 percent blijvende ongeschikt
heid van het slachtoffer opgeleverde 
materiele schade, het jaarloon dat 
het slachtoffer in de maand april 
zou genoten hebben, als ramings
grondslag heeft genomen en bij 
berekening van de kapitalisatie op 
die grondslag de kapitalisatiecoeffi
cient heeft toegepast die op de 
overlevingstabellen aangegeven is 
voor een persoon die de leeftijd van 
het slachtoffer had op 3 november 
1972, dat is de consolidatiedatum; 

Dat het hof aldus de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek geschonden heeft; 

Overwegende dat die onwettig
heid leidt tot vernietiging van de 
beslissing waarbij het voormelde 
kapitaal bepaald wordt, en bijgevolg 
ook van de beslissing waarbij het 
bedrag van de compensatoire inte
rest wordt vastgesteld; 

Dat het middel in die mate 
gegrond is; 

B. Op het overige van de voorzie
ning; 

Overwegende dat eiseres geen 
enkel middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het de 
eisers in solidum veroordeelt om 
aan verweerder ter vergoeding van 
zijn blijvende ongeschiktheid van 
15 percent een bedrag van 
1.324.479 frank te betalen en in 
zoverre het arrest het bedrag van de 
compensatoire interesten vaststelt; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de helft van de 
kosten van hun voorziening en ver
weerder in het overige gedeelte van 
de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

7 oktober 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. D~>i3-
sesse. 

Nr. 95 

2• KAMER- 7 oktober 1981 

1° RECHTEN VAN DE MENS- EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 8- RECHT VAN EEN IEDER OP EERBIE
DIGING VAN ZIJN PRJVE- EN GEZINSLEVEN, 
ZIJN HUIS EN ZIJN BRIEFWISSELING -
INMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG IN 
DE UITOEFENING VAN DAT RECHT - VER
EISTEN. 

Op de voorziening van Delens, 2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
beklaagde: 

Overwegende dat eiser die regel
matig cassatieberoep heeft inge
steld, geen middel aanvoert; dat de 
op het cassatieberoep van de naam
loze vennootschap De Bij-De Vrede 
uit te spreken vernietiging evenwel 
ook moet gelden voor de op dezelfde 
onwettigheid berustende beslissing 
waarbij eiser in solidum met die 
vennootschap veroordeeld wordt tot 
het betalen van 1.324.4 79 frank aan 
het slachtoffer; 

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 14- ONDERSCHEID IN DE BEHANDELING 
BIJ DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN EN 
VRIJHEDEN - MAATREGELEN DIE DAARTOE 
DOOR DE GEZAGSORGANEN ZIJN GENOMEN 
OP DE DOOR HET VERDRAG BESTREKEN 
GEBIEDEN - VEREISTEN. 

1° Hoewel de uitzondering van art. 8, 
lid 2, Europees Verdrag Rechten van 
de Mens op het door dit verdrag 
gewaarborgd recht van een ieder op 
eerbiediging van zijn prive- en gezins
Jeven, zijn huis en zijn briefwisseling, 
strikt moet worden uitgelegd, blijkt 
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daaruit nochtans dat het openbaar 
gezag de uitoefening van dat recht kan 
beperken, mits die inmenging 
geschiedt bij wege van een wet, 
waarin onder meer bescherming van 
de openbare veiligheid en van de 
openbare orde wordt beoogd(1). 

2" Art. 14 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens verbiedt niet elk onderscheid 
in behandeling bij de uitoefening van 
de toegekende rechten en vrijheden; 
het beginsel van gelijke behandeling 
wordt aileen dan miskend, wanneer 
het onderscheid willekeurig is, d. w.z. 
wanneer het niet op een objectieve en 
redelijke wijze kan worden gerecht
vaardigd; dit moet worden beoordeeld 
in het Jicht van het doe] en de 
gevolgen van de getroffen maatregel 
en met inachtneming van de in demo
cratische samenlevingen geldende 
algemene beginselen; de nationale 
gezagsorganen blijven vrij in de keuze 
van de maatregelen die zij geschikt 
achten ter regeling van de door het 
Verdrag bestreken gebieden, zij het 
dan dat die maatregelen moeten 
beantwoorden aan de eisen van het 
Verdrag (2). 

(USAI) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 augustus 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 8 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest beslist dat de tegen 
eiser getroffen maatregelen bij wet zijn 
vastgesteld en nodig zijn in het belang 
van de openbare veiligheid en de 
bescherming van de openbare orde over
eenkomstig artikel 8 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven door 
artikel 8 van het Verdrag wordt 
beschermd en een uitzettingsbesluit dat 

(1) Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 839); 
26 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 117). 

(2) Europees Hof, 23 juli 1968, Juris_pr. de Ja 
Cour, serie A, 1968, 34. 

de verbreking van de gezinseenheid tot 
gevolg heeft, op die grond ongeldig moet 
worden verklaard; de eerbiediging van 
het gezinsleven in de eerste plaats 
vereist dat de eenheid van het gezin 
zowel tussen de ouders als tussen ouders 
en kinderen wordt gevrijwaard; het hof 
van beroep aldus, door niet in te gaan op 
eisers conclusie, het recht op eerbiedi
ging van het gezinsleven miskent van 
eiser die in Belgie geboren is uit Ita
liaanse ouders en die v66r zijn eerste 
uitzetting in 1974 nooit in Italie was 
geweest; het arrest, door de rechtsgel
digheid van dat uitzettingsbesluit te 
erkennen, eiser de mogelijkheid ontzegt 
om zijn moeder die in Belgie bij Hoei 
verblijft, terug te zien, alsook zijn twee 
broers die door naturalisatie Belg gewor
den zijn, en zijn twee zusters, die door 
het huwelijk Belg geworden zijn; eiser 
aldus voorgoed verwijderd leeft van zijn 
familie en het land waarmee hij zeer 
nauwe banden onderhoudt; 

tweede onderdeel, het arrest geen 
omschrijving geeft van het begrip open
bare veiligheid, dat de wetgever d€ 
mogelijkheid biedt af te wijken van 
artikel 8.1 van het Verdrag : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat in artikel 8 van 

het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden het recht van 
een ieder op eerbiediging van zijn 
prive- en gezinsleven is neergelegd; 
dat onder 2 van dat artikel wordt 
bepaald dat geen inmenging van het 
openbaar gezag is toegestaan met 
betrekking tot de uitoefening van 
dat recht, dan voor zover bij de wet 
is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang 
van 's lands veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn 
van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescher
ming van de gezondheid of de goede 
zeden of voor de bescherming van 
de rechten en vrijheden van ande
ren; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het uitzettingsbesluit van 
23 januari 1974, waarop de vervol
ging berust, ten aanzien van eiser is 
genomen krachtens de wet van 



-195-

28 maart 1952, gewijzigd bij de wet I Verdrag tot Bescherming van de Rech
van 30 april 1964, dat eiser, naar ten van de Mens en de Fundamentele 
eigen zeggen, geen woon- of ver- Vrijheden, 
blijfplaats heeft in Belgie, dat hij 
bovendien meer dan eens tot zware 
straffen is veroordeeld « wegens 
inbreuk op de strafwet » en dat het 
uitzettingsbesluit ten deze nodig is 
in het belang van de openbare 
veiligheid en de bescherming van de 
openbare orde; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
dat voornoemd uitzettingsbesluit 
niet strijdig is met artikel 8 van het 
Verdrag, naar recht verantwoordt; 
dat artikel 8.1 weliswaar een uitzon
dering op een door het Verdrag 
gewaarborgd recht bepaalt en op 
beperkende wijze dient te worden 
uitgelegd, doch dat uit de opzet van 
dat artikel blijkt dat het openbaar 
gezag aan de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van het prive
en gezinsleven beperkingen mag 
aanbrengen, mits die inmenging, 
zoals ten deze, gebeurt krachtens 
een door het parlement aangeno
men wet en onder meer tot doel 
heeft de openbare veiligheid te 
vrijwaren en/of de openbare orde te 
beschermen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser het arrest 
niet verwijt dat het niet geantwoord 
heeft op de conclusie waarin eiser 
zou hebben betwist dat het tegen 
hem getroffen uitzettingsbesluit 
nodig was ter vrijwaring van de 
openbare veiligheid en/of bescher
ming van de openbare orde en dat 
uit de gedingstukken niet blijkt dat 
eiser dienaangaande een conclusie 
heeft genomen; dat het hof van 
beroep derhalve het begrip « open
bare veiligheid » niet behoefde te 
omschrijven; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno-
men; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 14 van het 

doordat het arrest beslist dat 
artikel 14 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden niet werd 
geschonden, vermits de gelijksheids- en 
niet-discriminatievoorschriften in acht 
zijn genomen, 

. terw_ijl het tegen eiser eiser getroffen 
mtzettmgsbesluit, dat zijn rechtvaardi
ging vindt in de behoeften van de 
OP.enbare veiligheid, enkel kon gegrond 
ZlJn op de nationaliteit van eiser· het 
begrip openbare veiligheid de uitz~tting 
aldus enkel rechtvaardigt als de getrof
f~n p~rsoon een vreemdeling is; het 
u~tze~tu~gsbe_sluit in dat opzicht een 
d1scnmmatmre maatregel is vermits het 
gezins- en gevoelsleven van de getroffen 
persoon wordt gebroken enkel en aileen 
omdat hij van vreemde nationaliteit is; 
d~ aantasting van de openbare veiligheid 
met met meer recht kan worden aange
yoerd teg~n een vreemdeling dan tegen 
~emand d1e van Belgische nationaliteit 
1s; er sprake is van schending van 
voormeld artikel 14 wanneer, zoals ten 
deze, aileen bepaalde personen, op grond 
van hun Belgische nationaliteit het in 
artikel 8 van het Verdrag nee~gelegde 
recht te mogen genieten; 

Overwegende dat artikel 14 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet elk onder
scheid in behandeling bij de uitoe
fening van de toegekende rechten 
en vrijheden verbiedt; dat het 
beginsel van gelijke behandeling 
alleen dan wordt miskend wanneer 
het <;>_nderscheid willekeurig is, 
nameh]k wanneer het niet op een 
objectieve en redelijke wijze kan 
worden gerechtvaardigd; dat dit 
moet worden beoordeeld in het licht 
van het doel en de gevolgen van de 
getroffen maatregel en met inacht
neming van de in democratische 
samenlevingen geldende algemene 
beginselen; dat de nationale gezags
organen vrij blijven in de keuze van 
de maatregelen die zij geschikt 
achten ter regeling van de door het 
Verdrag bestreken gebieden, zij het 
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dan dat die maatregelen moeten ~-ten van de Mens 
beantwoorden aan de eisen van het Vrijheden, die 
Verdrag; goedkeuren: 

en de Fundamentele 
discriminatie kon 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, 
het arrest wettig vaststelt dat het 
uitzettingsbesluit van 23 januari 
1974 ten aanzien van eiser is geno
men overeenkomstig de interne wet 
ter vrijwaring van de openbare vei
ligheid en/of de bescherming van de 
openbare orde; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel aangegeven bepaling van dat 
Verdrag niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest beslist dat aan de 
gelijkheids- en niet-discriminatieregels 
is voldaan, wanneer allen die in een 
identieke toestand verkeren op dezelfde 
wijze worden behandeld, 

teiV~;ijl, eerste onderdeel, uit de aan 
het hof van beroep voorgelegde gegevens 
bleek dat allen die meer dan eens 
strafrechtelijk veroordeeld zijn, op een 
verschillende wijze worden behandeld, 
naargelang zij al dan niet de Belgische 
nationaliteit bezitten; het arrest in dat 
opzicht op zijn minst tegenstrijdig is; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op eisers conclusie ten betoge 
dat hij door het tegen hem getroffen 
uitzettingsbesluit gediscrimineerd werd, 
aangezien dat besluit het gezins- en 
gevoelsleven van eiser brak, enkel en 
aileen omdat hij niet de Belgische natio
naliteit bezat; 

derde onderdeel, de beslissing van het 
arrest dat aan de gelijkheids- en niet
discriminatieregels is voldaan, wanneer 
allen die in een identieke toestand 
verkeren, op dezelfde wijze worden 
behandeld, betekent hetzij dat allen die 
strafrechtelijk veroordeeld zijn, kunnen 
worden uitgezet, wat kennelijk onjuist is 
ten aanzien van de Belgische onderda
nen, hetzij dat alleen degenen die de 
Belgische nationaliteit niet bezitten, 
door een dergelijke maatregel kunnen 
worden getroffen, in welk geval het 
arrest niet zonder schending van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech-

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

arrest de in dit onderdeel van het 
middel aangegeven tegenstrijdig
heid niet bevat, waar het beslist dat 
eiser ten onrechte betoogt dat het 
tegen hem getroffen uitzettingsbe
sluit een schending inhoudt van 
artikel 14 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, op grond « dat aan de 
gelijkheids- en niet-discrimina
tieregels is voldaan, wanneer allen 
die in een identieke toestand verke
ren, op dezelfde wijze worden 
behandeld, ... hetgeen ten deze het 
geval is »; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
het antwoord op het tweede middel 
blijkt dat het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden niet 
elk onderscheid in behandeling bij 
de uitoefening van de toegekende 
rechten en vrijheden verbiedt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno-
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, volgens het 
arrest, « verdachte betoogt dat het 
uitzettingsbesluit ook artikel 14 van 
voormeld Verdrag schendt doordat 
het genot van de rechten en vrijhe
den, welke in dit Verdrag zijn 
vermeld, verzekerd is zonder enig 
onderscheid op welke grond ook, 
zoals ... ras ... , nationale afkomst ... , 
dat aan de gelijkheids- en niet
discriminatieregels is voldaan wan
neer allen die in een identieke 
toestand verkeren, op dezelfde wijze 
worden behandeld ... hetgeen ten 
deze het geval is »; 

Overwegende dat het arrest met 
die vermeldingen antwoordt op de 
in dit onderdeel van het middel 
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aangegeven conclusie' van eiser en 
voldoet aan het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

vermeldt en niet wil zeggen dat 
allen die strafrechtelijk veroordeeld 
zijn, kunnen uitgezet worden, doch 
dat allen die; zoals eiser, een 
vreemde nationaliteit bezitten en de 
openbare veiligheid of de openbare 
orde in gevaar brengen, door een 
dergelijke maatregel kunnen wor
den getroffen; 

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

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. 

7 oktober .1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. P. Char
pentier, Hoei. 
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2• KAMER - 7 oktober 1981 

PREJUDICIEEL GESCHIL - AANVOE

RING VAN EEN EIGENDOMS- OF ANDER 
ONROEREND ZAKELIJK RECIIT - PREJUDI
CIEEL GESCHIL - BEVOEGDHEID VAN DE 
BURGERLIJKE RECHTER - BEGRIP. 

schijnende titel of op welbepaalde 
feiten van bezit die elk karakter van 
misdrijf kunnen ontnemen aan het 
feit waarop de vervolging berust, ilet
zij de exceptie aannemen en de par
tijen verwijzen naar de burgerlijke 
rechter; hij mag zelf het geschil niet 
beslechten {1). 

(BOUDART, VAN DER HAEGEN C. EA., ABRES
SART T. DUVIVIER) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

I. Op de voorzieningen van Bou
dart en Claudine VanDer Haegen: 

A. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering, tegen de eisers 
ingesteld wegens overtreding van 
artikel 406 van het Strafwetboek, en 
op de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de gemeente Jurbise: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 en 18 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvrodering, 

doordat de eisers in hun conclusie 
toegaven hindernissen voor het wegver
keer te hebben aangebracht in de rue du 
Rissouris, doch betoogden dat die feiten 
niet konden worden beschouwd als het 
bij artikel 406 van het Strafwetboek 
strafbaar gestelde wanbedrijf, belemme
ring van het wegverkeer, aangezien de 
rue du Rissouris niet behoort tot de 
openbare wegen; dat de aardebaan van 
die straat immers prive-eigendom was 
van de aanpalenden, met name van de 
eisers; dat bedoelde eigendom weliswaar 
belast was met een erfdienstbaarheid 
van doorgang, doch dat het ging om een 
prive- erfdienstbaarheid die bedongen 
was « ten behoeve van de kopers van de 
percelen van het Bois d'Hanon; dat 
bijgevolg enkel de kopers van de perce
len en de personen die zich bij hen 
begeven, van die doorgang gebruik 
mogen maken; ... dat de gemeente Mas-

De rechter bij wie overeenkomstig 
art. 17 wet van 17 april 187$ een 
prejudicieel geschil aanhangig is, moet 
ingevolge die bepaling, heizij de 1----------------
exceptie verwerpen indien zij volgens 
hem niet gegrond is op een deugdelijk 

(1) Zie de verwijzingen in cone!. O.M. in 
BulL en Pas., 1982, I, 197. 
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nuy-Saint-Jean trouwens in een schrij
ven van 16 november 1973 toegegeven 
heeft dat dit bet geval was, vermits zij 
sebree£ dat, vermjts bet ging om een 
erfdienstbaarheid van doorgang, bet 
gemeentebestuur niet bevoegd was om 
te beslissen over de uitvoering van 
werken aldaar, zolang die weg niet in 
bet gemeentelijk wegennet was opgeno
men, hetgeen niet kon geschieden voor
aleer aile aanpalende eigenaars koste
loos afstand hadden gedaan van de 
benodigde strook grond; dat bet prive
karakter van die weg bovendien blijkt 
uit de overeenkomst tussen de naamloze 
vennootschap Intercom en een aanpa
lende eigenaar, de beer Vanderhaegen, 
vermits eerstgenoemde hem de toestem
ming moest vragen om over zijn grond, 
gelegen te Masnuy, sectie 154/2, een 
elektrische Ieiding aan te leggen en te 
behouden zolang dat nodig zou zijn, en 
zij hem daarvoor een jaarlijkse vergoe
ding van 100 fr<1nk betaalt; dat de 
gewezen burgemeester van die plaats, de 
beer Charles Plusquin, bij zijn verhoor 
verklaard heeft dat de chemin du Ris
souris een prive-weg was die aan baron 
Sirault toebehoorde; dat tevens uit ver
schillende getuigenverklaringen blijkt 
dat laatstgenoemde wilde beletten dat 
die weg openbaar z()u worden en daartoe 
slagbomen plaatste om de doorgang af te 
sluiten »; dat bet hof van beroep, na 
kennisneming van die conclusie, de ten 
laste gelegde overtreding van artikel 406 
van bet Strafwetboek ten aanzien van de 
eiseres bewezen heeft verklaard, op 
grond dat « bet vaststaat dat de chemin 
du Rissouris, die sedert onheuglijke 
Jaren bestaat, al veel !anger dan dertig 
jaar belast is met een openbare erf
dienstbaarheid van doorgang; ... dat bet 
publiek karakter van die weg met name 
blijkt uit de talrijke bij de strafdossiers 
gevoegde getuigenverklaringen van ver
schillende bejaarden, die op die plaats 
geboren zijn, van gewezen schepenen, 
gemeenteraadsleden en een boswachter; 
dat, volgens die eensluidende verklarin
gen, de rue du Rissouris in haar huidige 
afmetingen reeds meer dan zeventig jaar 
bestaat en dat in al die tijd gelijk wie er 
steeds voorbijgekomen is met gelijk 
welk voertuig en ook dat na de oorlog 
van 1940 de gemeentediensten de aarde
baan van de weg hebben verhard en dat 
die weg trouwens door de bevolking 
altijd als binnenweg werd gebruikt om 
de chaussee de Brunehault te bereiken; 
dat (verweerster Duvivier), zonder op dat 
punt te worden tegengesproken, ver-

klaart er vele jaren geleden de openbare 
verlichting te hebben aangelegd; dat de 
verklaring die gewezen burgemeester 
Plusquin voor de opsporingsambtenaren 
heeft afgelegd en volgens welke de rue 
du Rissouris een prive-weg was die aan 
baron Sirault toebehoorde, niet afdoet 
aan bet feit dat volgens verschillende 
getuigen die straat een openbare weg 
was; dat overigens de verklaring van de 
getuige Lambrecq Aimee (80 jaar) die 
zich vaag herinnert dat er in de tijd van 
baron Sirault soms een slagboom was 
om de doorgang af te sluiten, te ondui
delijk is om een ernstige weerlegging te 
kunnen zijn van de hierboven aange
haalde eensluidende verklaringen; dat 
overigens moet wordenn opgemerkt dat 
de beklaagden Boudart en Vanderhae
gen Claudine, alsook andere aanpalende 
eigenaars ten behoeve van de gemeente 
Masnuy, kosteloos en onmiddellijk 
afstand hebben gedaan van een strook 
grond van 4,50 meter breed, te rekenen 
van bet midden van de erfdienstbaar
heid, die bestond op de gehele lengte 
van hun eigendom; ... dat uit bet voren
staande volgt dat de gemeente Masnuy
Saint-Jean (Jurbise) aldus voor dertigja
rige verjaring een openbaar recht van 
doorgang heeft verkregen op de rue du 
Rissouris •, 

terwijl de eisers, op grond van welbe
paalde gegevens die ze in hun conclu
sie nauwkeurig hadden aangegeven, 
betwistten dat de rue du Rissouris belast 
was met een openbare erfdienstbaarheid 
van doorgang en zich aldus beriepen op 
een volledig en onverkort recht van 
eigendom en de gemeente elk onroerend 
zakelijk recht op de aardebaan van de 
weg ontzegden; zij aldus een prejudiciele 
exceptie opwierpen in de zin van 
artikel 17 van de wet van 17 april 1878; 
uit de in bet middel weergegeven gron
den van bet bestreden arrest blijkt dat 
bet hof van beroep, zonder de deugde
lijkheid van de titels en de door de 
eisers gestelde feiten te betwisten, uit
spraak heeft gedaan over de betwisting 
zelf betreffende de onroerende zakelijke 
rechten waarover bet geding loopt; bet 
hof derhalve de beslissing over bet 
prejudicieel geschil heeft aangehouden, 
hetgeen in strijd is met de artikelen 17 
en 18 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van bet 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het arrest de 
eisers veroordeelt wegens belemme
ring van het wegverkeer (artikel 
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406 van het Strafwetboek), na te 
hebben beslist dat de gemeente 
Masnuy-Saint-Jean (Jurbise) door 
dertigjarige verjaring een openbaar 
recht van doorgang had verkregen 
op de rue du Rissouris; 

Overwegende dat de eisers heb
ben betoogd dat de rue du Rissouris 
prive-eigendom is waarop enkel ten 
behoeve van de aanpalende eigen
dommen een erfdienstbaarheid van 
doorgang is gevestigd en dat zij 
hebben betwist dat de gemeente 
Masnuy-Saint-Jean (Jurbise) een 
openbare erfdienstbaarheid van 
doorgang zou hebben op die weg; 

Dat de eisers aldus, door zich te 
beroepen op een volledig en onver
kort recht van eigendom, dat vrij 
zou zijn van alle onroerende zake
lijke rechten ten behoeve van de 
gemeente, de prejudiciele exceptie 
hebben opgeworpen waarvan sprake 
is in artikel 17 van de wet van 
17 april 1878. 

Overwegende dat de rechter voor 
wie die exceptie wordt opgeworpen, · 
luidens die bepaling, hetzij de 
exceptie moet verwerpen indien zij 
volgens hem niet gegrond is op een 
deugdelijk schijnende titel of op 

· welbepaalde feiten van bezit die elk 
karakter van misdrijf kunnen ont
nemen aan het feit waarop de 
vervolging berust, hetzij de exceptie 
moet aannemen en de partijen moet 
verwijzen naar de burgerlijke rech
ter; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest ten deze, in plaats van te 
beslissen dat de eisers geen enkel 
ernstig gegeven aanvoeren tot sta
ving van de exeptie, of in plaats van 

geen volledig en onverkort recht 
van eigendom meer hebben; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening van 
Boudart gericht is : 

1. tegen de beslissing op de 
wegens opzettelijke slagen of ver
wondingen tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

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; 

2. tegen de beslissing op de door 
de verweerster Duvivier tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorzieningen van de 
eisers Marcel Van Der Haegen en 
Abrassart: 

A. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde 
strafvordering : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 17 en 
18 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van bet 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing om de redenen die zijn 
uiteengezet in het antwoord op het 
derde middel van de eerste twee 
eisers, ook onwettig is ten aanzien 
van de eisers Marcel Van Der Hae
gen en Abrassart; 

de exceptie aan te nemen en te B. In zoverre de voorzieningen 
verwijzen naar de burgerlijke rech- gericht zijn tegen de beslissingen op 
ter, de uitspraak over het prejudi- de burgerlijke rechtsvorderingen 
cieel geschil heeft aangehouden; van de gemeente Jurbise : 

Dat immers de appelrechters uit- Overwegende dat de eisers geen 
spraak hebben gedaan over de enkel middel aanvoeren; 
betwisting betreffende het bestaan Dat evenwel de vernietiging van 
van het door de burgerlijke partij de beslissing op de tegen hen inge
aangevoerde zakelijk recht en heb- stelde strafvordering leidt tot ver
ben beslist dat de eisers op die weg l nietiging van de beslissing op de 
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tegen hen ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke voortvloeit 
uit eerstgenoemde beslissing; 

TE VERLENEN OF TE VERSCHAFFEN AAN 
IEMAND DIE IN GROOT GEVAAR VERKEERT
ART. 422B/SSW.- VEREIST OPZET- BEGRIP. 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
eerste twee middelen die niet kun
nen leiden tot ruimere cassatie of 
tct cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt de bestreden beslissing, in 
zovel.Te ten aanzien van de eisers 
uitspraak wordt gedaan over de hun 
ten laste gelegde overtredingen van 
artikel 406 van het Strafwetboek en 
over de kosten, alsook over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
verweerster, de gemeente Jurbise; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de eiser Bou
dart in een derde van de kosten en 
verweerster, de gemeente Jurbise, 
in twee derde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

7 oktober 1981 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Kirkpatrick; A. Bulteau, Ber
gen. 

Nr. 97 

2• KAMER - 7 oktober 1981 

1° ONOPZETIELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETIELIJK DODEN- VERZUlM HULP 

TE VERLENEN OF TE VERSCHAFFEN AAN 
IEMAND DIE IN GROOT GEVAAR VERKEERT
GENEESHEER- WACHTDIENST- BEOORDE
LINGSGEGEVEN DAT IN AANMERKING KAN 
WORDEN GENOMEN. 

2° ONOPZETIELIJK TOEBRENGEN 

1" Art. 422 bis Sw. stelt straf op de 
weigering om een algemene verplich
ting tot solidariteit na te komen, 
waarbij de rechter van geval tot geval 
en in feite oordeelt of die verplichting 
voorrang heeft op andere; weliswaar 
kan in dat opzicht de inrichting van 
een wachtdienst van geneesheren 
eventueel mede in aanmerking worden 
genomen bij de beoordeling van de 
vraag of de weigering van een genees
heer om hulp te verlenen een misdrijf 
oplevert, doch die omstandigheid kan 
hem in beginsel niet ontslaan van de 
verplichting tot hulpverlichting wan
neer hij geen wachtdienst heeft(1). 

2" De overtreding van art. 422bis Sw. is 
weliswaar enkel strafbaar wanneer ze 
wetens en willens werd gepleegd, doch 
dan enkel in die betekenis dat de 
handeling van beklaagde niet kan 
worden gerechtvaardigd, onder meer 
door dringender beroepsverplichtingen 
of door andere uitzonderlijk gewich
tige redenen; het is niet vereist dat 
beklaagde gehandeld heeft met het 
bijzonder opzet zijn hulp te onthouden 
aan de persoon in gevaar daar voor
meld artikel niet het vereiste van 
bijzonder opzet stelt. 

(LECRON) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 maart 1981 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 71, 422bis van het 
Strafwetboek, 9, 37 van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de geneeskunst, de uitoefe
ning van de daaraan verbonden beroe
pen en de geneeskundige commissies, 1, 
4 van de wet van 8 juli 1964 betreffende 
de dringende geneeskundige hulpverle
ning, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, na op 
onaantastbare wijze te hebben beslist 
dat Leroy Gustave, die te Givry verbleef, 
op zondag 31 oktober 1976, omstreeks 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965, 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP- I, 242); 28 maart en 26 juni 1972 (A.C., 1972, 
ZETIELIJK DODEN - VERZUIM HULP 721 en 1018). 
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21 lmr 30, ten gevolge van een hartcrisis 
in groot gevaar verkeerde, dat eiser die 
opgeroepen werd om hem als genees·· 
heer de nodige hulp te bieden, niet kon 
twijfelen aan de ernst van de oproep en 
dat hij, niettegenstaande zijn lichte ver
koudheid, een kleine afstand had kun
nen afleggen zonder zelf nadelige gevol
gen te ondervinden, hem veroordeelt 

'wegens schuldig verzuim op grond dat 
« beklaagde weigerde naar de zieke te 
gaan en aan degene die hem opgeroepen 
had (Pourtois, bum·man van Leroy, die 
hem verzocht te komen daar de behan
delende geneesheer afwezig was), mee
deelde dat hij die avond geen wacht
dienst had; dat beklaagde ... ondanks 
aandringen bleef weigeren en aan (Pour
tois} enkel ... naam en telefoonnummer 
doorgaf van de geneesheer die wacht
dienst had in het district waartoe de 
gemeente Givry · behoorde; ... dat de 
omstandigheid dat een wachtdienst voor 
geneesheren is ingesteld en is ingericht 
op de wijze als beschreven ... door 
dokter Legat, voorzitter van de genees
kundige commissie, aan de toepassing 
van artikel 422bis van het Strafwetboek 
niet in de weg staat ... ; dat het bestaan 
van een wachtrol voor geneesheren niet 
tot gevolg heeft dat een van hen zich 
ontslagen kan achten van zijn verplich
ting tot hulpverlening onder voorwend
sel dat hij geen wachtdienst heeft, 
aangezien hij toch nog onderworpen 
blijft aan artikel 422bis ... dat beklaagde 
wist dat zijn confrater die wachtdienst 
had, in een andere gemeente woonde en 
dus in het gunstigste geval niet eerder 
dan binnen een kwartier te Givry bij de 
zieke kon zijn; dat beklaagde, zelfs 
zonder dat hij persoonlij k had nagegaan 
- door gewoon te telefoneren - of 
genoemde geneesheer onmiddellijk te 
bereiken was en, hoewel hij nochtans 
wist dat aileen dokter Gerin wachtdienst 
had, geweigerd heeft hulp te verlenen 
aan de zieke, die in groot gevaar ver
keerde; ... dat beklaagdes stilzitten door 
niets te rechtvaardigen is en hij zich 
niet kan beroepen op overmacht of 
onoverkomelijke dwaling », 

terwijl, eerste onderdeel, het wanbe
drijf, verzuim hulp te verlenen of te 
verschaffen aan iemand die in groot 
gevaar verkeert, veronderstelt dat hij 
wiens hulp wordt ingeroepen, op dat 
ogenblik verplicht is te helpen; de wet 
van 6 januari 1961, die artikel 422bis van 
het Strafwetboek is geworden, weliswaar 
geldt zowel voor geneesheren als voor 
andere personen, doch de noodzaak een 

compromis te vinden tussen het recht 
van de beoefenaars van de geneeskunst 
om rust te nemen (welk recht ook een 
plicht is) en de noodzaak te voorzien in 
een permanente dringende hulpverle
ning ten behoeve van de zieken, de 
wetgever ertoe aangezet heeft, enerzijds, 
om het instellen van wachtdiensten die 
de bevolking een regelmatige en behoor
lijke toediening van de gezondheidszor
gen, zowel in het ziekenhuis als ten 
huize, waarborgen, aan de representa
tieve beroepsverenigingen van bedoelde 
beoefenaars over te laten onder ver
plichting voor hen om de door hen 
opgestelde wachtrol mee te delen aan de 
bevoegde geneeskundige commissie die 
de behoeften inzake wachtdiensten 
bepaalt, de werking van deze wachtdien
sten controleert en, bij tekortkoming of 
ontoereikendheid, de nodige maatrege
len neemt met het oog op het aanvullen 
van de wachtdiensten (artikelen 9 en 
37 van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967), en anderzijds, om 
een dringende geneeskundige hulpverle
ning in te richten ten behoeve van de 
zieken wier gezondheidstoestand onmid
dellijke verzorging vereist, door middel 
van een eenvormig oproepstelsel waarbij 
de aangestelde de hulp van de beschik
bare geneesheer kan aanvragen (artike
len 1 en 4 van de wet van 8 juli 1964); 
dokter Legat, die in die hoedanigheden 
werd ondervraagd, voor de eerste rech
ter het volgende verklaard heeft : « De 
geneesheer die geen wachtdienst heeft, 
kan zich als ontslagen beschouwen van 
zijn verplichtingen ten aanzien van zijn 
eigen zieken die voor verzorging verwe
zen worden naar de geneesheer die 
wachtdienst heeft. Laatstgenoemde dient 
de zieken te verzorgen die deel uitma
ken van het clienteel van zijn confraters 
die geen wachtdienst hebben. Hij neemt 
ook de verzorging van de nieuwe zieken 
op zich. Wanneer een geneesheer die 
geen wachtdienst heeft, voor een spoed
geval wordt opgeroepen en hem tevens 
wordt meegedeeld dat de geneesheer die 
de wachtdienst heeft op dat ogenblik 
onmogelijk kan komen, moet hij, als het 
spoedgeval hem is uiteengezet, eerst 
naar zijn confrater telefoneren ten einde 
zich ervan te vergewissen dat laatstge
noemde werkelijk verhinderd is en ver
volgens zelf het spoedgeval voor zijn 
rekening te nemen ... Men kan derhalve 
in zekere zin spreken van ;, extra wacht
dienst ", vermits het in de bedoeling van 
de wetgever lag (koninklijk besluit van 
10 november 1967) om een permanente 
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geneeskundige hulpverlening te waar
borgen. De rol van de geneesheer die 
geen wachtdienst heeft, is in zekere zin 
subsidiair ten opzichte van die van de 
geneesheer die daarmee wel belast is ... 
De dienst 900 (waarop iedereen een 
beroep kan doen) is in het bezit van de 
naam van alle geneesheren die wacht
dienst hebben, zulks ten einde elke 
vergissing of onnauwkeurigheid in de 
plaatselijke bladen te voorkomen »; eiser 
in zijn conclusie betoogde dat (hij) ten 
deze niet verplicht was hulp te bieden, 
allereerst omdat hij geen wachtdienst 
had en, vervolgens, omdat hem niets was 
medegedeeld omtrent een eventuele ver
hindering van de geneesheer die wacht
dienst had; het in dat verband vaststaat 
dat (hij) aan de getuige Pourtois wel 
degelijk ... de naam en zelfs het tele
foonnummer van de met de wachtdienst 
belaste geneesheer heeft opgegeven en 
hem heeft gezegd dat, ingeval die 
geneesheer afwezig zou zijn, hij in zijn 
plaats zou gaan (zie de verklaringen van 
de getuigen Livin en Delhaye) »; die 
getuigen bij hun verhoor tijdens het 
onderzoek (proces-verbaal nr. 9758 van 
de gerechtelijke politie van Bergen) 
verklaard hebben : « ik heb gehoord dat 
hij (beklaagde) bij het doorgeven van 
het telefoonnummer van de geneesheer 
die wachtdienst had, zei : " als de 
geneesheer die wachtdienst heeft niet 
komt, neem dan terug contact op met 
mij en ik zal gaan" »; door eiser te 
straffen wegens schuldig verzuim, 
ofschoon in het district waar de in 
gevaar verkerende zieke verbleef, regel
matig een wachtdienst was ingesteld en 
werkte onder toezicht van de bevoegde 
geneeskundige commissie, en eiser op de 
dag van het gebeurde niet op de rol van 
de wachtdienst was ingeschreven en 
ofschoon hem op het ogenblik dat hij de 
oproep voor het spoedgeval kreeg, niet 
was medegedeeld dat de geneesheer die 
wachtdienst had, op dat ogenblik onmo
gelijk kon komen en hij daarentegen 
aan de persoon die zijn hulp inriep, had 
gezegd dat hij zou komen in het geval 
dat die geneesheer, wiens naam en 
telefoormummer hij opgaf, niet te berei
ken was, door eiser aldus te straffen op 
grond dat het instellen van een wacht
dienst aan de toepassing van 
artikel 422bis van het Strafwetboek niet 
in de weg staat en dat het bestaan van 
een wachtrol voor geneesheren niet tot 
gevolg heeft dat een van hen zich 
ontslagen kan achten van zijn plicht tot 
hulpverlening onder voorwendsel dat hij 
geen wachtdienst heeft, aangezien hij 

toch onderworpen blijft aan arti
kel 422bis, het arrest eiser een rui
mere plicht tot hulpverlening oplegt dan 
de strafwet en de wetten die het inrich-. 
ten van de gezondheidszorg en de 
geneeskundige hulpverlening betreffen 
en in het licht waarvan de wet die het 
wanbedrijf, verzuim van hulpverlening 
aan personen in gevaar, omschrijft, moet 
worden uitgelegd (schending van de 
artikelen 422bis van het Strafwetboek, 9, 
37 van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, 1 en 4 van de wet van 
8 juli 1964); het arrest stelt dat eiser 
verplicht was hulp te bieden en hij door 
die plicht niet na te komen onder de 
omstandigheden die het arrest op 
onaantastbare wijze heeft beoordeeld, 
handelde in strijd met artikel 422bis van 
het Strafwetboek, zonder dat het daarbij 
evenwel rekening houdt met de verkla
ring van de voorzitter van de provinciale 
geneeskundige commissie van Henegou
wen, waarnaar het verwijst, en volgens 
welke de geneesheer die geen wacht
dienst had, slechts verplicht was hulp te 
verlenen voor het geval de geneesheer 
die wachtdienst had, dit niet kon doen 
en zonder dat het in aanmerking neemt 
dat eiser in zijn conclusie en volgens de 
verklaringen van de twee getuigen waar
naar uitdrukkelijk was verwezen, zich 
bereid had verklaard de geneesheer die 
wachtdienst had, te vervangen in het 
geval dat deze niet kwam of verhinderd 
was, het arrest aldus een schending 
inhoudt, niet alleen van voormeld 
artikel 422bis doch ook van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek (miskenning van de 
bewijskracht van het proces-verbaal van 
de openbare terechtzitting van 
7 februari 1979 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen, waarin de 
verklaring van dokter Legat betreffende 
het inrichten van de wachtdienst was 
opgenomen) en van artikel 97 van de 
Grondwet, nu het niet antwoordt op de 
conclusie waarbij eiser stelde dat hij 
niet was tekortgekomen aan zijn subsi
diaire plicht tot hulpverlening en gehan
deld had overeenkomstig de regels 
betreffende de inrichting van de wacht
dienst in het district van de provincie 
Henegouwen waar hij gevestigd was; 

tweede onderdeel, voor het misdrijf 
bedoeld in artikel 422bis van het Straf
wetboek is vereist dat hij wiens hulp 
wordt ingeroepen, verzuimt hulp te ver
lenen of te verschaffen aan iemand die 
in groot gevaar verkeert en dat dit 
verzuim opzettelijk is; beklaagde, door 
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de geneesheer die wachtdienst had, aan 
te wijzen en door mee te delen dat hij 
zelf naar de zieke zou gaan in het geval 
dat die geneesheer afwezig of verhin
derd was, hulp verleende en aanbood om 
in de plaats van die geneesheer hulp te 
verschaffen, hetgeen in overeenstem
ming was met de regels van de in zijn 
streek ingerichte wachtdiensten, zoals 
die werden uiteengezet door de getuige 
Legat, voorzitter van de provinciale 
geneeskundige commissie van Henegou
wen; het arrest hem derhalve niet schul
dig kon verklaren aan het feit dat hij 
geweigerd had naar de zieke te gaan 
omdat hij aangevoerd had dat hij geen 
wachtdienst had en enkel de naam en 
het telefoonnummer van de met de 
wachtdienst belaste geneesheer had 
opgegeven, nu hij toch, zoals de getuigen 
Livin en Delhaye hadden bevestigd, 
gezegd had dat hij wilde komen, hetgeen 
het tegenovergestelde is van een weige
ring, en nu hij zich toch gehouden had 
aan de regel dat de geneesheer die 
wachtdienst heeft, voorrang heeft, zodat 
eiser enkel diende te gaan in het geval 
dat die geneesheer niet te bereiken was 
(schending van artikel 422bis van het 
Strafwetboek); het arrest bovendien 
artikel 97 van de Grondwet schendt, nu 
het eiser veroordeelt wegens een op een 
opzettelijke weigering steunend schuldig 
verzuim, zonder rekening te houden met 
de regels inzake de werking van de 
wachtdienst en met hetgeen beklaagde 
volgens de drie bovenvermelde getuigen 
verklaard had en waarnaar hij verwees 
in zijn regelmatig voor de appelrechter 
genomen conclusie; 

derde onderdeel, nu het arrest ver
klaart dat eiser zich niet op overmacht 
of onoverkomelijke dwaling kon beroe
pen, zonder dat het onderzoekt wat hij 
in zijn conclusie, steunend op de getui-· 
genverklaringen van dokter Legat en de 
litisconsorten Livin Delhaye betoogde, 
namelijk dat hij « ••• als jong geneesheer 
die op dat ogenblik nog maar pas 
afgestudeerd was, ... zo plots werd 
geconfroteerd met een nieuwe situatie, ... 
en het zijn plicht achtte de regels 
betreffende de wachtdienst strikt in acht 
te nemen », en zonder dat het tevens 
nagaat of zijn handelswijze, meer 
bepaald toen hij aan degene die zijn 
hulp, inriep had gezegd dat hij dokter 
Gerin (geneesheer die wachtdienst had) 
bij diens afwezigheid zou vervangen, 
strookte met de regel dat de geneesheer 
die niet op de wachtrol ingeschreven is, 
bij dringende gevallen in zeker opzicht 

een subsidiaire plicht tot hulpverlening 
heeft of een « extra wachtdienst » 
vervult, en nu het daarentegen de aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond ver
werpt op grond van overwegingen welke 
de regels van de wachtdienst wijzigen, 
zoals die door de voorzitter van de 
bevoegde geneeskundige commissie wer
den uiteengezet, het arrest de 
artikelen 71, 422bis van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens ar

tikel 422bis van het Strafwetboek en 
onder de daarin omschreven voor
waarden, een ieder gehouden is 
hulp te verlenen of te verschaffen 
aan iemand die in groot gevaar 
verkeert, zo hij dit kan doen zonder 
gevaar voor zichzelf of voor ande
ren; 

Overwegende dat eiser die 
geneesheer was, betoogde, enerzijds, 
in feite, dat er in de gemeente waar 
de in gevaar verkerende zieke ver
hleef een wachtdienst wer kte waar
van hij op de dag van de feiten geen 
deel uitmaakte, dat hij niet was 
ingelicht omtrent het feit dat de 
geneesheer die wachtdienst had, op 
dat ogenblik onmogelijk kon komen 
en dat hij aan degene die zijn hulp 
inriep, had laten weten dat hij de 
geneesheer die wachtdienst had en 
wiens naam en telefoonnummer hij 
meedeelde, zou vervangen, deze niet 
te bereiken was, en anderzijds, in 
rechte dat de geneesheer die geen 
wachtdienst heeft, slechts een sub
sidiaire plicht tot hulpverlening 
heeft; 

Overwegende dat artikel 422bis 
van het Strafwetboek de weigering 
om een algemene plicht tot solidari
teit te vervullen, strafbaar stelt en 
dat de rechter van geval tot geval en 
in feite oordeelt of die plicht voor
rang heeft; 

Overwegende dat in verband 
daarmee, de inrichting van een 
wachtdienst eventueel wel mede in 
aanmerking kan worden genomen 
bij de beoordeling van de vraag of 
de weigering van een geneesheer 
om hulp te verlenen een misdrijf 
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oplevert, doch dat die omstandig
heid hem in beginsel niet kan 
ontslaan van de plicht tot hulpverle
ning wanneer hij geen wachtdienst 
he eft; 

Overwegende dat de materiele 
bestanddelen van het aan eiser 
verweten misdrijf wettig bewezen 
zijn op grond van de in het middel 
aangehaalde consideransen van het 
arrest, zodat aileen wettige recht
vaardigingsgronden aan de zijde 
van eiser het misdrijf konden uit
sluiten,· vermits bijzonder opzet niet 
vereist is; 

Dat het arrest in dat verband 
vermeldt dat « het stilzitten van 
beklaagde door niets .,. te rechtvaar
digen was en hij zich niet kan 
beroepen op overmacht of onover
komelijke dwaling, de enige recht
vaardigingsgronden die werden aan
gf:woerd; 

Overwegende dat de rechter voor 
het overige de redenen niet dient 
aan te geven waarom hij zijn ove:t
tuiging op bepaalde, door hem wet
tig in aanmerking genomen be
wijselementen g.rondt, veeleer dan 
op andere; 

Dat anderzijds, de bewijskracht 
van ~en getuigenverklaring niet 
wordt miskend door de beslissing 
welke die verklaring niet in aan
merking neemt of door de besliss.ing 
die daarnaar verwijst zonder 1ets 
eraan toe te voegen of weg te Iaten; 

Dat het arrest ten slotte, door in 
de bewoordingen die in het middel 
zijn weergegeven, de redenen te 
vermelden waarom eiser verplicht 
was hulp te verlenen, de conclusie 
beantwoordt waarbij eiser betoogde 
dat hij niet was tekort gekomen aan 
zijn plicht tot hulpverlening en 
gehandeld had overeenkomstig de 
regels betreffende het inrichten van 
de wachtdienst waarvan hij deel 
uitmaakte; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt neer recht, in zoverre het zich 
beroept op de schending van de 
artikelen 422bis van het Strafwet
boek, 9, 37 van het koninklijk 

besluit nr. 78 van 10 november 1967, 
1 en 4 van de wet vim· 8 juli 1964 en 
feitelijke grondslag mist, in zoverre 
het de miskenning van de bewijs
kracht van de akten en de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 422bis 
van het Strafwetboek geen bijzon
der opzet vereist; 

Overwegende dat de inbreuk op 
dat artikel weliswaar enkel strM
baar is wanneer ze wetens en wil
lens werd gepleegd, doch dan enkel 
in die betekenis dat de handeling 
van beklaagde niet kan gerechtvaar
digd worden, onder meer door over
macht of onoverkomelijke. dwaling; 
dat niet wordt vereist dat beklaagde 
het bijzonder opzet heeft gehad zijn 
hulp te onthouden aan een persoon 
in gevaar; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het in de door het middel overgeno
men bewoordingen aangeeft om 
welke redenen eiser verplicht was 
hulp te · verlenen, de conclusie 
beantwoordt waarin eiser zich ener
zijds beriep op het feit dat hij geen 
deel uitmaakte van de wachtdienst 
en, anderzijds, de in het middel 
aangegeven getuigenverklaringen 
aanvoert; · 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht, in zoverre het de 
schending aanvoert van arti
kel 422bis van het Strafwetboek en 
feitelijke grondslag mist, in zoverre 
het zich beroept op ·de schending 
van artikel 97 van de Grondwet; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter de 

omstandigheden waaruit hij afleidt 
dat beklaagde gehandeld heeft 
onder dwang of dat hij in een geval 
van onoverkomelijke dwaling ver
keerde, in feite beoordeelt onder 
toezicht van het Hof; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de consideransen die het 
vermelt en die in het middel wor
den weergegeven, wettig heeft kun-
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nen beslissen dat de handelwijze 
van eiser niet gerechtvaardigd was 
door overmacht of onoverkomelijke 
dwaling; RET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 24 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest ove
rigens, nu het in de door het middel 
overgenomen bewoordingen aan
geeft om welke redenen eiser de 
plicht had hulp te verlenen, ant
woordt op de in het middel weerge
geven conclusie; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

7 oktober 1981 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 98 

2' KAMER - 7 oktober 1981 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE - sou
TENEUR- BEGRIP. 

Naar Juid van art. 380bis Sw. is saute
. neur, hij die geheel of ten dele Jeeft op 
kosten van een persoon van wie hij de 
prostitutie exploiteert, zodat naar 
recht is verantwoord, het arrest dat de 
beslissing dat beklaagde souteneur is 
geweest, grondt op de vaststelling dat 
de opbrengsten van de prostitutie ten 
minste voor een dee] gediend hebben 
voor de betaling van zijn schulden en 
die van zijn echtgenote (1). 

(1) Zie Cass., 9 mei 1955 (Bull en Pas., 1955, 
I, 978)); 18 nov. 1957 (ibid., 1958, I. 295); 
24 mei 1967 (A.C., 1967, 1161). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 380bis van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest het proxenetisme 
ten laste van eiser bewezen verklaart op 
grond « dat, wat de telastlegging A 
betreft, Lecomte in de loop van het 
vooronderzoek toegegeven heeft te 
weten dat zijn vrouw in de rue du 
Champion te Luik een salon had 
gehuurd waar ze prostitutie bedreef; dat 
Lecomte betoogt dat hij hiervan wel op 
de hoogte was, maar dat hij toch vol
doende inkomsten had om niet geheel of 
gedeeltelijk op kosten van zijn vrouw te 
moeten leven, dat hij dus de prostitutie 
van Flandroy Charline niet geexploiteerd 
heeft; dat Lecomte tijdens zijn verhoor 
op 25 mei 1979 ... verklaard heeft : 
ongeveer 4 maanden geleden begon mijn 
vrouw zich te prostitueren omdat wij 
schulden hadden die wij niet konden 
betalen met het geld dat binnenkwam; 
dat aldus alle verklaringen van Lecomte 
betreffende zijn inkomsten niet ter zake 
dienend zijn », 

terwijl eiser in zijn conclusie uiteen
zette dat hij de maandelijkse schulden 
welke 32.467 frank bedroegen, gemakke
lijk kon betalen met zijn inkomsten als 
postambtenaar en als hondenfokker, en 
dat de werkloosheidsuitkeringen waarop 
zijn vrouw recht had en eisers inkom
sten, na betaling der schulden, volston
den voor het onderhoud van het gezin, 
zodat het uitgesloten was dat hij nu 
meer dan vroeger voordeel heeft kunnen 
trekken uit de inkomsten van de prosti
tutie van zijn vrouw, dat zij weliswaar 
bepaalde schulden betaalde, doch dat de 
door eiser niet bestede gelden auto
matisch ten behoeve van het gezin 
worden aangewend, dat niets er bij hem 
op wees dat hij door de prostitutie van 
zijn vrouw welvarender zou zijn gewor
den, wei integendeel, en ten slotte dat de 
eventuele vermenging van inkomsten die 
nu eenmaal eigen is aan elk gezin, 
op zich geen schuldvermoeden kon 
opleveren: 

Overwegende dat luidens arti
kel 380bis, 3", van het Strafwetboek 
souteneur is, hij die geheel of ten 
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dele leeft op kosten van een per-, dierenbescherming bewezen is ten 
soon van wie hij de prostitutie laste van eiser, naar recht verant-
exploiteert; woordt; 

I Dat in dat opzicht het middel niet 
Dat het hof van beroep derhalve, kan worden aangenomen· 

door vast te stellen dat de opbreng- ' . 
sten van de prostitutie ten minste ... En overwegende dat de ~u?sta~1-
voor een deel gediend hebben voor trele of op straffe van metighe~d 
de betaling van de schulden van voorge.~chreven rechtsvorme~ . m 
eiser en diens echtgenote, zijn acht ZlJn gen<;>men en ?e beshssmg 
beslissing dat eiser souteneur overeenkomstlg de wet rs gewezen; 
geweest is, naar recht verantwoordt; Overwegende dat de veroorde-

lende beslissing in kracht van 
Dat het middel niet kan worden gewijsde is gegaan ten gevolge van 

aangenomen; de verwerping van de ertegen 
gerichte voorziening, zodat het cas-
satieberoep tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer heeft en, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

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

7 oktober 1981 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Fran
~oise Demo!, Luik. 

1 • KAMER - 8 oktober 1981 

BURGERLIJKE ZAKEN- AFSCHRIFI' VAN HET 
EXPLOOT VAN BETEKENING VAN HET CASSA-
TIEVERZOEKSCHRIFI' NIET OVEREENSTEM
MEND MET HET ORIGINEEL - DE PERSOON 
AAN WIE HET STUK IS BETEKEND, KAN ZICH 
OP DE NIETIGHEID TEN GEVOLGE VAN DIE 
NIET--OVEREENSTEMMING ENKEL BEROEPEN 
ALS HIJ DAARDOOR IN ZIJN BELANGEN IS 
GESCHAAD (1). 

0verwegende dat het arrest met VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT 
de in het middel weergegeven COn- VAN BETEKENING VAN HET CASSATIEVER-
sideransen enerzijds antwoordt op ZOEKSCHRIFI' AFSCHRIFI' VAN HET 
de in het middel aangegeven COn- EXPLOOT NIET OVEREENSTEMMEND MET HET 
clusie en anderzijds de beslissing 1--o-R-IG_r_N_E_E_L_-_n_E_P_E_R_s_o_o_N_AA_N_w_r_E_H_E_T_s_T_u_K 
dat de overtreding van artikel 2, 1", 
van de wet van 2 juli 1975 op de (1) en (2) Cass., 23 jan. 1978 (A.C., 1978, 616). 
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IS BETEKEND, KAN ZICH OP DE NIETIGHEID van het Gerechtelijk Wetboek 
TEN GEVOLGE VAN DE NIET-OVEREENSTEM- opgesomde nietigheden, en waar
MING ENKEL BEROEPEN ALS HIJ DAARDOOR IN VOOr de regel van artikel 861 Van 
ZIJN BELANGEN IS GESCHAAD (Z). hetzelfde wetboek niet geldt; 

(DE K ... T. G ... ) Overwegende dat uit de gegevens 
van het middel van niet-ont
vankelijkheid niet blijkt dat de aan
gevoerde onregelmatigheid verweer
sters belangen heeft geschaad; 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 11 maart 1980 en 
22 april 1980 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel in hoger 
beroep gewezen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid dat door verweerster 
tegen het cassatieberoep is opgeworPen 
en hieruit is afgeleid dat de gerechts
deurwaarder in zijn exploot van beteke
ning zegt dat hij haar een afschrift van 
het exploot en een afschrift van het 
cassatieberoep heeft gelaten, welke ver
klaring betekent dat verweerster een 
volledig afschrift van genoemd cassatie
beroep zou hebben ontvangen, terwijl 
een van de bladen van het afschrift dat 
zij heeft ontvangen, werd vervangen 
door een blad uit een ander cassatiebe
roep dat met dit geschil niets uitstaande 
heeft: 

Overwegende dat uit het afschrift 
van het aan verweerster betekende 
cassatieverzoekschrift blijkt dat een 
blad ontbreekt, dat over het middel 
van eiseres handelde, en is vervan
gen door een blad uit een ander 
cassatieverzoekschrift dat met dit 
geschil niets te maken heeft; 

Overwegende dat volgens arti
kel 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek zowel het afschrift als het 
origineel van het verzoekschrift op 
straffe van nietigheid de uiteenzet
ting van de middelen van de 
eisende partij, haar conclusie en de 
vermelding van de wettelijke bepa
lingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd, moet bevatten; 

Overwegende dat de nietigheid 
wegens een onregelmatigheid, zoals 
ten deze het afschrift van het ver
zoekschrift met onvolledige uiteen
zetting van de middelen, niet 
behoort tot de in artikel 862, § 1, 

(2) Zie nota 1 vorige biz. 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1101, 1108, 1134, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1288, 4°, als gewijzigd bij de 
wet van 1 juli 1972, artikel 2, en 1306, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis van 

11 maart 1980 oordeelt dat de par
tijen, in de overeenkomst v66r de 
scheiding van tafel en bed bij 
onderlinge toestemming, aan ver
schillende mogelijkheden hebben 
gedacht waarin verweersters uitke
ring verminderd of opgeheven 
wordt, en, dienaangaande, erop 
wijst dat zij de variabiliteit van de 
uitkering hebben aangenomen, 
enkel aan de « mogelijkheid van een 
vermindering » hebben gedacht 
maar zonder daarom de mogelijk
heid van een stijging uit te sluiten; 

Dat het voormelde vonnis zijn 
beslissing niet steunt op de bepalin
gen van de indexclausule en, bijge
volg, hun bewijskracht niet heeft 
kunnen miskennen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en derde onder
dee! samen betreft : 

Overwegende dat het vonnis van 
11 maart 1980 vaststelt dat de voor
melde overeenkomst bepaalt dat de 
uitkering tot levensonderhoud van 
eiser aan verweerster « steunt op 
het huidig nettoloon van de echtge
noot ten belope van 27.500 frank»; 

Dat het vonnis, door te oordelen 
dat dit beding een verhouding 5,5 
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tussen de uitkering en dit nettoloon 
van de uitkeringsplicbtige doet ont
staan, daarvan geen uitlegging geeft 
die met de inboud van de akte 
onverenigbaar is; 

Dat de recbtbank aldus aan de 
overeenkomst niets toevoegt, docb 
enkel de draagwijdte ervan duide
lijk maakt zonder de artikelen 1101 
en ll08 van bet Burgerlijk Wetboek 
te scbenden; 

Dat die onderdelen van bet mid
del niet kunnen worden aangeno
men; 

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

8 oktober 1981 1• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Dassesse en Bayart. 

Nr. 100 

1 • KAMER - 8 oktober 1981 

GEMEENTEVERORDENING- BEKEND

MAKING- BEWIJS. 

Bij gebrek aan koninklijk besluit waar
bij de wijze wordt bepaald waarop het 
feit en de datum van de bekendma
king van de gemeentereglementen 
moeten worden vastgesteld, mag het 
bewijs van deze bekendmaking door 
alle wettelijke bewijsliddelen worden 
geleverd (1). 

(GEMEENTE ELSENE 
T. • AUTOS-PANNEAUX SADAP • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

Gelet op bet bestreden vonnis 
nr. 444, op 4 juni 1980 door de 
Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in boger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 102 van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836, gewij
zigd bij artikel 21 van de wet van 
30 december 1887, 1, 25", van de wet van 
27 mei 1975, 1, 2, 3 van het koninklijk 
besluit van 12 november 1849 en 1317 tot 
1324 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de door ge!ntimeerde (thans eiseres) 
overgelegde gegevens, dat wil zeggen : 
een gestencileerd stuk genaamd 
« Gemeente Elsene-fiskaliteit voor het 
belastingjaar 1976. Belasting op het 
openbaar gebruik van reclamevoertuigen 
en draagbare reclametoestellen. Hier
nieuwing. Wijziging >>, dat eindigt met de 
vermelding : « Bekendgemaakt en aan
geplakt overeenkomstig artikel 102 van 
de Gemeentewet. Elsene, 14 mei 1976 », 
de fotocopie van een ongedateerde brief 
aan de gouverneur van Brabant, onder
tekend door een lid van het college en 
door de gemeentesecretaris, waarin 
wordt gezegd dat als bijlage onder meer 
het getuigschrift wordt verstuurd van de 
bekendmaking van het besluit van de 
gemeenteraad van 12 februari 1976 
betreffende de belasting op het openbaar 
gebruik van reclamevoertuigen en 
draagbare reclametoestellen, de fotoco
pie van een stuk van 1 juni 1976 
« getuigschrift van bekendmaking >> 

genaamd, dat door een van de leden van 
het college en door de gemeentesecreta
ris ad interim is ondertekend, en waar
bij het college attesteert dat het besluit 
van de gemeenteraad van 12 februar\ 
1976 betreffende de hernieuwing en de 
wijziging van de belasting op het open
baar gebruik van reclamevoertuigen en 
draagbare reclametoestellen overeen
komstig de wet van 14 mei 1976 is 
bekendgemaakt, niet genoegzaam naar 
recht aantonen dat het gemeenteregle
ment waarop de rechtsvordering van 
eiseres afwijst op grond dat aileen een 
regelmatig bijgehouden register, waarin 
het nakomen van die formaliteiten wordt 
opgetekend, een onomstootbaar bewijs 
kan leveren dat de vereiste formaliteiten 
zijn vervuld; dat een dergelijk register 
niet wordt overgelegd; dat ge!ntimeerde 
trouwens niet aanvoert dat een dergelijk 
register is bijgehouden, 

terwijl, bij ontstentenis van een 
koninklijk besluit dat de wijze bepaalt 
waarop van de bekendmaking en van de 
datum der bekendmaking van de 

------------------1 gemeentereglementen moet blijken, het 
{1) Cass., 11 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1187) 

en 27 maart 1981 {ibid., 1980-81, 436). 
bewijs van die gegevens mag worden 
geleverd door aile rechtsmiddelen en 
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niet uitsluitend door overlegging van het 
register waarvan sprake is in de bestre
den beslissing : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 102 van de Gemeentewet, onder 
voorbehoud van de bepalingen van 
dat artikel die op de plattelandsge
meenten toepasselijk zijn, de regle
menten en verordeningen van de 
gemeenteraden door toedoen van 
het college van burgemeester en 
schepenen worden bekendgem:takt 
door omroeping en aanplakking, en 
dat zij verbindend zijn de vijfde dag 
na hun bekendmaking, behalve 
wanneer het reglement of de veror
dening een kortere termijn bepaalt; 
dat van de bekendmaking en de 
datum der bekendmaking moet blij
ken op de bij koninklijk besluit te 
bepalen wijze; 

Overwegende dat, nu ter uitvoe
ring van voornoemde bepaling geen 
enkel koninklijk besluit is genomen 
dat de wijze bepaalt waarop moet 
blijken van de bekendmaking en 
van de datum der bekendmaking 
van de gemeentereglementen, het 
bewijs van die gegevens door aile 
wettelijke bewijsmiddelen mag wor
den geleverd; 

Overwegende dat het vonnis in 
het onzekere laat of de rechtbank in 
recht heeft geoordeeld dat de regel
matigheid van de bekendmaking en 
van de datum der bekendmaking 
enkel wettelijk kunnen worden aan
getoond door een verklaring van 
bekendmaking opgetekend in het 
register der bekendmakingen, dan 
wel of . het, na het aile andere 
bewijsmiddelen te hebben aangeno
men en de bewijswaarde van de 
voorgelegde gegevens te hebben 
beoordeeld; in feite geoordeeld heeft 
dat de genoemde reglementen niet 
overeenkomstig artikel 102 van de· 
Gemeentewet zijn bekendgemaakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 

gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel, zitting houdende 
in hoger beroep. 

8 oktober 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char-
les, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Ansiaux. 

Nr. 101 

1 • KAMER- 9 oktober 1981 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - VONNIS VAN FAIL
LIETVERKLARING WAARDOOR WORDT VER
HINDERD DAT DE RECHTEN VAN DE 
SCHULDEISERS OP DE RECHTEN EN GOEDE
REN. WAARUIT DE BOEDEL OP DAT OGEN
BLIK IS SAMENGESTELD, WORDEN GESCHON
DEN (1). 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - WETTELIJKE HYPO· 
THEEK VAN DE GEHUWDE VROUW- FAIL
LIETVERKLARING VAN DE MAN, V66R DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 
14 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
ECHTGENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMO
GENSSTELSELS- ART. 559 FAILLISSEMENTS
WET 18 APRIL 1851, OPGEHEVEN BIJ DE WET 
VAN 14 JULI 1976 EN ALS OVERGANGSBEPA
LINGEN GEHANDHAAFD - ART. 559 TOEPAS
SELIJK GEBLEVEN OOK AL HEEFT DE CURA
TOR ZICH DAAROP PAS NA DE INWERKING
TREDING VAN DE WET VAN 14 JULI 1976 
BEROEPEN. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - WETTELIJKE HYPO
THEEK VAN DE GEHUWDE VROUW - FAIL
LIETVERKLARING VAN DE MAN, V66R DE 

(1) Zie Cass., 30 jan. 1941 (Bull. en Pas., 
1941, l, 22); FREDERICQ, dl. VII, nr. 73 e.v.; 
VAN RYN en HEENEN, dl. IV, nr. 2667 e.v.; 
CLOQm, Droit commercial (Novelles), dl. IV, 
nr. 8, 1387 e.v. 
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INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 
14 JULI 1976 BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT
GENOTEN EN DE HUWELIJKSVERMOGENS
STELSELS - ART. 599 FAILLISSEMENTSWET 
18 APRIL 1851, OPGEHEVEN BIJ DE WET VAN 
14 JULI 1976 EN ALS OVERGANGSBEPALINGEN 
GEHANDHAAFD - ART. 559 TOEPASSELIJK 
GEBLEVEN, OOK AL HEEFT DE CURATOR ZICH 
DAAROP PAS NA DE INWERKINGTREDING VAN 
DE WET VAN 14 JULI 1976 BEROEPEN. 

(MR. VAN MALLEGHEM Q.Q. T. FRAN<;OIS) 

ARREST 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
di.ng van het. oud artikel 559 van de 
Faillissementswet en van de artikelen 62 
tot 75 van de Hypotheekwet, 

doordat het arrest de toepassing van 
het oud artikel 559 van de Faillisse
mentswet, krachtens hetwelk « de vrouw 
wier man koopman was op het tijdstip 
van de voltrekking van het huwelijk, of 
het geworden is binnen de twee jaren na 
deze voltrekking, heeft slechts hypo
theek op de onroerende goederen die op 
dat tijdstip aan haar man toebehoorden 
of die hem sedertdien bij erfenis zijn te 
beurt gevallen ... », uitsluit op grond : dat 
de nieuwe wetsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten en de huwelijksvermogens
stelsels, « de vroegere in oud artikel 559 
van de Faillissementswet ten laste van 
de vrouw omschreven beperking niet 
meer handhaven »; dat de nieuwe wet in 
werking trad op 28 september 1976 en 
van toepassing is « op de toekomstige 
gevolgen van toestanden en verhoudin
gen die ontstaan zijn onder de vroegere 
wet; dat daarentegen de door de curator 
op het oud artikel 559 van de Faillisse
mentswet gegronde vordering slechts bij 
conclusie van 11 mei 1977 aanhangig 
werd gemaakt en derhalve onderzocht 
dient te worden of appellant qualitate 
qua uit deze opgeheven wettekst nog 
rechten kon putten », 

en doordat het arrest, na te hebben 
aangemerkt dat allerlei bepalingen, 
waaronder artikel 559 van de Faillisse
mentswet, in stand konden worden 
gehouden mits de echtgenoten binnen 
een jaar een desbetreffende verklaring 

voor een notaris aflegden, maar dat dit 
ten deze niet had kunnen geschie
den omdat verweerster reeds op 
12 januari 1976 een gerechtelijke schei
ding van goederen had aangevraagd, 
gevolgd door de litigieuze hypothecaire 
inschrijving van 1 maart 1976 en omdat 
bij vonnis van 8 maart 1976 de scheiding 
van goederen was toegestaan, en doordat 
het arrest, na terecht te hebben aan
vaard dat het ontbonden huwelijksver
mogensstelsel - ontbonden onder de 
oude wetgeving - overeenkomstig de 
beginselen van de oude wetgeving 
« waaronder het tot stand kwam en 
teniet gedaan werd » zal moeten ver
deeld en vereffend worden, niettemin 
aanneemt dat « waar nu het faillisse
ment dagtekent van 14 juni 1976 en 
de wet pas in werking trad op 
28 september 1976, slechts in die tussen
periode door de curator rechtsgeldig een 
vordering op grond van artikel 559 van 
de Faillissementswet ingesteld had kun
nen worden; dat achteraf echter geen 
rechten meer konden geput worden uit 
een wetsbepaling die opgeheven en zelf.s 
niet tijdelijk in stand werd gehouden 
alsmede evenmin noodzakelijk blijkt te 
zijn voor de vereffening van het ontbon
den huwelijksstelsel (artikel 47, § 3); dat 
de vestiging daarentegen door geYnti
meerde van een wettelijke hypotheek, 
zoals ook het verwerpen van de gemeen
schap haar uitwerking blijft behouden, 
gezien de nieuwe wet principieel onaan
getast laat wat voordien rechtsgeldig tot 
stand kwam en volledig afgehandeld 
werd », 

en doordat derhalve in het arrest 
beslist werd dat de gemeenschap over
eenkomstig de bepalingen van de vroe
gere wet vereffend en verdeeld zou 
moeten worden, doch met uitsluiting van 
artikel 559 van de Faillissementswet, 

terwijl, wanneer na de ontbinding van 
de gemeenschap doch v66r de inwer
kingtreding van de nieuwe wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van de echtge
noten en de huwelijksvermogensstelsels, 
een faillissement van de echtgenoot is 
tussengekomen en de echtgenote zich in 
het kader van dit faillissement beroept 
op een v66r de inwerkingtreding van 
voormelde nieuwe wet genomen wette
lijke hypotheek - op grand waarvan zij 
op de hoedanigheid van bevoorrechte 
schuldeiseres aanspraak maakt, - de 
curator, ook na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet, de rechtsgeldigheid van 
deze hypotheek mag betwisten op grond 
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van artikel 559 van de Faillissementswet, 
dat precies in geval van faillissement de 
rechtsgeldigheid van de voordien krach
tens de artikelen 62 tot 75 van de 
Hypotheekwet gevestigde hypotheek 
beheerst, 

en terwijl, indien - overeenkomstig 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek -
« de nieuwe wet principieel onaangetast 
laat wat voordien rechtsgeldig tot stand 
kwam •, dit echter de mogelijkheid niet 
ontneemt - doch integendeel insluit -
te onderzoeken of inderdaad de wette
lijke hypotheek voordien rechtsgeldig is 
tot stand gekomen en bij voorbeeld niet 
strijdig was met artikel 559 van de 
Faillissementswet, zodat het arrest, door 
de in conclusie gevorderde toetsing van 
de rechtsgeldigheid van de wettelijke 
hypotheek aan het oud artikel 559 van 
de Faillissementswet uit te sluiten, 
alhoewel deze bepaling toepasselijk was 
op de hypotheek, gevestigd v66r het in 
werking treden van bedoelde wet, schen
ding inhoudt van de ingeroepen wetsbe
paling van de Faillissementswet en van 
de artikelen 62 tot en met 75 van de 
Hypotheekwet, en zodat het arrest, in de 
mate dat het aldus heeft beslist dat een 
vroeger (dit is v66r het in werking 
treden van de nieuwe wet) gevestigde 
wettelijke hypotheek niet meer, wat 
haar rechtsgeldigheid betreft, onderwor
pen was aan de geldigheidsvereisten van 
de toenmalige wetgeving (artikel 559 van 
de Faillissementswet), doch beoordeeld 
moest worden volgens de nieuwe wet 
van 14 juli 1976, die een dergelijke 
vereiste niet stelde, aan laatstgenoemde 
wet, in strijd met artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, terugwerkende 
kracht toekent (schending van artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de uitspraak 
van het faillissement en de benoe
ming van een curator beogen de 
rechten van de schuldeisers op de 
goederen, die op dat tijdstip de 
failliete boedel uitmaken, te be
schermen; dat die rechten in de 
regel na dat tijdstip niet meer 
worden gewijzigd; 

Overwegende dat de regel van 
artikel 559 van de Faillissementswet 
beoogt de samenstelling van de 
boedel en de rechten van de schuld
eisers nader te bepalen, zoals ze 
waren op het ogenblik van de fail
lietverklar}ng; dat de rechten van de 

schuldeisers ten aanzien van de 
failliete boedel aldus vaststaan op het 
ogenblik van de uitspraak van het 
faillissement; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat 
verweerster, gehuwd onder het stel
sel van scheiding van goederen met 
gemeenschap van aanwinsten, op 
12 januari 1976 gerechtelijke schei
ding van goederen heeft gevorderd 
en dat deze haar is toegestaan bij 
vonnis van 8 maart 1976, nadat zij 
haar wettelijke hypotheek krach
tens de artikelen 65 tot 72 van de 
Hypotheekwet had laten inschrijven 
op 1 maart 1976, tot zekerheid van 
haar rechten uit voorbehouden goe
deren en vergoedingen; dat De 
Schepper samen met de vennoot
schap failliet is verklaard bij vonnis 
van 14 juni 1976; 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de faillietverkaring v66r de inwer
kingtreding, op 28 september 1976, 
van de wet van 14 juli 1976 betref
fende de wederzijdse rechten en 
verpichtingen van echtgenoten en 
de huwelijksvermogensstelsels, de 
omvang van de wettelijke hypo
theek van verweerster, krachtens 
het toen vigerende artikel 559 van 
de Faillissementswet, ten aanzien 
van de gezamenlijke schuldeisers 
beperkt bleef tot de goederen en 
rechten die in die wetsbepaling zijn 
vermeld, zulks ongeacht het tijdstip 
waarop desaangaande zou worden 
geconcludeerd of waarop de juiste 
grenzen van de werderzijdse rech
ten zouden worden bepaald; 

Overwegende dat de opheffings
en wijzigingsbepalingen van de wet 
van 14 juli 1976 ter zake zonder 
gevolg blijven; dat immers, inge
volge artikel 2 van het Burgerlijk 
W etboek, de nieuwe regeling slechts 
geldt voor het toekomende, tenzij de 
wet zelf, hetzij uitdrukkelijk, hetzij 
impliciet inzonderheid wegens de 
aard van de regeling, anders 
bepaalt; dat, nu de faillietverklaring 
ten deze geen nieuwe rechtsgevol
gen meer meebrengt, die door de 
nieuwe wet zouden kunnen worden 
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bei:nvloed, een dadelijke inwerking
treding van de nieuwe wet zonder 
gevolg blijft; dat uit de genoemde 
wet, haar voorbereiding of strekking 
niet kan worden afgeleid dat zij in 
die zin zou terugwerken, dat zij een 
geheel voltrokken situatie, zoals een 
v66r de inwerkingtreding van de 
wet uitgesproken faillissement of 
ontbonden huwelijksstelsel, zou wij
zigen; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door de beslissing dat eiser 
artikel 559 van de Faillissementswet 
niet kon inroepen, die wetsbepaling 
benevens artikel 2 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt . op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat daarover door de feiten
rechter zal worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

9 oktober 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Charles, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 102 

1• KAMER- 9 oktober 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN ElSER 
OPKOMT TEGEN VERSCHILLENDE NAAR ZIJN 
MENING MOGELIJKE INTERPRETATIES VAN 
HET ARREST EN VOOR ELK VAN DIE INTER
PRETATIES EEN AFWNDERLIJKE SCHENDING 
VAN DE WET AANVOERT ZONDER VOORAF 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. AAN TE VOEREN 
- ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WE'ITELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING VAN 
ART. 1134 B.W. (1). 

(ROYALE BELGE N.V. T. PANCKEN) 

9 oktober 1981 1• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Bayart en VanRyn. 

Nr. 103 

1" KAMER - 9 oktober 1981 

1° OVEREENKOMST ~ UITLEGGING IN 
FEITE DOOR DE RECHTER - GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
BIJ DE UITLEGGING- ONAANTASTBARE UIT
LEGGING (1). 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING VAN 
ART. 1134 B.W. (2). 

(MEYNS T. c CHEVRON OIL BELGIUM > N.V.) 

9 oktober 1981 1" kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Bayart. 

Nota arrest nr. 102 : 

(1) Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 336) en 
9 okt. 1981 (ibid., 1981-1982, nr. 103). 

Nota's arrest nr. 103 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 627). 

(2) Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 336). 
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Nr. 104 

1• KAM~R-'- 9 c;~ktober 1981 
. . . 
GEMEENTE- EN. PROVINCIEBELAS-

TINGEN - GEME.ENTEBELASTING OP AAN
GELANDE EIGENDOMMEN LANGSHEEN OPEN
BARE WEGEN WAARIN RIOLEN ZIJN AANCXE
LEGD VRIJSTELLING VOOR NIET 

· GEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN DE LAN
'DELIJKE GEDEELTEN·VAN DE GEMEENTE
DRAAGWIJDTE. 

Wanneer een bepaling van een geineen
teverordenipg vaststelt dat · de nif!t, 
gebouwde percelen gelegen in de Jan
delijke gedeelten van de getneente zijn 
wijgesteld van de getneentebelasting 
op de eigendommen jangsheen . open
bare wt:;gen waa,rin riolen zijn. aange
legd en dat de. aanpalende percelen. 
die. aan dezelfde eigenaai toebehoren, 

· als een geheeJ' moeten worden 
beschouwd, breidt de bestendige depu
tatie van een proVincieraad de diaag
wijdte van die bepaling onwettig uit, 
wanneer zij beslist dat de eigenaar 
van niet gebouwde percelen palende 
aan een ander perceel dat aan 

· dezelfde eigepaar toebehoort en 
waarop de gebouwen staan die door, 
een derde, krachtens het recht vim 
opstal, werden opgericht, de belasting 
op die niet gebouwde percelen niet 

-. verschuldigd is·. om de enkele reden 
dat 'die -.;erschillende percelen, wEJt de 
belastingschuld betreft, moeten wor
den . aangemerkt als afzonderlijke 
gehelen, nu op elk perceel onderschei
den zakelijke rechten zijn· gevestigd. 

(STAD NIEUWPOORT T. F.ERON-CROMBEZ) 

ARREST 

7 april 1970 eri 15 van de. ,verordening 
van dezelfde stad van 16 november 1971, 

· doordat de b~streden . beslissing, 
ofscb.oon ze aanneeint dat het gaat om 
" terreinen w<:~.arvan het epe onbebouwd 
iS. en paalt aari het andere, dat aan 
dezelfde eigeriaar fuebehoort, maar 
krachtens een opsta:trecht bebouwd 
is ... » de belastirtg nochtans niet ver
schu~digd verklaart om reden dat « beide 
t~rreirien op grona yari de onderschei
den zakelijke rechten, die erop gevestigd 
zijn, voor het verschuldigd zijn van de 
belasting ;,, als ruzonderlijke entiteiten 
moeten beschouwd worden », en daarfue 
aanleunt bij artikel · 12 van dezelfde 
belastingverordening, waarin de belas
tingheffing geregeld wordt voor terrei
nen waarop een opstalrecht is toege
staan, 

terwijl de hiervoren aangeduide bepa
lingen uit de belastingverordeninger, 
ge~m onderscheid :inaken naargelang de 
gebouwen al dan niet eigendom zijn van 
de. eigenaar van de grond, en evenmin 
naargelang de aard van de zakelijke 
rechten die de eigenaar van het gebouw 
eventueel zou. bezitten, en verder even
min een verwijzirig naar het in de 
bestreden beslissing aangehaald arti
kel 12 inhouden, 

· · en terwijl het feit dat een terrein met 
erfpacht of opstal zbu bezwaard zijn, 
.geenzins onverenigbaar is met het feit 
dat het als gebouwd · terrein in aanmer
king zou genomen worden om de belas
tingheffing op andere terreinen te bepa
len, zodat de bestreden beslissing de in de 
tekst omschreveri uitzon9-ering . op de 
belastbaarheid uitbreidt tot een geval, dat 
in deze tekst noch expliciet noch impliciet 
is begrepen : 

Overwegende dat . de aanslag, 
RET HOF; - Gelet op de be'stre- waartegen ten deze .het bezwaar

den beslissing, op 13 juni 1980 door schrift werd ingediend; de gemeen
de Bestendige Deputatie van de telijke belasting op het aanleggen 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen van riolen, dienstjaar 1975, betreft;. 
gewezen; Overwegende . dat, krachtens 

Gelet op het arrest van het Hof . artikel 1. van de toepasselijke 
van 13 november 1978 (1); gemeentelijke verordening, de al 

dan niet aangelande eigendommen 
·langsheen bpenbare wegen of 
gedeelten van openbare wegeri, 

. waarin rio len werden aangelegd, 

Over het middel, rugeleid uit ae scherr
ding van de artikelen 15 van de gemeen
telijke verordening van ·de. stad Nietiw
poort van 23 april 1965, 15 van de 
verordening van dezelfde stad van 

. ,,, ... 

{1) A.C., 1978-79, 310. 

aan de belasting onderworpen: zijn; 

Overw:egende dat, krachten:s 
artikel 15 'van de verorderling, de 
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belasting wordt uitgesteld, onder 
meer, ... 2" voor de niet gebouwde 
terreinen welke- . gelegen zijn in 
de landelijke gedeelten van de 
gemeente, en dat voor de toepassing 
van deze bepaling de aaneenpalende 
terreinen welke aan een zelfde eige
naar toebehoren, als een geheel 
worden beschouwd; 

Overwegende ·· dat de beslissing 
vaststelt dat ten deze de onge
bouwde terreinen, waarop de liti
gieuze aanslagen betrekking heb
ben, palen aan een ander terrein 
dat aan dezelfde eigenaar toebe
hoort en waarop gebouwen staan 
die door een derde, krachtens een 
recht van opstal, werden opgericht; 

Overwegende dat de beslissing 
oordeelt dat die terreinen, op grond 
van de onderscheiden zakelijke 
rechten die erop gevestigd zijn, voor 
het verschuldigd-zijn van de belas
ting als afzonderlijke entiteiten 
moeten worden beschouwd, en 
beslist dat de belasting niet ver
schuldigd is op de' niet gebouwde per
celen; 

Overwegende pat artikel 15, 2", 
van de verordening aileen uitstel 
van de belasting bepaalt voor niet 
gebouwde percelen, die geen geheel 
uitmaken met een gebouwd perceel 
dat aan deze1fde eigenaar toebe
hoort; dat het niet bepaalt dat, 
wanneer de gebouwen die op het 
aanpalend gebouwd perceel zijn 
opgericht aan een andere eigenaar 
toebehoren, de regel volgens welke 
aaneenpalende percelen welke aan 
een zelfde eigenaar toebehoren als 
een geheel moeten worden 
beschouwd, niet meer toepasselijk 
is; 

Overwegende dat weliswaar arti
kel 12 van de verordening bepaalt 
dat in geval van een recht van 
opstal, een recht van erfpacht of 
een recht van vruchtgebruik, de 
belasting verschuldigd is door de 
opstalhouder, de erfpachter of de 
vruchtgebruiker; dat het echter ook 
bepaalt dat de eigenaar hoofdelijk 
mede de belasting verschuldigd is; 

Overwegende dat 
1
de omstandig

heid dat de aanslag ten laste van de 
eigenaar van de gebouwen aileen 
kan worden gevestigd op het 
gebouwd perceel, niet verhindert 
dat de aanslag ten laste van de 
eigenaar van de grond mede op de 
aanpalende niet gebouwde percelen 
kan worden gevestigd; 

Overwegende dat derhalve de 
beslissing, door te oordelen dat de 
eigenaar van de aan het gebouwd 
perceel palende, niet gebouwde per
celen de belasting op laatstbedoelde 
percelen niet verschuldigd is om de 
enkele reden dat op het gebouwde 
perceel onderscheiden zakelijke 
rechten zijn gevestigd, het uitzon
deringsgeval bepaald bij artikel 15, 
2", van de verordening onwettig 
uitbreidt en derhalve die bepaling 
schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak; zoals beperkt bij het arrest 
van het Hof van 13 november 1978, 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen. 

9 oktober 1981 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Versiaggever : de h. Lebbe 
- GelijkluMende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Marc De Sutter, Gent. 

Nr. 105 

3" KAMER - 12 oktober 1981 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- WERKNEMERS - TEN ONRECHTE UITGE
KEERDE PRESTATIES - VERHAAL OP VER
VALLEN MAAR NOG NIET UITGEKEERDE 
BEDRAGEN VERSCHULDIGD DOOR EEN 
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INSTELLING OF DIENST DIE ANDERE ~ 
RINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID MOET 
DOEN DAN PENSIOENPRESTATIES - TERQG
VORDERING BUITEN DE VERJARINGSTERMIJ
NEN VAN ART. 21, § 3, WET VAN 13 JUNI 1966-
VEREISTEN. 

Wanneer een instelling of dienst ten 
onrechte pensioenprestaties heeft uit
gekeerd, kan deze het bedrag ervan 
verhalen op de vervallen maar n.og 
niet uitgekeerde bedragen verschul
digd door een instelling of dienst, 
belast met de uitkering van andere 
prestaties van sociale zekerhe~d af!r: 
de rechthebbende of diens met tllt 
de echt gescheiden echtgenoot; dat 
bedrag wordt verhaald zonder inaclft
neming van de verjaringstermijnen 
van art. 21, § 3, wet van 13 juni 1966, 
als die prestaties ten onrechte zijn 
uitgekeerd en ze niet samen met 
andere vervallen en niet uitgekeerde 
prestaties mogen worden genoten (1). 
(Art. 21, § 3, vierde lid, wet van 
13 juni 1966 betreffende de rus~- en 
overlevingspensioenen voor arberder~, 
bedienden, zeevarenden onder Belgr
sche vlag, mijnwerkers en vrijwillig 
verzekerden, gew. bij wet van 
27 juli 1971, art. 1410, § 4, Ger.W., gew. 
bij wet van 12 mei 1971.) 

(NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWER
KERS T. VERMIGLIO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1980 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 21, § 3, vierde lid, van 
de wet van 13 juni 1966 betreffende de 
rust- en overlevingspensioenen voor 
arbeiders, bedienden, zeevarenden onder 
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig 
verzekerden, zoals § 3, in fine, van dit 
artikel gewijzigd is bij artikel 7, 2•, van 
de wet van 27 juli 1971 en bij artikel 8, 
§ 3, van de wet van 27 december 1973, en 
van artikel 1410, § 4, van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 9, 6•, 
van de wet van 12 mei 1971, 

doordat het arrest beslist dat eiser, op 
basis van artikel 21, § 3, vierde lid, van 

de wet van 13 juni 1966, het bedrag van 
12.947 frank, dat hij van 1 januari 1970 
tot 24 februari 1973 ten onrechte aan 
verweerder heeft uitbetaald, niet kan 
terugvorderen op . de renteachterstallen 
die verweerder door het Fonds voor 
de beroepsziekten verschuldigd zijn 
ingevolge diens beslissing van 22 fe
bruari 1979, op grond dat de draag
wijdte van de wettelijke compensatie 
van artikel 21, § 3, vierde lid, beperkt is, 
daar de instelling die een met terugwer
kende kracht verkregen voordeel uitbe
taalt van de vervallen en nog niet 
uitbetaalde bedragen het bedrag van de 
vroegere prestaties die niet samen met 
gezegde voordelen mogen worden gena
ten, kan afhouden ten voordele van de 
instelling of dienst die ten onrechte 
uitbetaald heeft, « dat derhalve moet 
worden nagegaan of alle voorwaarden 
van artikel 21, § 3, vierde lid, vervuld 
zijn; dat dus ook moet worden gezegd of 
voldaan is aan de laatste voorwaarde 
zoals ze voorkomt in artikel 21, § 3, 
vierde lid, in fine : " en die niet samen 
met gezegde voordelen mogen worden 
genoten ", dat appellant (thans eiser) a.an 
de hand van de stukken van het dossier 
niet bewijst en niet aanbiedt te bewijzen 
dat het onverschuldigd uitbetaalde 
bedrag van 12.94 7 frank i~z~ke het 
invaliditeitspensioen van gemt1meerde 
(thans verweerder) als mijnwerker voor 
de periode van 1 januari 1970 tot 
24 februari 1973 niet samen mag worden 
genoten met de rente wege~s ber:oeps
ziekte die met ingang van 4 Januan 1978 
is toegekend; dat hieruit volgt dat niet is 
votdaan aan alle voorwaarden van 
artikel 21, § 3, vierde lid », 

terwijl artikel 21, § 3, vierde lid, van 
de wet van 13 juni 1966 bepaalt dat de 
verjaring « geen beletsel vormt voor de 
terugvordering van het onverschuldigd 
uitbetaalde op de vervallen bedragen in 
de zin van artikel 1410, § 4, van het 
Gerechtelijk Wetboek welke, niet uitbe
taald worden aan de gerechtigde »; dit 
artikel enkel naar artikel 1410, § 4, van 
het Gerechtelijk Wetboek verwijst voor 
ZOller dit de VElrvallen bedragen 
omschrijft waarop het onverschuldigd 
uitbetaalde kan worden teruggevorderd, 
namelijk de voordelen die verschuldigd 
zijn door de instellingen of diensten 
waarvan sprake is in §§ 1 en 2 van dat 
artikel 1410 en met terugwerkende -----------------! kracht zijn verkregen; artikel 21, § 3, 

(1) • L'indu dans le droit de Ia securite vierde lid, van de wet van 13 juni 1966 
sociale •, plecht. openingsrede van proc.-gen. d 
Leclercq, voor het Arbeidshof te Bergen op daarentegen niet verwijst naar e ove-
2 sept. 1975, nr. 49, biz. 28. rige bepalingen van artikel 1410, § 4, van 
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het Gerechtelijk Wetboek en met name 
naar de bepalingen . welke de ten on
rechte uitbetaalde bedragen, die kun
nen worden teruggevorderd op de 
« vervallen » bedragen, beperken tot het 
bedrag van de prestaties die niet samen 
mogen worden genoteh met de voorde
len die verschuldigd zijn door de instel
lingen of diensten waarvan sprake is in 
§§ 1 en 2 en met terugwerkende kracht 
zijn verkregen; voor de vaststelling van 
de ten onrechte uitbetaalde bedragen 
die, volgens artikel 21; § 3, vierde lid, 
van de wet van 13 juni 1966, kunnen 
worden teruggevorderd, dus uitsluitend 
een beroep moet worden gedaan op dit 
artikel; genoemd artikel een algemene 
strekking heeft en doelt op elk bedrag 
dat ten onrechte is uitgekeerd door een 
van de in §§ 1 en 2 van dat artikel 
genoemde uitbetalingsinstellingen en het 
arrest, bijgevolg, door te beslissen dat 
eiser dat ten onrechte uitbetaalde 
bedrag van 12.947 frank enkel kon 
terugvorderen als dit bedrag overeen
stemde met prestaties die niet samen 
mochten worden genoten met de door 
het Fonds voor de Beroepsziekteh 
betaalde invaliditeitsrente, aan arti
kel 21, § 3, vierde lid, van de wet van 
13 juni 1966 een voorwaarde toevoegt die 
er niet in voorkomt en het, bijgevolg, 
schendt (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen) : · 

Overwegende dat artikel 1410; § 4, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 
het ten deze van toepassing is, 
bepaalt dat de instelling of dienst 
die, ingevolge een beslissing met 
terugwerkende kracht, een van de 
voordelen als vermeld in de eerste 
twee paragrafen van dat artikel 
moet uitbetalen, van de vervallen en 
nog niet uitbetaalde bedragen het 
bedrag van de vroeger door een 
andere instelling of dienst uitge
keerde prestaties kan afhouden, als 
die prestaties ten onrechte zijn 
uitgekeerd en ze niet samen met 
gezegde voordelen mogen worden 
genoten; 

Dat, krachtens artikel 21, § 3, 
vierde lid, van de . wet van 
13 juni 1966, geW:ijzigd bij de wetteri 
van 27 juli 1971 en 27 d~cember 
1973, de bepalingen van deze para
graaf betreffende de verjaringster
mijn inzake de terugvordering van 

ten orirechte uitgekeerde pensioen
prestaties geen beletsel vormen voor 
de terugvordering van het onver
schuldigd uitbetaalde op de verval
len bedragen in de zin van 
artikel 1410, § 4, van het Gerechte
lijk Wetboek welke niet uitbetaald 
worden aan de gerechtigde; 

Dat uit de wet van 27 juli 1971, 
die dat artikel 21, § 3, vierde lid, 
heeft geW:ijzigd, alsmede uit de par
lernentaire voorbereiding van die 
wet blijkt dat de wetgever daar
mee, niettegenstaande de verjaring, 
de terugvordering van ten on
rechte uitgekeerde pensioenpresta
ties heeft willen mogelijk maken op 
andere sociale prestaties wanneer 
die verschillende prestaties niet 
samen mogen worden genoten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de brief die verweerder 
op 31 oktober 1980 aan de voorzitter 
van het Hof heeft gericht en niet 
door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie is ondertekend, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

12 oktober 1981 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. De Bruyn. 

Nr.l06 

2" KAMER - 13 oktober 1981 

1° HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID 

- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - EER
STE RECHTER DIE EEN VERV ALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT TOT STUREN UIT
SPREEKT VOOR EEN TERMLJN VAN VLJFTIEN 
DAGE!\1 WEGENS EEN MISDRLJF EN EEN VER~ 
VALLENVERKLARING VOOR DEZELFDE DUUR 
WEGENS EEN ANDER MISDRLJF - RECHTS
COLLEGE DAT IN HOGER BEROEP EEN VER
VALLENVERKLARING UITSPREEKT VAN HET 
RECHT TOT STUREN VOOR EEN TERMLJN VAN 
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EEN MAAND WEGENS EERSTGENOEMD MIS
DRIJF, DOCH GEEN ENKELE VERVALLENVER~ 
KLARING U!TSPREEKT VOOR HET 'IWEEDE 
MISDRIJF- EENSTEMMIGHE!D VERE!ST (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - VERNIETIG!NG VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT 
VEROORDEELD - BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF 
ALTHANS ONREGEL'II!ATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN · - BESL!SSING WAARBIJ 
DEZE PARTIJ BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJK WORDT VERKLAARD, ZONDER 
BESTAANSREDEN GEWORDEN (2). 

(DESCHRYVER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 februari 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel211bis van 
het W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat eiser voor de 
politierechtbank werd vervolgd 
wegens overtreding van artikel 8.3, 
1" en 2", van het Wegverkeersregle
ment (telastlegging A), sturen in 
staat van dronkenschap (telastleg
ging B), openbare dronkenschap 
(telastlegging C), weigering een 
bloedmonster te laten nemen 
(telastlegging D) en het in het 
verkeer brengen of houden van een 
motorvoertuig met versleten wiel
band (telastlegging EJ, 

Overwegende dat de politierecht
bank voor de vermengde feiten A, B 
en C, voor het feit Den voor het feit 

vermengde feiten A, B en C een 
ontzetting uit het recht te sturen, 
wordt opgelegd voor een termijn 
van een maand en dat voor het feit 
D geen ontzetting uit bedoeld recht 
wordt uitgesproken; 

Overwegende dat het vonnis der
halve een zwaardere straf uitspreekt 
voor de vermengde feiten A, Ben C 
door verlenging van de duur van 
de ontzetting; dat daaraan geen 
afbreuk wordt gedaan door de 
omstandigheid dat die ontzetting 
wegvalt voor het feit · D en dat de 
enige in hoger beroep uitgesproken 
ontzetting niet meer dan het totaal 
van de in eerste aanleg uitgespro
ken ontzettingen bedraagt; 

Overwegende dat de veroordeling 
voor de vermengde telastleggingen 
A, B en C slechts met eenparigheid 
van stemmen kon worden uitge
sproken; 

Dat het vonnis, dat deze eenpa
righeid niet vaststelt, artikel 21lbis 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Overwegende dat uit de hierna op 
de voorziening van eiser uit te 
spreken vernietiging volgt dat de 
beslissing, waarbij de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Garage ter Leie civielrech
telijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de veroordeling van eiser, bin
nen de perken van die vernietiging 
geen bestaansreden meer heeft, ook 
al heeft die partij geen voorziening 
ingesteld; 

E telkens een geldboete uitsprak, 
met daarenboven voor de ver- Om die redenen, vernietigt het 
mengde feiten A, B en c een bestreden vonnis, in zoverre het 
ontzetting uit het recht te sturen eiser veroordeelt wegens de ver
voor een term1jn van 15 dagen en mengde telastleggingen A, B en C, 
eenzelfde ontzetting voor het feit D; en in de kosteri van eerste aanleg 

Overwegende dat het bestreden alsmede in de helft van de kosten in 
vonnis het beroepen vonnis beves- hoger beroep; verwerpt de voorzie
tigt, met dien · verstaride dat voor de ning voor het overige; stelt vast dat 
----------------! de beslissing waarbij de personen

(1) Zie Cass., 20 mei 1980 · (A.C., 1979-80, 
nr. 590). · 

_{2) Cass., 3 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 331)~ 

vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Garage ter Leie 
civielrechtelijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de geldboete en de 
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ten laste van eiser gelegde kosten, 
binnen de perken van de op de 
voorziening van eiser uitgesproken 
vernietiging geen bestaansreden 
meer heeft; 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; laat 
de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

13 oktober 1981 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

N:r.l07 

2" KAMER - 13 oktober 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAJo~L..'\.KEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN £EN BESL!SSING 

Overwegende dat de advocaat van 
eiser bij brief van 22 mei 1981 te 
kennen geeft dat het cassatieberoep 
« inag worden doorgehaald » en dat 
zijn « client wenst de procedure 
inderdaad niet door te drijven >>; 

Dat zodanige verklaring afstand 
vah het cassatieberoep inhoudt; 

Pverwegende dat het Hof geen 
acht slaat op die afstand, nu deze 
gedaan is door een advocaat die 
geen advocaat bij het Hof van 
Cassatie is, en evenmin uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat hij voorzien 
was van een bijzondere volmacht, 
terwijl de afstand in dit geval 
gelijkstaat met een afstand van de 
rechtsvordering; 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

DIE HAAR EIS AFWIJST- AFSTAND DOOR EEN Om die redenen, verwerpt de 
ADVOCAAT DIE GEEN HOUDER IS VAN EEN VOOrziening; veroordeelt eiser in de 
~~~~ERE VOLMACHT - AFSTAND ZONDER kosten. 

Met Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat die geen 
advocaat is bij het Hof en geen houder 
is van een bijzondere volmacht, voor 
de voorziening door de burgerlijke 
partij, ingesteld tegen een beslissing 
waarbij haar eis, zij het gedeeltelijk, is 
afgewezen, daar in zodanig geval 
afstand van de voorziening gelijkstaat 
met afstand van de rechtsvordering 

13 oktober 1981 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
G. Jaspaert, Leuven. 

(1). (Wet 16 feb. 1961, art. 6, gew. bij Nr 108 
art. 1 wet 20 dec. 1974.) • 

(VERTENTEN T. GOEDHUYS) 

ARREST 

2' KAMER - 13 oktober 1981 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP, DOOR 
DE BEKLAAGDE ALLEEN INGESTELD - VER
ZWARING VAN DE STRAF VAN DE BEKLAAGDE 
-BEGRIP. 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 mei 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Leuven; Wanneer enkel de beklaagde hoger -----------------1 beroep instelt, mag zijn straf niet 

(1) Cass., 4 april 1978 (A.C., 1978, 883) en 
9 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 214). 

worden verzwaard; wanneer de rech
ter in hoger beroep de door de eerste 
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rechter uitgesproken veroordeling tot 
geldboete en vervangende gevangenis
straf bevestigt, dan mag hij met name 
niet tevens een vervallenverklaring 
uitspreken van het recht tot sturen, 
ook als hij voor de geldboete en 
de vervangende gevangenisstraf een 
gedeeltelijk uitstel verleent dat door 
de eerste rechter niet was toegekend 
(1). (Sv. art. 202.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T. VORIATZIDIS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 oktober 
1980 in hoger beroep gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Ton
geren; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9 van de Grondwet 
en 202 van het W etboek van Strafvorde
ring, 

doordat het vonnis de door de eerste 
rechter uitgesproken straf verzwaart, 

te1wijl alleen de beklaagde hoger 
beroep had ingesteld : 

Overwegende dat verweerder door 
de Politierechtbank te Tongeren, 
afdeling Maaseik, bij verstek ver
oordeeld was tot een geldboete van 
500 frank of 90 dagen vervangende 
gevangenisstraf, op grond van de 
telastlegging : op de openbare weg 
een motorvoertuig te hebben 
bestuurd zonder houder te zijn van 
een rijbewijs of een als dusdanig 
geldend bewijs, vereist voor het 
besturen van dit voertuig; 

Overwegende dat dezelfde politie
rechtbank het verzet van verweer
der ontvankelijk maar ongegrond 
verklaarde, en hem opnieuw veroor
deelde tot een geldboete van 
500 frank of 90 dagen vervangende 
gevangenisstraf; 

Overwegende dat het vonnis, op 
het enkele hoger beroep van ver
weerder, deze veroordeelt tot een 
geldboete van 500 frank of 90 dagen 
vervangende gevangenisstraf, .waar-

(1) Zie Cass., 25 sept. en 23 okt. 1973 (A.C., 
1974, 86 en 217); 9 dec. 1975 {ibid., 1976, 446); 
20 en 21 dec. 1976 (ibid., 1977, 440 en 451). 

van 250 frank of 4~ dagen vervan
gende gevangenisstraf met uitstel 
van tenuitvoerlegging gedurende 
drie jaar, en tot ¢en stuurverbod 
voor zes maanden; 

Overwegende dat het vonnis, niet
tegenstaande het vpor de geldboete 
gedeeltelijk een uitstel toestaat, 
door het uitspreken van een stuur
verbod, de door de eerste rechter 
opgelegde straf verzwaart, wat het 
niet vermocht te do~n op het enkele 
hoger beroep van verweerder; 

Dat h~t middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest meldiqg 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 
Hasselt, zitting houdende in hoger 
beroep. 

13 oktober 1981 - 2~ kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelij"klui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 109 

2• KAMER- 13 oktober 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN- STRAFZAKEN- ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - VORM -
STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - OPGAVE VAN DE 
GESCHONDEN WE'ITEN- OPGAVE NIET VER
EIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -
AKTE NIET VOORGELEGD- TEKST VAN DIE 
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AKTE NIET UIT DE BEl?TREDEN BESLISSING door, het Bof van Beroep te Gent, 
NOCH UIT ENIG GEDINGSTUK AF TE LEI?EN - kamer van inbeschuJdigingstelling, 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 'gewezen; 

4~ ONDERZOEKSGERE HTEN - REGE· Overwegende dat de voorziening 
LING VAN i:JE PROCESVOERING - VEI;l.WIJZING van de burgerlijke partij tegeri een 
NAAR DE CORRECTIONELE ,RECHTBANK - arrest van buiterivervolgingstelling 
VOLDOENDE BEZWAREN- BEOORDELING VAN ontvankelijk is, niet -'alleen in 
DE BEZWAREN - BEVOEGDHEID VAN DE ZOVerre dat arrest haar veroordeelt 
ONDERZOEKSGERECHTEN. tot schadevergoeding jegens de ver-

I" Dtt burgerlijke partij is ontvankelijk dachte, haar verwijst in kosten van 
om zich in cassatie te voorzien tegen de strafvordering of in kosten van 
een arrest van buitenvervolgingstel- de civielrechtelijke vordering, of een 
ling, niet aileen in zoveire dit arrest 
haar veroordeelt tot schadevergoeding andere beschikking bevat betref
jegens de verdachte, haar verwijst. in fen de die civielrechtelijke vordering, 
de kosten van de ·:strafvordering of in maar ook in zoverre de voorziening 
de kosten van de burgerlijke rechts- gericht is tegen , de beslissing van 
vordering, of een andere beschikking buitenvervolgingstelling zelf, die op 
be vat betreffende die burgerlijke het ~erzet van de burgerlijke partij. 
rechtsvorderiJ7g, maar ook in zoverre is gewezen; 
de voorziening .gericht is tegen . de 
beslissing van buitenvervolgingstelling 
zelf, gewezen op het verzet vim de 
burgerlijke P{frtij (2). 

2o De bu.rgerlijke partij die , zich in 
cassatie voorziet, is niet verplicht .de 
wettejjjke bepalingen, te vermelden 
welke volgens .baar z1jn geschonde,n; 
.het is voldoende dat zij duidelijk de 
aangevoerde onwettigheid aangeeft (3). 

4° D~ onderzoeksgerechten oordNen lii 
feite of er voldoende bezwaren 
bestaan die . de verwljzing van een 
verdachte naar de correcdonele recht
bank kunnen verantwoorden; die 
beoordeling heeft niet enkel betrek
king op de materiele tcstanddelen, 
doch ook op het morele bestanddeel 
van de aan die verdachte verweten 
misdrijven (4). (Sv., artt. 128 en 130.) 

(VERTENTEN, DECLERCK T. QUAGHEBEUR EA) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1980 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
423), 9 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 164) en 
6 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 147). 

(2) Cass., 13 jan. '1981 (A. C., 1980-81, nr. ~75). 

(3) Cass., 14 okt. 1974 (A.C., 1975, 205) en 
10 jan. 1978 (ibid., 1978, 550); zie Cass., 
25 maart 1980 (ibid, 1979-80, nr. 469). 

(4) Zie Cass., 18 dec. 1860 (Bull. en Pas., 
1861, I, 15); Cass. fr., ch. crim., 12 jurii 1890 
(Dalloz, 1890, I, 489). · 

Over het eerste mid del, ... 

. bve:vwegen'de ~at, nu het arrest 
de concluse van de eisers in geen 
enkel opzicht beantwoordt, het mid
del gegrond is; 

Over het tweede iniddel, hieruit afge
leid dat het arrest de · beWijskracht van' 
de akte val). hoge,r beroep van .20, 2_4 en 
25 juli 1973 mi~kerit, · 

doordat het arrest in zijn motive:ring 
zegt : « dat uit de onistandigheid dat de 
verdachte Quaghebeur van. mr .. Heymans 
vernomen heeft " dat' de. vereffeningver
deling toch niet eerder zou kunnen 
geregeld worden, d\m wanneer ~e: zaak 
welke door de heer Vertenten in hoger 
beroep werd ingeleid, afg~handeld is "• 
en zulks meedeelde · a an tweede ver
dachte, notaris Vileyn, en aan de partij 
Josina Declerck, .niet k;an afgeleid wor~ 
den dat hij wist of moest weteh dat hij 
nog niet aangesteld was als boedelnota
ris; dat, immers, de procedure, ingeleid 
voor het hof van beroep, een ander 
voorwerp heeft dan de' aanstelling . van 
notaris Quagheb~ur junior, in vervaii
ging van wijlen · zjjn vader (met betrek
king tot : de nietigv'erklaring van het 
testament van wijlen Elisa Spilliers) », 

terwijl deze laatste overweging, name
lijk dat de procedure ingeleid voor het 
hof van beroep een ander voorwerp 
heeft dan de aanstelling van notaris 
Quaghebeur junior, in vervanging van 
wijlen zijn vader (met betrekking tot de 
nietigverklaring van het testament van 
wjjlen Elisa Spilliers), stijdig is met, de 
akte van hoger beroep; betekend door de 
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eisers op 20, 24, 25 juli 1973 en waarbij de akte van hoger beroep, die op 
hoger beroep ingesteld werd tegen het een andere procedure betrekking 
vonnis van . de Rechtbank van Eerste heeft en waarvan de bewiJ. skracht 
Aanleg te Brugge van 30 mei 1973; dit 
vonnis onder meer beval dat er zal miskend zou zijn, zich niet in het 
worden overgegaan tot vereffening en ·strafdossier bevindt noch regelmatig 
verdeling van de echtelijke goederen van is overgelegd, en noch het arrest 
de gemeenschap die heeft bestaan tus- noch enig ander processtuk de 
sen Henri Declerck en zijn echtgenote bewoordingen ervan overneemt; 
Elisa Spilliers, alsmede van hun beide Dat het middel niet ontvankeliJ"k 
nalatenschappen, en als werkende nota-
rissen aangestelde om die vereffening te 
doen mr. Vileyn en mr. Quaghebeur, 
respectievelijk notaris te Nieuwpoort en 
te Oostende; de akte van hoger .beroep 
er duidelijk toe strekte het beroepen 
vonnis te horen te niet doen en aan de 
eisers ·de 'besluiten toe te kennen die zij 
in eerste aanleg hadden genomen even
als alle andere te nemen voor het hof 
van beroep; notaris Quaghebeur tijdens 
de procedure voor het hof overleed; 
dientengevolge de voor het hof van 
beroep ingeleide procedure, die de volle
dige vernietiging van het eerste vonnis 
vroeg, zeker ook betrekking had op de 
aanstelling van de notarissen; dit des te 
meer het geval was nu de aangestelde 
notaris overleden was; de kamer van 
inbeschuldiging derhalve ten onrechte 
zegt dat de procedure voor het hof van 
beroep een ander voorwerp heeft dan de 
aanstelling van notaris Quaghebeur 
junior ter vervanging van wijlen zijn 
vader; deze overweging strijdig is met de 
duidelijke tekst van de akte van hoger 
beroep die de vernietiging van heel het 
vonnis vraagt, te meer nu het hof van 
beroep enkel en alleen bevoegd was om 
de notaris aan te wijzen ter vervanging 
van de overledene : 

Overwegende dat de verweerders 
ten onrechte tegen het middel -
evenals tegen het derde middel -
aanvoeren dat het niet ontvankelijk 
is omdat het niet preciseert welke 
wetsartikelen geschonden worden 
door het arrest; dat immers de 
burgerlijke partij die zich in straf
zaken in cassatie voorziet, niet 
verplicht is de wettelijke bepalingen 
te vermelden welke volgens haar 
geschonden zijn, en het voldoende 
is dat zij duidelijk de aangevoerde 
onwettigheid aangeeft, wat zij ten 
deze doet; 

Overwegende echter dat het Hof 
niet vermag de gegrondheid van het 
middel te onderzoeken, aangezien 

is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het hof van beroep zich schuldig 
maakt aan machtsoverschrijding, 

doordat de beschikking van de raad
kamer en het arrest uitspraak doen over 
de grond van de zaak, het arrest de 
motieven van de beschikking van de 
raadkamer overneemt om te beslissen 
dat er bij de drie verdachten geen 
bedrieglijk opzet voorhanden was, en het 
arrest die motieven aanvult om te beslis
sen dat er geen aanwijzingen zijn dat de 
verdachten gehandeld hebben met het 
oogmerk om te schaden, 

terwijl de onderzoeksgerechten bij het 
regelen van de procedure tot taak heb
ben na te gaan of er ten laste van de. 
verdachten voldoende bezwaren bestaan 
om hen naar de bevoegde rechtbank te 
verwijzen; in casu de kamer van inbe
schuldigingstelling niet bevoegd was om 
de grond van de zaak te onderzoeken en 
zich als rechter ten grande uit te spre-· 
ken over schuld of onschuld; immers de 
materialiteit van de valsheid in geschrif
ten vaststond; dit trouwens blijkt uit de 
beschikking van de raadkamer die het 
herstel bevolen heeft van de valsheid 
naar artikel 463 van het W etboek van 
Strafvordering; de vraag die zich ter 
zake nog enkel voordeed, was de beoor
deling van het al of niet bedrieglijk 
opzet en het toebrengen van schade; het 
arrest onder meer beslist : « Dat er 
derhalve, uit de omstandigheid dat de 
voormelde akte, verleden in afwezigheid 
van de nochtans tijdig uitgenodigde 
burgerlijke partijen, verschillend is van 
het antwerp dat hen opgestuurd werd, 
geen aanwijzing van schuld in hoofde 
van de verdachten kan afgeleid worden 
daar, zoals door de eerste rechter en in 
de hierboven aangehaalde overwegingen 
aangetoond werd, de verdachten niet 
wisten (weze het nog ten gevolge van 
hun nalatigheid} dat in de vervanging 
van wijlen notaris Quaghebeur nog niet 
voorzien werd »; een dergelijke beslis
sing een beslissing uitmaakt over de 
grond van de zaak; het immers aan de 
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recbter ten gronde toekomt te oordelen 
over de aanwezigbeid van bet zedelijk 
bestanddeel van bet misdrijf in een 
debat na ondervraging van verdacbten 
en eventuele getuigen; ook het openbaar 
ministerie in zijn vordering voor de 
kamer van inbescbuldigingstelling en 
strekkende tot verwijzing naar de cor
rectionele recbtbank van de drie ver
dachten, duidelijk dit principe stelde : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 128 van het Wetboek van Straf
vordering, de rechters van de onder
zoeksgerechten, indien zij van oor
deel zijn dat het feit noch een 
misdaad, noch een wanbedrijf, noch 
een overtreding opievert of dat 
tegen de verdachte geperlei bezwaar 
bestaat, verklaren dater geen reden 
is tot vervolging; dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling op onaan
tastbare wijze in feite daarover 
oordeelt; dat de kamer van inbe
schuldigingstelling ten deze, door in 
te gaan op het verweer van de 
verweerders dat het morele 
bestanddeel van het misdrijf ont
brak, overeenkomstig artikel 128 
heeft gehandeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch slechts in 
zoverre het niet antwoordt op de 
conclusie waarin de eisers aanvoer
den dat ook vals is de vermelding in 
de notariele akte « dat comparanten 
" minnelijk " besluiten over te gaan 
tot de vereffening, rekening hou

13 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler en R. Verstringhe, Gent. 

Nr. 110 

2• KAMER- 13 oktober 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHIL,LENDE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN 
DIE M!SDRIJVEN BETREFT - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDR!JF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR EEN ONGEOORLOOFDE DAAD -
VOORBESCHIKTHEID VAN DE QETROFFENE 
WELKE Tar DE SCHADE HEEFT BIJGEDRA
GEN- OMSTANDIGHEID DIE VOOR DE DADER 
VAN DE ONGEOORLOOFDE DAAD DE VER
PLICHTING TOT HERSTEL NIET UITSLUIT. 

2o Wanneer een ongeoorloofde daad 
schade veroorzaakt, sluit de omstan
digheid dat de pathologische voorbe
schiktheid van de getroffene tot het 
veroorzaken van de schade heeft bij
gedragen, de herstelplicht van de 
dader niet uit (2). 

(RICCIOLINI T. PAS) 

ARREST 

dend met de testamentaire HET HOF; - Gelet op het bestre
beschikkingen » en in zoverre het den arrest, op 1 april 1981 door het 
de eisers in kosten van de twee Hof van Beroep te Gent gewezen; 
instanties en tot schadevergoeding Overwegende dat het arrest eiser 
jegens de verweerders veroordeelt; veroordeelt op grond van de 
verwerpt de voorziening voor het telastleggingen : A) opzettelijk ver
overige; beveelt dat van dit arrest wondingen of slagen te hebben 
melding zal worden gemaakt op de toegebracht aan M.H., welke slagen 
kant van de gedeeltelijk vernietigde of verwondingen, zonder het oog
beslissing; veroordeelt de eisers in merk om te doden, werden toege
de helft van de kosten en de bracht en toch de dood hebben 
verweerders in de overige kosten; l----------------
verwijst . de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling. 

(1) Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 173). 

(2) Cass., 8 juni 1951 (A.C., 1951, 596) met 
noten 1 en 2. 
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veroorzaakt; B) M.H. door gebaren 
of zinnebeelden bedreigd te hebben 
met een aanslag op zijn persoon of 
eigendommen, waarop een crimi
nele straf gesteld is; 

Over het middel hieruit afgeleid : het 
arrest beantwoordt eisers middelen en 
conclusies niet en veronderstelt wat te 
bewijzen was, namelijk het causaal ver
band tussen de slagen en de dood. Het 
beperkt zich ertoe dit verband !outer te 
affirmeren; nergens antwoordt het op 
het verweer van eiser, waarin omstandig 
was aangetoond - aan de hand van het 
deskundig verslag van Dr. Deslypere en 
de verklaringen door deze deskundige 
voor de Correctionele Rechtbank te 
Brugge afgelegd, alsook van de bevesti
ging door Dr. Michielsen - dat reeds 
v66r elk welkdanig handgemeen aile 
voldoende en nodige elementen verenigd 
waren om de dood van het slachtoffer 
objectief te verklaren. Het arrest omzeilt 
voiledig de deskundige gegevens en 
besluiten. In dergelijke omstandigheden 
heeft het geen zin meer een deskundige 
aan te steilen en ter zitting te horen; het 
deskundig onderzoek heeft geen andere 
betekenis dan te zeggen dat er geen 
causaal verband tussen slagen en dood 
heeft bestaan. Wei zegt het arrest dat de 
ongewone inspanning die het slachtoffer 
voorafgaandelijk deed, te wijten zou zijn 
geweest aan eiser, wat onjuist is in 
feite : het slachtoffer heeft zichzelf 
vooraf in een stresssituatie gesteld; hij 
moest concluant niet ontlopen; en hij, en 
hij aileen, kon weten dat hij niet in staat 
was 400 meter te !open; eiser had het 
recht het slachtoffer op straat aan te 
spreken in betaling. Doch daarvoor is 
eiser niet vervolgd; er moet bewezen 
worden dat de slagen of verwondingen 
de dood hebben veroorzaakt. Het arrest 
verschaft daaromtrent zelfs geen aanwij
zing. Het doet toepassing van de theorie 
van de predispositie, doch ter zake heeft 
deze theorie geen pertinentie. De midde
len en conclusies van eiser situeren zich 
niet op dat vlak maar op het niveau van 
de equivalentieleer met betrekking tot 
het oorzakelijk verband (leer van de 
condito sine qua non, 't is te zeggen de 
heersende causaliteitsleer). Om te weten 
of iets een noodzakelijke voorwaarde is, 
moet men de betwiste factor wegdenken 
en, zich dan afvragen of, zonder die 
factor, het gevolg nog zou zijn geweest 
wat het in feite was; het deskundigenon
derzoek wijst objectief uit dat de slagen 

(factor) niet de dood (gevolg) teweeg
gebracht hebben : 

I. In zoverre het middel gericht 
is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Overwegende dat het middel, nu 
het enkel de telastlegging sub A 
betreft, terwijl de tegen eiser uitge
sproken enkele straf van een maand 
gevangenis en 100 frank geldboete 
wettelijk verantwoord blijft door het 
misdrijf sub B, niet tot cassatie kan 
leiden en derhalve bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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; 

II. In zoverre het middel gericht 
is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de deskundigenonderzoe
ken hebben uitgewezen dat de dood 
van het slachtoffer het gevolg 
is geweest van een overbelasting 
van zijn ziekelijke hart, te wijten 
aan een ongewone inspanning 
(400 meter lopen) gepaard met een 
zekere graad van opwinding; dat het 
vervolgens oordeelt : « Het is duide
lijk dat deze ongewone inspanning 
te wijten is geweest aan het optre
den van (eiser) en de opwinding bij 
het slachtoffer veroorzaakt werd 
door het handgemeen en het toe
brengen van slagen door (eiser). 
Hieruit volgt dat tussen de hande
lingen van (eiser) en het overlijden 
van het slachtoffer er een verband 
van oorzaak tot gevolg bestaat. De 
ziekelijke voorbeschiktheid die bij 
deze hartlijder bestond, neemt dit 
causaal verband niet weg. Zonder 
de feiten waaraan (eiser) zich op de 
persoon van het slachtoffer heeft 
schuldig gemaakt, was het slachtof
fer op 20 juni 1979 niet overleden »; 

Overwegende dat wanneer een 
onrechtmatige daad schade veroor
zaakt, de omstandigheid dat de 
predispositie van de getroffene bij-
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gedragen heeft tot het ontstaan van 
die schade, de aansprakelijkheid 
van de auteur van de daad niet 
wegneemt; 

Overwegende dat het arrest in de 
geciteerde consideransen het nood
zakelijk oorzakelijk verband tus
sen eisers fout en de uit de dood 
van het slachtoffer voortvloeiende 
schade constateert, nu het, in feite 
en mitsdien onaantastbaar, uit de 
gegevens die het vermeldt, afleidt 
dat het slachtoffer op de aangege
ven datum niet zou zijn overleden 
indien eiser niet met hem handge
meen was geweest en hem geen 
slagen had toegebracht; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende het in het middel weerge
geven verweer, dat eiser in zijn 
conclusie aanvoerde, verwerpt, die 
conclusie beantwoordt en de beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het middel, in zoverre het zon
der enige precisering verwijst naar 
alle vroegere weren en conclusies 
van eiser, bij gebrek aan nauwkeu
righeid niet ontvankelijk is; 

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

13 oktober 1981 - 2• kamer- Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : · mr. 
Pierre Vanden Broecke, Brugge. 

Nr. 111 

2• KAMER - 13 oktober 1981 

1° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 

OPSPORINGSONDERZOEK VERKLARING 
GEGEVEN IN EEN TAAL DIE NIET DE TAAL IS 
WAARIN HET PROCES-VERBAAL IS OPGE
MAAKT - VERBALISANT MET DIE ANDERE 
TAAL BEKEND - VERKLARING ALS DUSDANIG 

OPGETEKEND IN HET PROCES-VERBAAL -
TOEVOEGING DOOR DE VERBALISANT VAN 
EEN KORTE INHOUD VAN DE VERKLARING IN 
DE TAAL VAN HET PROCES-VERBAAL- WET
TIGHEID. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EEN ENKELE OPZET - EEN ENKELE 
STRAF- GRONDSLAG. 

3° STRAF - DOUANE EN ACCLJNZEN -
COLLECTIEF MISDRIJF - SAMENVOEGING 
VAN DE GELDBOETEN; 

4° DOUANE EN ACCIJNZEN - COLLEC
TIEF MISDRLJF - SAMENVOEGING VAN DE 
GELDBOETEN. 

1o Wanneer een agent, belast met een 
opsporingsonderzoek in strafzaken, 
niet de taal kent waarin een verkla
ring wordt afgelegd, die niet de taal is 
waarin hij het proces-verbaal moet 
opmaken, die verklaring in de oor
srronkelijke taal in het bedoelde p"ro
ces-verbaal opneemt, verbiedt geen 
enkele wettelijke bepaling dat hij ver
volgens, bij wijze van inlichting, de 
verklaring zakelijk weergeeft in de 
taal van het proces-verbaal (1). 
(Artt. 11, 31 en 32 wet 15 juni 1935.) 

2o Van de regel dat, onder meer wan
neer verscheidene misdrijven de uit
werking zijn van dezelfde opzet, de 
rechter slechts een straf mag uitspre
ken, wordt in art. 65 Sw. toepassing 
gemaakt (2). 

3° en 4° Wanneer de rechter beslist dat 
verschillende feiten, die een overtre
ding van de wetgeving op de douane 
en accijnzen uitmaken, een collectief. 
misdrijf vormen wegens eenheid van 
opzet, moeten niettemin alle geldboe
ten worden opgelegd (3), nu de toepas
sing van de regel, neergelegd in art. 65 
Sw., in dat geval wordt opgeheven 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1972 (A.C., 1973, 129), 
3 mei 1977 (ibid., 1977, 899) en 22 april 1980 . 
(ibid., 1980, nr. 532). 

(2) Zie Cass., 30 mei 1960 (Bull. en Pas., 
1960, I, 1121) en 15 april 1980 (A.C., 1980, 
nr. 516); zie ook de noot van prof. 
LEGROS onder voomoemd arrest van 
30 mei 1960, in Rev. dr. pen., 1960, blz. 633 e.v., 
en • Over de eenheid van misdadig opzet •, 
rede adv.-gen. Kuyl op de plechtige openings
zitting van 1 sept. 1978 van het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

(3) Zie Cass., 22 juli 1949 (BuD. en Pas., 1949, 
I, 555). 
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door art. 100, tweede lid, van hetzelfde 
wetboek (4). 

(CARTON EA. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FINANCIEN EN MIN. V. ECONOMISCHE ZAKEN EN 

ENERGIE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Nicolle 
Carton en Marcel Callens : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 31 en 
40 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, na te 
hebben vastgesteld : « In de zaken 5 DA, 
11 DA/76 en 25 DA treft men proces
sen-verbaal aan, waarin onder meer 
voorkomen : verklaringen van personen, 

de eenheid van opzet op zichzelf de eenheid 
(4) Zie de noot en de rede vermeld in van straf rechtvaardigt. 

bovenvermelde noot 2; zie ook R. JANSSENS 
DE BISTHOVEN, • L'application de !'article 65 du Zij leiden daaruit af - en daarin ligt 
Code pima! aux amendes prevues par les lois precies het belang van hun middel - dat die 
fiscales ., in Rev. dr. pen., 1937, biz. 22 tot 40. eenheid niet enkel geldt voor de hoofdgevan-

genisstraf maar ook voor de fiscale geldboeten. 
Uit het tweede onderdeel van het derde Meer bepaald, art. 100, 2e lid, Sw., dat mt>t 

middel blijkt dat de eisers geenszins de regel betrekking tot de straf een uitzondering vormt 
van art. 100, tweede lid, Sw. hebben betwist op art. 65 van dat wetboek, moet op beper
volgens welke de toepassing van de bepalingen kende wijze worden uitgelegd en doet 
van het eerste boek van dat wetboek, met dan geen afbraak aan het « algemeen 
inbegrip van art. 65 van genoemd wetboek, rechtsbeginsel " dat wegens de eenheid van 
niet plaatsvindt wanneer zij zou leiden tot opzet bij een collectief misdrijf een enkele 
vermindering van de geldstraffen, gesteld om straf moet worden opgelegd. 
de inning van fiscale rechten te verzekeren. Er kan dus vee! op het spel staan. De 

Zij bekritiseren het arrest niet in zoverre rechter spreekt hoe dan ook een hoofdgevan
het hof van beroep, nu het hen verschillende genisstraf uit, maar indien de eenheid van die 
feiten heeft ten laste gelegd en heeft geoor- straf de toepassing vormt van art. 65 Sw., zoals 
deeld dat zij een collectief misdrijf vormen in het bestreden arrest wordt beslist, worden 
door de uitwerking van dezelfde opzet, heeft alle fiscale geldboeten samengevoegd, overeen
beslist dat er derhalve slechts een gevangenis- komstig art. 100, 2e lid, van hetzelfde wetboek. 
straf mag uitgesproken worden. Zij betwisten Indien de eenheid in de gevangenisstraf daar
enkel de wettelijke grondslag van die beslis- entegen de toepassing vormt van een alge
sing. meen rechtsbeginsel, impliceert zulks dat er 

Volgens het hof van beroep is art. 65 Sw. die slechts een enkele fiscale geldboete wordt 
grondslag, zodat alle fiscale geldboeten dienen uitgesproken en art. 100, 2e lid, Sw., dat niets 
te worden opgelegd • overeenkomstig art. 100, te maken heeft met de algemene rechtsbegin-
2e lid, Sw., dat met betrekking tot de straf een selen, doet daaraan geen afbreuk. 
uitzondering maakt op art. 65 van hetzelfde Volgens die tweede uitlegging, die aan de 
wetboek •· eisers wordt toegestaan, is er geen sprake van 

De eisers betogen dat art. 65 niets te maken het samenvoegen van de fiscale geldboeten. De 
heeft met het col!ectief misdrijf aangezien beklaagden die tot een enkele hoofdgevange
daarin enkel het geval wordt beoogd waarin nisstraf zijn veroordeeld, kunnen verder enkel 
een zelfde feit verschillende misdrijven uit- tot een enkele fiscale geldboete veroordeeld 
maakt, dat wil zeggen de eendaadse samen- worden in plaats van alle samengevoegde 
loop, terwijl het collectief misdrijf het bestaan geldboeten. 
van verschillende misdrijven onderstelt waar- Het bovenstaande arrest verwerpt die stet-
van de rechter, op grond van een onaantast- ling van de eisers. 
bare beoordeling in feite, zegt dat ze een enkel Het staat buiten kijf dat de uitdrukkelijke 
strafbaar feit uitmaken. bewoordingen van art. 65 Sw. slechts een 

Als men oordeelt dat het feit dat bestraft enkel geval beogen, dat van de eendaadse 
moet worden, een enkel feit uitmaakt of als samenloop waarbij een zelfde feit verschil
dusdanig wordt aanzien, volgt daar logischer- Jende misdrijven oplevert. Het Hof beslist 
wijs uit dat er ook een enkele straf moet evenwel dat in dat onderdeel een meer 
worden uitgesproken, wat door de eisers wordt algemene regel is neergelegd, die als volgt kan 
aangenomen. worden geformuleerd : een enkel strafbaar feit 

Zij betogen echter dat, in het tweede geval kan slechts met een enkele stra! bestraft 
- het collectief misdrijf - waarop art. 65 niet worden. Er behoeft geen ~~dersche1d te wor
toepasselijk is, het uitspreken van een enkele den gemaa~ tussen, .enerziJds, h.et • .gewone • 
straf geen toepassing vormt van dat artikel strafbaar fe1t, dat mteraard umek IS, omdat 
maar zo een regel die volgens hen een I . 
c algemeen rechtsbeginsel • is en die zegt dat (Z1e vervolg nota volgende biz.) 
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die in het buitenland werden gehoord 
door de regelmatig om rechtshulp 
gevraagde buitenlandse douanediensten; 
rapporten en/of inlichtingen van zelfde 
douanediensten. Het betreft hier meer 
bepaald volgende processen-verbaal : ... ; 
hierin komen inderdaad verklaringen, 
rapporten en/of inlichtingen voor, 
gesteld in de Engelse of de Franse taal, 
dewelke door het beheer op " vrije " 
wijze werden vertaald zonder dat beroep 
gedaan werd op een beedigd vertaler », 
niettemin beslist dat die stukken niet 
nietig zijn, zoals door eisers werd inge
roepen, op grond van de volgende 
overwegingen : « De redenering van de 
beklaagden (eisers) zou moeten gevolgd 
worden indien processen-verbaal akten 
van rechtspleging zouden zijn in de zin 
van artikel 38 van de wet van 
15 juni 1935, hetgeen echter niet het 
geval is. Ter zake is integendeel 
artikel 22 van de wet van 15 juni 1935 
van toepassing, waarin onder meer 
bepaald wordt dat de beklaagde, binnen 
een bij de wet voorziene termijn, een 
vertaling van de processen-verbaal kan 
vragen. Ofschoon de wet dienaangaande 
niets uitdrukkelijks voorziet, wordt aan
genomen dat, wanneer de dagvaarding 
de beklaagde niet in persoon heeft 
bereikt en hoewel het verzoek tot verta
ling dient te worden gedaan binnen de 
acht dagen na de dagvaarding, de 
beklaagde die, in deze omstandigheden, 
bij verstek veroordeeld werd, toch nog 

dergelijk verzoek zou kunnen indienen 
op voorwaarde dat zulks gebeurt v66r de 
datum der terechtzitting waarop over 
het verzet zal worden beslist; deze 
problematiek dient overigens ter zake 
niet onderzocht vermits de inleidende 
dagvaardingen aan de persoon van de 
beklaagden (eisers) werden betekend en 
zij derhalve, binnen de acht dagen na de 
betekeningen, een beedigde vertaling 
hadden moeten eisen; deze t~rmijn werd 
klaarblijkelijk door de wetgever gesteld 
om te beletten dat van h~t recht op 
vertaling misbruik zou worden gemaakt 
als !outer dilatoir middel, zoals ter zake 
overigens het geval is, vermits de 
beklaagden (eisers) zich op dit recht 
eerst beroepen bij de behandeling der 
zaken ten gronde in hoger beroep op 
een ogenblik dat de verjaring der straf
vordering nakend is. Het door de 
beklaagden (eisers) gedane verzoek tot 
vertaling is derhalve laattijdig en het hof 
kan wettelijk kennis nemen van de 
processen-verbaal die ten dele in de 
Engelse en/of Franse taal werden opge
steld en er de bewijskracht aan hechten 
die passend is », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, luidens artikel 11 

van de wet van 15 juni 1935 de proces
sen-verbaal, ook in de fiscale zaken, 
eentalig moeten worden opgesteld en, bij 
ontstentenis van een beedigde vertaling, 
het proces-verbaal nietig is met toepas
sing van de artikelen 31 en 40 in de ------------------1 mate dat het een verklaring bevat die 

het samenvalt met een eveneens uniek mate
rieel feit, hoewel het soms verschillende 
kwalificaties krijgt, en, anderzijds, het 
• complex • strafbaar feit dat uit talrijke 
materiiHe feiten bestaat, die enkel uniek 
zijn wegens de beoordeling van de 
rechter die, op grand van de omstandigheden 
van de zaak, inzonderheid van de omstandig
heid dat de materiele feiten uitgaan van 
dezelfde opzet, beslist dat in het hem voorge
legde geval die feiten slechts een enkel misdrijf 
uitmaken. 

I.e. zegt het arrest verder, dat volgens 
art. 100 Sw., de bepalingen uit het eerste boek, 
en waarvan sprake is in het eerste lid van dat 
artikel en waarop het tweede lid uitzondering 
maakt, • de regels uit het eerste boek van het 
Strafwetboek omvatten en de beginselen die 
eraan ten grondslag liggen •· 

Nu het uitspreken van een enkele straf van 
een collectief misdrijf een regel is die vervat is 
in art. 65 Sw. en in dat artikel is neergelegd, is 
de uitzondering van art. 100, 2e lid, van het 
ze!fde wetboek daarop van toepassing. De 
rechter die een enkele hoofdgevangenisstraf 
uitspreekt, moet dus de fiscale geldboeten 
onverminderd samenvoegen. 

E.L. 

door de verbalisant zelf werd vertaald of 
opgetekend in het proces-verbaal in een 
andere taal dan die door de getuige 
gebruikt, 

zodat het arrest, waarin wordt vastge
steld dat de litigieuze processen-verbaal 
verklaringen, rapporten en/of inlichtin
gen bevatten die « door het Beheer op 
" vrije " wijze werden vertaald zonder 
dat beroep gedaan werd op een beedigd 
vertaler », niet zonder schending van de 
artikelen 11, 31 en 40 van de wet van 
15 juli 1935 kon beslissen dat die in de 
litigieuze processen-verbaal opgenomen 
verkll!ringen, rapporten en/of inlich
tingen niet door nietigheid waren 
aangetast: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de van de buitenlandse 
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douanediensten afkomstige verkla
ringen, rapporten en inlichtingen in 
de processen-verbaal werden opge
nomen in de taal waarin ze werden 
verstrekt; 

lid, van het Strafwetboek vanzelfspre
kend de aard zelf van het voortgezet 
misdrijf, met aile gevolgen hieraan ver
bonden ( ... ), niet wordt gewijzigd, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, artikel 100, tweede 

lid, van het Strafwetboek de toepassing 
verwerpt enkel van de bepalingen van 
het eerste boek van het Strafwetboek 
wanneer zij zouden leiden tot verminde
ring van geldstraffen gesteld om de 
inning van fiscale rechten te verzekeren 
en aldus ook op artikel 65 van het 
Strafwethoek betrekking heeft, maar 
vreemd is aan het « voortgezet misdrijf » 
dat niet door laatstgenoemde wetsbepa
ling wordt geviseerd, vermits het een 
algemeen rechtsbeginsel is - uiteraard 
niet voorkomend in het eerste boek van 
het Strafwetboek - dat de eenheid van 
opzet op zichzelf de eenheid van straf 
rechtvaardigt en vermits, volgens het 
algemeen rechtsbeginsel dat strafbepa
lingen restrictief moeten worden gei'n
terpreteerd, dit artikel 100, tweede lid, 
beperkend moet worden uitgelegd, 

zodat het arrest, na te hebben vastge
steld dat de eisers zich aan een voortge
zet misdrijf schuldig maakten, niet zon· 
der schending van de artikelen 65 
en 100, tweede lid, van het Strafwetboek 
alsmede van de algemene rechtsbeginse
len dat de eenheid van opzet op zichzelf 
de eenheid van straf rechtvaardigt en 
dat de strafbepalingen restrictief moeten 

Overwegende dat een verbalisant 
weliswaar, wanneer hij de taal kent 
waarin een verklaring wordt gege
ven en die niet de taal is waarin het 
proces-verbaal is opgemaakt, niet 
vermag die verklaring enkel en 
aileen weer te geven in een verta
ling die hij er zelf van maakt; dat 
echter aan de bepalingen van de arti
kelen 31 en 32 van de wet van 
15 juli 1935 is voldaan wanneer hij, 
de taal kennende waarin de verkla
ring wordt gegeven, in een proces
verbaal opgesteld in de taal door 
artikel 11 opgelegd de verklaring 
optekent, in de taal waarin zij is 
gegeven; dat geen enkele wettelijke 
bepaling eraan in de weg staat dat 
de verbalisant vervolgens, bij wijze 
van inlichting, zakelijk de verkla
ring weergeeft in de taal waarin het 
proces-verbaal is opgemaakt; dat 
het hof va,n beroep derhalve, zonder 
de artikelen 11, 31 en 40 van de wet 
van 15 juli 1935 te schenden, wettig 
beslist dat het kennis kan nemen 
van de processen-verbaal; 

I 
worden gei'nterpreteerd, kan beslissen 

worden d~t alle fiscale geldboeten ter zake 
d1enen te worden opgelegd : Dat het middel niet kan 

aangenomen; 

Over bet tweede middel, ... 
Over bet derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 65, 100, 
tweede lid, van het Strafwetboek, 97 van 
de Grondwet en van de algemene rechts
beginselen dat de eenheid van opzet op 
zichzelf de eenheid van straf rechtvaar
digt en dat strafbepalingen restrictief 
dienen te worden gei'nterpreteerd, 

doordat het hof van beroep, na te 
hebben vastgesteld dat de eisers zich 
aan een voortgezet misdrijf schuldig 
hadden gemaakt, beslist dat, met toepas
sing van artikel 65 van het Strafwetboek, 
slechts een hoofdgevangenisstraf mag 
worden uitgesproken, dat alle fiscale 
geldboeten echter dienen te worden 
opgelegd, overeenkomstig artikel 100, 
tweede lid, van het Strafwetboek, dat 
een afwijking inhoudt op artikel 65 van 
het Strafwetboek wat de bestraffing 
betreft, en dat door artikel 100, tweede 

I Wat het eerste onderdeel betreft : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat in het eerste lid 
van artikel 100 van het Strafwet
boek besloten ligt dat, bij gebreke 
van andersluidende bepalingen in 
bijzondere wetten en verordeningen, 
de regels die in het eerste boek van 
het Strafwetboek zijn vervat, en de 
beginselen die eraan ten grondslag 
liggen, toegepast worden op de mis
drijven die bij die wetten en veror
deningen strafbaar zijn gesteld; dat 
van de regel dat, onder meer wan
neer verscheidene misdrijven de 
uitwerking zijn van dezelfde opzet, 
de rechter slechts een straf mag 
uitspreken, in artikel 65 van het 
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Strafwetboek toepassiilg wordt 
gemaakt; dat het tweede lid van 
artikel 100 van het Strafwetboek 
uitzondering maakt op het eerste lid 
door te bepalen dat de toepassing 
van het eerste lid niet plaatsvindt 
wanneer zij zou leiden tot vermin
dering van geldstraffen, gesteld om 
de inning van fiscale rechten te 
verzekeren; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat het arrest, nu het vaststelt dat 
de beklaagden de wetgeving op de 
douane en accijnzen hebben over
treden, noch voornoemde regel, 
noch de artikelen 65 en 100 van het 
Strafwetboek schendt door te beslis
sen dat alle fiscale geldboeten die
nen te worden opgelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de strafvor
dering en de vordering van de 
vervolgende partij betreft, dat de 
substantii:He en op straffe van ilie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. Op de voorziening van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Callens Marcel : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar cassatieberoep heeft doen 
betekenen aan de partijen tegen wie 
het gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

13 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -

Nr. 112 

2• KAMER- 14 oktober 1981 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT 1 DEC. 1975, AR'IT. 19.1 EN 19.3 -
VERPLICIITING VAN DE BESTUURDER DIE 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN. 

Vrijspraak van een beklaagde, die wordt 
vervolgd wegens overtreding van de 
artt. 19.1 en 19.3 Wegverkeersregle
ment, is niet naar recht. verant.woord 
wanneer de rechter zi}n beslissing 
enkel hierop Jaat steunen dat de 
bestuurder zijn voornemen .om naar 
links af te slaan, tijdig genoeg kenbaar 
had gemaakt door middel van zijn 
richtingsaanwijzer, zonder dat hi} 
heeft onderzocht of de bestuurder zich 
vooraf ervan vergewist heeft of hij dat 
kon doen zonder gevaar voor de 
andere bestuurders, rekening hou
dende vooral met de vertragingsmoge
Jijkheden van de achterliggers (1). 

(PARATE, • DE BIJ-DE VREDE > N.V. T. ENGLE
BERT, < DE SCHELDE • N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestr~
den vonnis, op 7 mei 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering ten laste van ver,. 
weerder, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser, be,.. 
klaagde, en de eisers, burgerlijke 
partijen, niet in kosten van de 
strafvordering ten laste van ver:.. 
weerder zijn veroordeeld en mits
dien niet bevoegd zijn om tegeri die 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 

Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge-t----------------
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. L. De Gryse. 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1976 (A.C., .1977, 353), 
23 mei 1978 (ibid., 1978, 1119), 8 nov. 1978 en 
6 juni 1979 (ibid., 1978-79, 284 en 1172). · 
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dp · · de . tE!gen herri ingestelde 
stratvordering : 

Overwegende dat de substantH~le 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
gendmeri en de beslisSing overeen
korilstig de wet is gewezen; 

IlL In zoverre de voorzieningen 
gerich,t zijntegen de beslissingen op 
d~ . door de., eisers tegen verweerder 
en door de verweerders tegen eiser 
ingestelde . . burgerlijke rechts
vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding ,van de artikelen 97 van de Grond
wet, 19,1, 19,.3,. inzonderheid 19.3.1" en 
2" .·van het, koninklijk besluit van 
1 december. 1975 houdende algemeen 
reglement op . de politie van het wegver
keer, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1978 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het vonnis heeft vastgesteld 
dat verweerder de linker richtingsaan
wijzer van zijn voertuig in werking had 
gesteld en zich op het ogenblik « van de 
aanrijding » naar links begaf, waarna 
het verklaart dat eiser - die in de 
middenrijstrook met een te hoge snel
heid reed - op het ogenblik dat hij de 
drie voorliggers begon in te halen, had 
moeten « kijken of die drie voertuigen 
niet het voornemen kenbaar maakten 
om naar links af te slaan »; dat hij had 
moeten « zien dat verweerder zijn linker 
richtingsaanwijzers in werking had 
gesteld, en dat hij langzamer had moe
ten rijden dan verweerder om te voorko
men dat . hij terzijde van hem zou 
komen "• dat het vonnis bijgevolg beslist 
.dat eiser door die verplichtingen niet na 
te komen, schuldig is aan de hem ten 
laste gelegde feiten en volledig aanspra
kelijk is voor het litigieuze ongeval, en· 
hem op de strafvordering tot een geld
boete van 2.000 frank en in de kosten 
van eerste aanleg en van hoger beroep 
veroordeelt, en, op. de burgerlijke rechts
vorderingen van de verweerders, tot 
betaling van de door hen gevorderde 
schadevergoeding, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
met die noch met enige andere grond 
antwoordt op het middel, door de eisers 
aangevoerd in de voor de correctionele 
rechtbank in hun naam regeimatig neer-

gelegde, conclusie en hieruit afgeleid dat 
eiser zich bijna ter hoogte van verweer
ders voertuig bevond op het ogenblik dat 
laatstgenoemde zich plots van op de 
rechterrijstrook naar links verplaatste;· 
hetgeen duidelijk blijkt uit de remspo
ren, zoals ze in de situatietekening 
werden aangegeven, en uit de plaats 
waar de voertuigen elkaar hebben 
geraakt en waaruit blijkt dat verweer
ders voertuig met de linkervoorkant in 
botsing is gekomen met de rechtervoor
zijde van eisers voertuig, dat het vonnis 
derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, de bestuurder die 
naar links wil afslaan en die zijn 
voornemen daartoe tijdig genoeg ken
baar heeft gemaakt om elk gevaar voor 
ongevallen te voorkomen en die zich 
reeds naar links heeft begeven, zich, 
alvotens af te slaan, niet meer ervan 
dient te vergewissen dat geen achterop
komend bestuurder een inhaalmaneuver 
heeft ingezet, doch die verplichting wei 
heeft zolang hij zich niet naar links 
heeft begeven, zodat het vonnis, door 
enerzijds vast te stellen dat verweerder 
zich naar links heeft begeven op het 
ogenblik van de aanrijding, dus op het 
ogenblik dat eiser zijn inhaalmaneuver 
regelmatig had ingezet, en door ander
zijds te verklaren dat hij geen strafrech
telijke of burgerrechtelijke fout heeft 
begaan omdat verweerder zijn richtings
aanwijzers in werking had gesteld op 
het ogenblik dat hij nog niet ingehaald 
werd, bovenvermeld artikel 19.1 en 
3 schendt, en derhalve zijn beslissing 
niet regelmatig verantwoordt (schending 
van de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de rechtbank 
enkel op grond van het feit dat 
verweerder zijn voornemen om naar 
links af te slaan, tijdig genoeg 
kenbaar had gemaakt door middel 
van zijn richtingsaanwijzers, ver
weerder vrijspreekt van de hem ten 
laste gelegde overtredingen van de 
artikelen 19.1 en 19.3 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 hou
dende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, en zith 
onbevoegd verklaart om kennis te 
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nemen van de burgerlijke rechtsvor
dering van de eiser tegen verweer
der; 

Overwegende dat uit die omstan
digheid niet noodzakelijk valt af te 
leiden dat verweerder zich vooraf 
en alvorens van richting te verande
ren, ervan vergewist heeft dat hij 
die beweging kon uitvoeren zonder 
gevaar voor de andere bestuurders, 
vooral rekening houdend met de 
vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers; 

Dat het vonnis zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste onderdeel van het middel dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie, 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre daarbij uitspraak wordt 
gedaan over de burgerlijke rechts
vorderingen, behalve in zoverre 
wordt beslist dat eiser een fout 
heeft begaan waardoor hij aanspra
kelijk is voor het ongeval en het 
bedrag van de door de verweerders 
geleden schade wordt vastgesteld; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de eisers in 
een derde van de kosten en de 
verweerders in de overblijvende 
twee derde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdend 
in hager beroep. 

14 oktober 1981- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 113 

2" KAMER - 14 oktober 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DAGVAARDING REGELMATIG 

BETEKEND AAN DE DOOR DE BEKLAAGDE 
GEKOZEN WOONPLAATS - AFSCHRIFT NIET 
AFGEGEVEN AAN DE BETROKKENE 
OMSTANDIGHEID WAARDOOR HET RECHT VAN 
VERDEDIGING NIET IS GESCHONDEN, DAAR 
DE BEKLAAGDE OVERIGENS TIJDENS HET 
GEDING MEERMAALS IS VERSCHENEN EN VAN 
ALLE STUKKEN IN HET DOSSIER KENNIS 
HEEFT KUNNEN NEMEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL (1). 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EENSTEMMIGHEID- VERZWARING DOOR HET 
HOF VAN BEROEP, VAN DE DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK UITGESPROKEN STRAF 
- EENSTEMMIGHEID VEREIST (2). (ART. 
211BISSV.) 

4° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EENSTEMMIGHEID - WIJZIGING DOOR HET 
HOF VAN BEROEP VAN EEN VRIJSPREKEND 
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - EENSTEMMIGHEID VEREIST (3). 
(ART. 211BIS SV.) 

(FOR~T, BURLET, PETIT, LELARGE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre.:. 
den arrest, op 24 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Foret : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van bet recht van verdedi
ging en de schending van artikel 6.3.a 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 

doordat bet arrest beslist dat de dag
vaarding, die eiser werd betekend aan 
zijn gekozen woonplaats bij bet parket 
van de procureur des Konings en waar
bij hij opgeroepen werd om te verschij
nen op de terechtzitting van 

(1) Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 538). 

(2) Zie Cass., 6 juni 1978 (A.C., 1978, 1182). 

(3) Cass., 7 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr, 261). 
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5 november 1980 van de Correctionele 
Rechtbank te Luik, regelmatig was en 
dat het recht van verdediging niet was 
miskend, 

terwijl geen enkel afschrift van die 
dagvaarding aan eiser is ter hand 
gesteld en hij op geen enkel ogenblik 
precies werd ingelicht omtrent de aard 
en de gronden van de tegen hem uitge
brachte beschuldiging, zodat hij niet kon 
verschijnen op de eerste terechtzitting 
van de .correctionele rechtbank op 
5 november 1980 in de loop waarvan 
verschillende medebeklaagden in ver
band met zijn · deelneming aan bepaalde 
misdrijven verklaringen aflegden waarop 
hij niet kon antwoorden, hij slechts op 
de terechtzitting van 19 november 1980 
verscheen en aldaar een conclusie neer
legde waarin hij de regelmatigheid van 
de · tegen hem ingestelde vervolgingen 
betwistte omdat hij bij toeval vernomen 
had dat de zaak voor verdere behande
ling tot die datum was verdaagd, de 
correctionele rechtbank op die dag een 
vonnis wees, waartegen eiser dadelijk 
hoger beroep instelde, en waarbij de 
regelmatigheid van de rechtspleging 
werd vastgesteld en de onmiddellijke 
voortzetting vim de debatten werd gelast, 
eiser bij vonnis van 3 december 1980 bij 
verstek werd veroordeeld ofschoon de 
zaak reeds bij het hof van beroep 
aanhangig was gemaakt, en een vervol
ging die reeds bij de aanvang nietig was, 
niet regelmatig wordt door de omstan
digheid dat eiser die tegen .die beslissing 
verzet heeft ingesteld, zijn verweer over 
de zaak zelf heeft voorgedragen : 

Overwegende dat, zelfs wanneer 
men veronderstelt dat eiser geen 
afschrift ontving van de dagvaar
ding die hem regelmatig was bete
kend aan zijn gekozen woonplaats 
bij het parket van de procureur des 
Konings te Luik, daaruit nog niet 
kan worden afgeleid dat het recht 
van verdediging zou zijn miskend; 
dat eiser immers, nu hij zelf vrijwil
lig woonplaats gekozen heeft bij het 
parket van de procureur des 
Konings te Luik en die bovendien 
verschenen is op de terechtzitting 
van de correctionele rechtbank van 
19 november 1980 en, ingevolge zijn 
verzet, op die van 14 januari 1981, 
alsook op de terechtzitting van het 
hof van beroep, inzage heeft kun
nen krijgen van alle gedingstukken 

en op die manier kennis droeg van 
de aatd en de gronden van de tegen 
hem uitgebrachte beschuldiging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens de telastlegging AI, namelijk 
wegens deelneming aan een diefstal, ten 
nadele van Josephine Marnette, bij 
nacht en in bende met geweld of bedrei
ging gepleegd door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels, zonder dat 
het een passend antwoord geeft op de 
conclusie waarin eiser betoogde dat hij 
daaraan helemaal niet had deelgenomen, 
alsmede, met getuigenverklaringen tot 
staving, dat hij weliswaar in de straat 
was geweest op het ogenblik dat twee 
dieveggen in de nabijheid een diefstal 
hadden gepleegd, doch dat zulks !outer 
toeval was en niet kon worden 
beschouwd als een handeling van een 
mededader of een medeplichtige, en 
waarin eiser voorts het nummer ver
meldde van de door hem aangevoerde 
stukken: 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens de telastleggingen A1, A3, 
817 en B20 veroordeelt tot een 
enkele gevangenisstraf van twee 
jaar; 

Overwegende dat die straf reeds 
naar recht verantwoord is, onder 
meer door de telastlegging A3 van 
diefstal, met geweld of bedreiging 
bij nacht en in bende ten nadele 
van Robert Rees, gepleegd door 
middel van braak, inklimming of 
valse sleutels, zodat het middel dat 
enkel kritiek oefent op de veroorde
ling wegens de telastlegging A1, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Petit : 
Overwegende dat de substantiEHe 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
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genomen en dat de beslissing geen conclusie van de h. Declercq, advocaat
onwettelijkheid bevat die eiser kan generaal :- Advocaat : mr. Jacques 

Henry, Lmk. grieven; 

III. Op de voorziening van 
Lelarge : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid Nr. 114 
uit de schending van artikel 2llbis van 
het Wetboek van Strafvordering : 2" KAMER_ 14 oktober 1981 

Overwegende dat de eerste rech
ter eiseres had vrijgesproken van de 
telastleggingen B19 en B32 en haar 
wegens de telastleggingen A6 en 
B17 had veroordeeld tot een gevan
genisstraf van drie maanden met 
uitstel gedurende vijf jaar; 

Overwegende dat het arrest de 
telastleggingen A6 en B32 ten laste 
van eiseres bewezen verklaart en 
haar uit dien hoofde veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van zes maan
den met uitstel gedurende vijf jaar 
wat de helft van die straf betreft, 
zonder daarbij vast te stellen dat 
het hof van beroep uitspraak heeft 
gedaan met eenparigheid van stem
men; 

IV. Op de voorziening van Burlet : 
Overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en dat de beslissing geen 
onwettelijkheid bevat die eiser kan 
grieven; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen van Foret, Petit en 
Burlet; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn voorziening; 
vernietigt het bestreden arrest, in 
zoverre het uitspraak doet over de 
strafvordering ten laste van Lelarge; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten van Lelarges 
voorziening ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

BUITEN 
MATERIELE 

SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RAMING VAN 
DE SCHADE OP DE DAG WAAROP DE RECH
TER BESLIST, MET INACHTNEMING VAN HET 
LOON VAN DE GETROFFENE OP DIE DAG -
TOEPASSING VAN DE KAPITALISATIECOEFFI
CIENT OVEREENSTEMMEND MET DE LEEF
TLJD VAN DE GETROFFENE BIJ DE CONSOLI
DATIE- TEGENSTRLJDIGHEID (1). 

(ZANGERLE T. TOUSSAINT) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 april 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvordering van ver..: 
weerder tegen eiser; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag van 
310.481 frank te betalen. zijnde de ver
goeding van de materiele schade ten 
gevolge van diEms blijvende arbeidsonge
schiktheid, na een kapitalisatiebereke
ning te hebben uitgevoerd waarbij het, 
enerzijds, het door verweerder in zijn 
conclusie van hoger beroep voorgestelde 
jaarloon van 613.558 frank in aanmer
king heeft genomen, dat is, zoals blijkt 
uit die conclusie, zijn loon op 
5 augustus 1980, en waarbij het, ander
zijds, een kapitalisatiecoefficient van 
16,8678 heeft toegepast, die in de tabel
len van tijdelijke levensannui:teiten 
wordt aangegeven voor een man van 
27 jaar, dat is de leeftijd van de 
getroffene op de datum van de consoli-

14 oktober 1981- 2• kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag-1-----------------
gever : de h. Sace - Gelijkluidende (1) Cass., 22 april 1976 (A.C., 1976, 952). 
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datie, die blijkens de vaststellingen van 
het beroepen vonnis op 1 juli 1979 valt; 
het bestreden vonnis dat bedrag ver
hoogt met de wettelijke interesten ten 
bedrage van 310.481 frank met ingang 
van 1 juli 1979, datum van de consolida
tie, 

terwijl het tegenstrijdig is als 
ramingsgrondslag van het kapitaal dat 
bestemd is voor de vergoeding van de 
schade ten gevolge van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van verweerder, 
enerzijds de jaarwedde van 613.558 frank 
in aanmerking te nemen die verweerder 
verdiende op 5 augustus 1980 en die 
meer bedraagt dan de wedde van 
575.000 frank die verweerder blijkens 
zijn conclusie van hoger beroep had 
verdiend op 23 april 1979 en, anderzijds, 
de coefficient van 16,8678 toe te passen 
die in de tabellen van waarschijnlijke 
overleving vastgesteld wordt voor een 
persoon die even oud is als verweerder 
op 1 juli 1979, datum van de consolidatie, 
en het eveneens tegenstrijdig is het 
schadebedrag dat is geraamd op grond 
van het loon van 5 augustus 1980, te 
verhogen met interesten die ingaan op 
1 juli 1979 : 

Overwegende dat er een tegen
strijdigheid schuilt in het vonnis, nu 
het enerzijds beslist dat bij de 
berekening van de vergoeding van 
de materiele schade welke voort

van de kosten en eiser in het 
overblijvende vierde; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

14 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie (2) van de h. Declercq, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Ansiaux. 

Nr. 115 

2• KAMER- 14 oktober 1981 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF - CON
CLUSIE VAN PARTIJE~ WAARIN ZIJ ELKE 
BETWISTING OVER HET OORZAKELIJK VER
BAND TUSSEN SCHADE EN MISDRIJF UITSLUI
TEN - OORZAKELIJK VERBAND DAT NOODZA
KELIJKERWIJS BETREKKING HEEFT OP HET 
MISDRIJF EN DERHALVE DE OPENBARE ORDE 
RAAKT - STRAFRECHTER NIET GEBONDEN 
DOOR HET AKKOORD VAN PARTIJEN (1). 

vloeit uit de blijvende ongeschikt-1--------------
heid van verweerder « een basisloon 
in aanmerking moet worden geno
men dat blijkens stukken, overge
legd door de burgerlijke partij, 
613.558 frank bedraagt », dat is het 
loon van verweerder op 5 augustus 
1980, en nu het anderzijds de scha
devergoeding berekent met ingang 
van de datum van de consolidatie, 
namelijk 1 juli 1979; 

Overwegende dat het vonnis der
halve niet regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
vergoeding wegens blijvende ar
beidsongeschiktheid; verwerpt de 
voorziening voor het overige; ver
oordeelt verweerder in drie vierde 

Nota arrest nr. 114 : 

(2) Volgens het O.M. had de feitenrechter 
door zijn vergissing niet, zoals in het middel 
was aangevoerd, artikel 97 Gw. geschonden, 
maar wei de artt. 1382 en 1383 B.W., nu aan de 
verweerder een andere vergoeding was toege
kend dan hetgeen hem werkelijk was ver
schuldigd ingevolge de vaststellingen zelf van 
het vonnis. (Zie Cass., 21 okt. 1980, A.C., 
1980-81, nr. 113; • De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten •, plecht. openingsrede van proc.-,::en. 
Dumon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof 
van 1 sept. 1978, nr. 8 en noot 19). Aangezien 
de grief wei omschreven was in het middel, 
had het Hof de vergissing in de vermelding 
van de geschonden wettelijke bepaling mogen 
verbeteren, vermits het ging om een beslissing 
van de strafrechter. 

Nota arrest nr. 115 : 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 45). Zie ook Cass., 30 april 1936 (Bull. en 
Pas., 1936, I, 228), 24 sept. 1953 (A.C., 1954, 28), 
26 sept. 1958 (ibid., 1959, 82) en 27 sept. 
1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 93) : In burgerlijke 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(SCHLUSMANS T. VANDESANDE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde 

A. 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 tegen die beslissing 
cussatieberoep in te stellen; 

genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat eiser niet in 
kosten van de strafvordering is 
veroordeeld en derhalve niet be'
voegd is om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorzieninl" 
gericht is tegen de beslissing op d~ 
door eiser tegen verweerder inge

B. In zoverre de voorziening stelde burgerlijke rechtsvordering : 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde- Over het middel, afgeleid uit de scherr-

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

ding van de artikelen 1319, 1320, 
ring; 1322 van het Burgerlijk Wetboek 

Overwegende dat de substantiiHe en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
of op straffe van nietigheid voorge- boek, en miskenning van het beginsel 
schreven rechtsvormen in acht zijn van de accusatoire rechtspleging en het 
-------------------! algemeen beginsel van het recht van 

verdediging, 
Vervolg nota 1 arrest nr. 115 : 

zaken mag de rechter geen met de openbare 
orde niet strijdige betwisting opwerpen die 
partijen in hun conclusie hebben uitgesloten. 

Het zou overdreven zijn te beweren dat alles 
wat verband houdt met de vergoeding van de 
schade ten gevolge van een misdrijf, de 
openbare orde raakt, dat de strafrechter dus 
nooit zou gebonden zijn door een overeen
komst die partijen v66r het misdrijf eventueel 
hebben gesloten en dat de strafrechter, wat de 
schadevergoeding betreft, dus nooit zou 
gebonden zijn door de conclusie van partijen 
waarin zij het bestaan uitsluiten van een 
betwisting over een wei bepaald punt, b.v. het 
bedrag van de eventuele schadevergoeding (zie 
Cass., 14 maart 1939, Bull. en Pas., 1939, I, 
140 en voetnoot R.H.). 

I.e. ging het om een beklaagde die werd 
vervolgd wegens overtreding van art. 400 Sw., 
nl. opzettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen met blijvende arbeidsongeschikt
heid. Is het aan te nemen dat partijen, t.w. de 
beklaagde en de burgerlijke partij, het recht 
hebben overeen te komen dat zij iedere 
betwisting over het oorzakelijk verband tussen 
de slagen of verwondingen en de blijvende 
arbeidsongeschiktheid uitsluiten ? Zo ja, dan 
zou zulks betekenen dat de strafrechter t.o.v. 
de omschrijving van het misdrijf zou gebon
den zijn door het akkoord van de partijen. 

(Zie vervolg nota volgende kolom.) 

doordat het hof van beroep zich onbe
voegd heeft verklaard om uitspraak te 

Het oorzakelijk verband tussen het feit en 
de schadelijke gevolgen heeft noodzakelijker
wijze betrekking op het misdrijf, zoals het 
arrest vaststelt. Het betreft gegevens die de 
misdrijfomschrijving bepalen. 

Deze omschrijving hangt af van de toepas
sing van regels die de openbare orde raken. 

Dat is de reden waarom partijen de beoor
delingsvrijheid van de rechter op dat punt niet 
kunnen beperken. Zo zij de rechter niet 
kunnen dwingen het feit op een bepaalde 
manier strafrechtelijk te omschrijven, mogen 
zij hem evenmin een beslissing opleggen over 
het beginsel van de veroordeling tot schade
vergoeding wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid. Immers, de rechter zou zich tegen
spreken, indien hij op strafrechtelijk gebied de 
verzwarende omstandigheid van art. 400 bewe
zen verklaarde en terzelfder tijd geen veroor
deling wilde uitspreken tot betaling van 
schadevergoeding omdat er geen blijvende 
arbeidsongeschiktheid zou bestaan. De conclu
sie van de partijen kon de rechter, zelfs wat 
betreft de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering, dus niet binden, nu het door de 
conclusie uitgesloten burger!ijk geschlJ recht
streeks betrekking had op de strafrechtelijke 
omschrijving van het ten laste gelegde feit. 

R.-A.D. 
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doen over de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser op grond dat eiser « niet 
bewijst dat de schade waarvoor hij 
vergoeding vraagt, het gevolg is van de 
slagen die de verweerder Vandesande 
hem heeft toegebracht, dat het voor zijn 
beslissing als gronden aanvoert : dat de 
getuige Gilbert Verstraete verklaart dat 
na de vechtpartij, toen de verdachten 
zich weer verzoend hadden, de wenk
brauw van Schlusmans begon te zwellen 
maar dat deze niet bloedde, dat de 
getuige Philippe Thieleux van zijn kant 
verklaart dat Schlusmans een haema
toom had juist onder het rechteroog; dat 
erop moet worden gewezen dat Schlus
mans vergoeding vraagt voor de verwon
ding die hij aan het linkeroog heeft 
opgelopen; dat Schlusmans aan de 
geneesheer-deskundige Brahy verklaard 
heeft dat hij op 18 november 1977, 
omstreeks vier uur veertig, door jongelui 
aangerand was ( ... ) bij het verlaten van 
een politieke vergadering en dat hij bij 
die gelegenheid vuistslagen in het 
gezicht en op het achterhoofd had 
gekregen », 

terwijl verweerder in zijn conclusie 
voor de appelrechters enerzijds niet 
betwistte dat het lichamelijk letsel waar
voor eiser vergoeding vroeg, het gevolg 
was van de slagen die hij hem gegeven 
had, doch wel aanvoerde dat het letsel 
was veroorzaakt door het feit dat eiser 
op een gietijzeren tafelpoot gevallen was 
als gevolg van de eerste slagen die hij 
hem gegeven had en die hij, naar hij 
beweerde, in staat van wettige zelfverde
diging had toegebracht; verweerder 
anderzijds in zijn conclusie niet 
betwistte dat het letsel of althans het 
voornaamste letsel waarvoor eiser ver
goeding vroeg, aan diens linkeroog was 
toegebracht; het arrest derhalve niet, 
dan met miskenning van het beginsel 
van de accusatoire rechtspleging, de 
bewijskracht kon schenden van de con
clusie waarin verweerder het oorzakelijk 
verband toegaf tussen bepaalde door 
hem toegebrachte slagen en het letsel 
aan het linkeroog waarvoor eiser vergoe
ding vroeg, en waarin hij volstond met 
te beweren dat hij die slagen in staat 
van wettige zelfverdediging had toege
bracht, en het arrest niet, dan met 
miskenning van het recht van verdedi
ging van eiser, het verweermiddel van 
verweerder kon aannemen op grond van 
een middel dat het ambtshalve opgewor
pen had hoewel het de openbare orde 
niet raakte en in tegenspraak was met 

de conclusie van verweerder (schending 
van aile in het middel vermelde 
bepalingen) : 

A. Wat de schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek betreft: 

Overwegende dat het arrest in de 
in het middel aangegeven conside
ransen niet verwijst naar verweer
ders conclusie en derhalve de 
bewijskracht ervan niet heeft kun
nen miskennen; 

Dat in dat opzicht het middel niet 
kan worden aangenomen; 

B. Wat het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat verweerder niet betwistte dat 
het lichamelijk letsel waarvonr eiser 
vergoeding vroeg, het gevolg was 
van de slagen die hij hem gegeven 
had, dat de partijen het in hun 
conclusie eens waren over het oor
zakelijk verband en dat verweerder 
enkel beweerde dat hij die slagen in 
staat van wettige zelfverdediging 
had toegebracht en dat de rechter 
derhalve de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiser niet kon afwijzen, op 
grond dat hij niet aantoonde dat de 
schade waarvoor hij vergoeding 
vroeg, het gevolg was van de slagen 
die verweerder hem had toege
bracht; 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 1138, 2•, van het Gerechtelijk 
Wetboek de burgerlijke rechter een 
betwisting waarvan de partijen geen 
melding maken in hun conclusie, 
aileen dan mag opwerpen als die 
betwisting de openbare orde raakt; 
dat ook de strafrechter die over 
de burgerlijke rechtsvordering uit
spraak doet, niet gebonden is door 
het akkoord van de partijen betref
fende het bestaan van een oorzake
lijk verband tussen slagen en 
schade, vermits dat verband nood
zakelijkerwijze betrekking heeft op 
het misdrijf en de openbare orde; 

Dat in dat opzicht het middel 
faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag

·gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 116 

2• KAMER -14 oktober 1981 .· 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
IlURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT NIET IS GEANT
WOORD OP DE CONCLUSIE VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ - OPLOSSING VAN HET 
IN DIE CONCLUSIE OPGEWORPEN GESCHIL 
:VAN BELANG VOOR DE OPLOSSING VAN HET 
CESCHIL TUSSEN DE EISERES, DIE OOK BUR
GERLIJKE PARTIJ IS, EN DE BEKLAAGDE -
Ol\"l'VANKELIJK MIDDEL (1). 

{FLArviANG, < VOYAGES LIMBOURG • P.V.BA. 
r. FALLY E.A.; AUDAIN, , GROEP EAGLE STAR •. 

N.V. T. FLAMANG E.A.) 

14 oktober 1981 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter 
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
Jjjkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Dassesse. 

Nr. 117 

2• KAMER- 14 oktober 1981 

1° VERJARING - STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - GEVONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT- VERJARING NA EEN JAAR. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING VERNIETIGD 

Nota arrest nr. 116 : 

(1) Cass., 19 okt. 1977 (A.C, 1978, 226). 

WEGENS VERJARING - VERNIETIGING WN
DER GEVOLG OP DE BURGERLIJKE RECHTS-! 
VORDERING DIE VOOR DE VERJARING VAN DE· 
STRAFVORDERING IS INGESTELD. 

1" De strafvordering volgend uit een 
gecontraventionaliseerd. wanbedrijf en· 
uit een overtreding van de Wegver
keerswet of van het Wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstenteni;> van een 
grand tot schorsing van de verjaring, 
door verloop van een jaar na de 
laatste daad van onderzoek ·of yan 
vervolging, verricht binnen een jaar te 
rekenen van de dag waarop het wa'n
bedrijf en de overtreding zijn gepleegd 
(1). (Art. · 21, tweede lid, ~et van 
17 april 1878; art. 68 Wegverkeerswet). 

·2• Het verval van de strafvordering door 
verjaring en de daaruit voortvloeiende 
vernietiging hebben geen gevalg t.o. v. 
de · burgerlijke ·· rechtsvordering die 
v66r de verjaring van de strafvorde
ring is ingesteld (2). (Artt. 26 en 27 wet 
van 17 april 1878.) 

(LANGE T. DEFOSSE, ROYALE BELGE N.V., 
GEORIS) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 april 1981 in hoger 
beroep gewezen . door de Correctiq
nele Rechtbank te Hoei; 

L Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering ingesteld : 

1) tegen verweerster Defosse, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

2) tegen eiser : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 68 van 

Nota's arrest nr. 117 : 

(1) Cass., 19 dec. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 255). 

(2) Cass., 25 jan. 1978 (A.C, 1978, 625) en 
noot 2; zie Cass., 24 jan. 1978 (ibid., 1978, 620) 
met noot E.K.; zie Cass., 29 nov. 1978 (ibid., 
1978-79, 360) en de noot J.V. 
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de Wegv~rkeerswet, 22 tot 25 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaand~ titel van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot een geldboete en in 
de kosten van de strafvordering 
wegens een gecontraventionali
seerde inbreuk op de artikelen 418 
en 420 · van het Strafwetboek en 
wegens inbreuken op de arti
kelen 10.1.1° en 3° en 15.2 van het 
Wegverkeersreglement, welke op 
29 juli 1979 werden begaan; 

Overwegende dat de laatste bin
nen de termijn van een jaar ver
rit;hte daad waarbij de verjaring van 
de sti'afvordering werd gestuit, het 
op 24 'maart 1980 gewezen vonnis 
van .de , politierechtbank is waarbij 
een deskundigenonderzoek werd 
bevolen; 

Overwegende dat bij ontbreken 
van enige grond tot schorsing van 
de verjaring, de strafvordering ver
jaard was op de dag van de uit
spraak van het vonnis; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de verweerders 
hun · burgerlijke rechtsvordering 
· tegen eiser hebben ingesteld op 
24 maart 1980 en 29 oktober 1980 en 
dus voordat de strafvordering ver
jaard was; 

Dat het verval van de strafvorde
ring en de daaruit voorvloeiende 
cassatie derhalve geen invloed heb-
ben op de burgerlijke rechtsvorde-
rin~; 

strafvordering ten laste van de ver
weerster Defosse : 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij in geen kosten van de 
strafvordering is veroordeeld en 
mitsdien niet bevoegd is om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

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 ze gericht 
is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring; 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 drie vierde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; beslist dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

14 oktober 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

Overwegende dat eiser geen mid- Nr. 118 
del aanvoert; 

1" KAMER - 15 oktober 1981 
II. Op de voorziening van eiser, 

burgerlijke partij : 1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - GROND VAN NIET-
ONTVANKELLJKHEID TEGEN EEN MIDDEL 

A. In zoverre de VOOrziening OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGELEID DAT 
gericht is tegen de beslissing Op de HET MIDDEL N!ET ONTVANKELLJK IS OMDAT 



-238-
DE BESTREDEN BESLISSING NAAR RECHT IS 
VERANTWOORD GROND VAN NIET
ONTV ANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR 
ZONDER VOORAFGAAND ONDERZOEK VAN 
HET MIDDEL ZELF - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL 
OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGELEID DAT 
HET BIJ GEBREK AAN BELANG NIET ONTVAN
KELIJK IS, DAAR DE RECHTSVORDERING VAN 
EISERES ZONDER BELANG IS- GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID GEBASEERD OP 
FElTEN DIE GEEN STEUN VINDEN IN DE 
BESTREDEN BESLISSING - GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET AANNEEM
BAAR(2). 

3o Valsheid in burgerlijke zaken, waar
tegen een valsheidsvordering kan wor
den ingesteld, is hetzij een materiele 
valsheid bestaande in de wijziging van 
een geschrift, hetzij een intellectuele 
valsheid bestaande in de verdraaiing 
van de inhoud van een geschrift; 
materiele vervalsing van de akte kan 
een valsheid zijn waardoor de wette
lijke bewijswaarde van de akte wordt 
aangetast, zonder dat de eiser in de 
valsheidsprocedure moet bewijzen dat 
de inhoud van het geschrift is ver
draaid. 

(ELF FRANCE N.V. T. FIRMA MABANAFT GMBH) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
30 VALSHEID EN GEBRUIK VAN den arrest, op 2 april 1980 door het 

VALSE STUKKEN- VALSHEID IN BUR- Hof van Beroep te Brussel gewezen; 
GERLIJKE ZAKEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN - BURGER
LUKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
BESTREDEN BESLISSING TEN ONRECHTE VER
EIST DAT VALSHEID IN BURGERLIJKE ZAKEN 
EEN VERDRAAIING VAN DE GEDACHTE 
INSLUIT EN DUS EEN INTELLECTUELE VALS
HEID IS- VASTSTELLINGEN VAN DE BESLIS
SING WAARUIT BLIJKT DAT DE MATERIELE 
VERVALSING TEN DEZE DE WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE VAN DE AKTE NIET KON 
AANTASTEN- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK 
BIJ GEBREK AAN BELANG. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 895 tot 899, 
903 tot 910, 913 van bet Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondw~t. 

doordat bet arrest aanneemt dat de 
valsheidsvordering in burgerlijke zaken 
niet vereist dat het bewijs wordt gele
verd van een bedrieglijk opzet bij de 
dader van de valsheid, maar niettemin 
het beschikkende gedeelte van het 
beroepen vonnis bevestigt, op grond dat 
eiseres, zoals elke eiser inzake valsheid, 
« de verdraaiing van de waarheid diende 
te bewijzen; dat ten deze het bewijs 
daarvan niet volgt uit het enkele feit dat 
op bet document van appellante (thans 
eiseres) iets is bijgevoegd; dat appellante 
immers moet aantonen dat de partijen 
niet overeengekomen waren de overeen
komst aan de verkoops- en leverings
voorwaarden van Mabanaft te onderwer
pen, zodat de vermelding in die zin op 
het litigieuze document niet strookt met 
de waarheid; dat appellante dit bewijs 
niet Ievert en niet aanbiedt zulks voor 
het hof te doen », 

terwijl valsheid in burgerlijke zaken, 
evenals valsheid in strafzaken, intellec
tueel of materieel kan zijn; althans, 

LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK wanneer de contractpartijen niet over-
6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

5° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN- VALSHEID IN BUR
GERLIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING TEN 
ONRECHTE VEREIST DAT VALSHEID IN BUR
GERLIJKE ZAKEN EEN VERDRAAIING VAN 
HET GESCHRIFT INSLUIT EN DUS EEN INTEL
LECTUELE VALSHEID IS- VASTSTELLINGEN 
VAN DE BESLISSING WAARUIT BLIJKT DAT DE 
MATERIELE VERVALSING TEN DEZE DE WET
TELIJKE BEWIJSWAARDE VAN DE AKTE NIET 
KON AANTASTEN- MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK BIJ GEBREK AAN BELANG. 

OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN eengekomen zijn dat een van de partijen 
REDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). het door de andere partij ondertekende 
------------------! geschrift, tot bewijs van hun overeen

komsten, mag aanvullen om het in 
overeenstemming te brengen met die 
overeenkomsten, een materitHe valsheid 
oplevert elke toevoeging door een partij 
in een door de andere partij onderte
kend geschrift tot bewijs van hun over-

(1) Cass., 8 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 353). 

(2) Zie Cass., 14 mei 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 1025) en 25 sept. 1967 (A.C., 1968, 114). 

(3) Cass., 20 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 371). 
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eenkomst, zelfs als die toevoeging over
eenstemt met betgeen in werkelijkbeid 
is overeengekomen, waaruit volgt dat, 
door de valsbeidsvordering van eiseres 
af te wijzen op grond aileen dat zij niet 
bewees of niet aanbood te bewijzen dat 
de litigieuze toevoeging in strijd was met 
de werkelijke overeenkomst van l?~r
tijen, zonder vast te steilen dat partiJen 
ten deze waren overeengekomen dat 
verweerster bet door eiseres onderte
kende contract nummer 1384 mocbt 
aanvuilen, bet arrest, dat aldus vereist 
dat valsheid in burgerlijke zaken een 
verdraaiing van de inhoud van een 
gescbrift _insluit en d~~ een i!_lteilectue~e 
valsbeid 1s, bet wetteh]k begnp valsbe1d 
miskent en, bijgevolg, niet naar recht is 
verantwoord (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen en inzon
derbeid van artikel 895 van het Gerech
telijk Wetboek) : 

Over de eerste grond van niet
ontvankelijkheid door verweerster tegen 
bet middel opgeworpen en bieruit afge
leid dat bet middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, d~~r uit de 
vaststeilingen van het arrest bh]kt dater 
geen, en ook geen m~te~iiHe, vals~eid is, 
omdat de waarhe1d met IS verdraa1d : 

Overwegende dat het middel 
betoogt dat een materiele valsheid 
een valsheid in burgerlijke zaken 
kan zijn, zelfs als de eiser in de 
valsheidsprocedure niet bewijst dat 
er verdraaiing van de waarheid is 
geweest; 

Dat hieruit volgt dat het middel, 
zonder voorafgaand onderzoek er
van, niet onontvankelijk kan wor
den verklaard bij gebrek aan be
lang om de in de grond van 
niet-ontvankelijkheid aangevoerde 
reden; 

Dat deze grond niet ontvankelijk 
is; 

Over de tweede grond van niet
ontvankelijkheid door verweerster tegen 
bet middel opgeworpen en bieruit afge
leid dat bet middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, daar de 
recbtsvordering van eiseres zonder 
belang is: 

Overwegende dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid gebaseerd is 
op feiten die geen steun vinden in 
de bestreden beslissing; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat valsheid in bur

gerlijke zaken hetzij een materiele 
valsheid is, bestaande in de wijzi
ging van een geschrift, hetzij een 
intellectuele valsheid, bestaande in 
de verdraaiing van de inhoud van 
een geschrift; 

Dat de materiele vervalsing van 
het geschrift een valsheid in burger
lijke zaken kan zijn waardoor de 
wettelijke bewijswaarde van de akte 
wordt aangetast, zonder dat de eiser 
in de valsheidsprocedure moet 
bewijzen dat de inhoud van het 
geschrift is verdraaid; 

Doch overwegende dat uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt, 
enerzijds, dat uit de door verweer
ster aan eiseres gezonden akte dui
delijk bleek dat de litigieuze ver
melding door verweerster was bijge
voegd en, anderzijds, dat verweer
ster bij de akte een los blaadje had 
gevoegd om de aandacht van eiseres 
daarop te vestigen; 

Dat uit die vaststellingen volgt 
dat de materiele vervalsing ten deze 
de wettelijke bewijswaarde van de 
akte niet kon aantasten; 

Overwegende dat die motivering 
van het arrest derhalve volstaat om 
de beslissing naar recht te verant
woorden; 

Dat het middel bijgevolg bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest bet bescbikkende 
gedeelte van bet beroepen vonnis be
vestigt op grond : dat eiseres, zoals elke 
eiser inzake valsbeid, « de verdraaiing 
van de waarheid diende te bewijzen; dat 
ten deze het bewijs daarvan niet volgt 
uit het enkele feit dat op bet document 
van appeilante (tbans eiseres) iets is 
bijgevoegd; dat appellante immers moet 
aantonen dat de partijen niet O"ereenge
komen waren de overeenkomst aan de 
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verkoops- en leveringsvoorwaarden van 
Mabanaft te onderwerpen, zodat de ver
melding in die zin op het litigieuze 
document niet strookt met de waarheid; 
dat appellante dit bewijs niet levert en 
niet aanbiedt zulks voor het hof te doen; 
dat zij, integendeel, aanvoert dat de 
kwestie van de toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van ge!ntimeerde 
(thans verweerster) betrekking heeft op 
de grond van de zaak en dat deze aan 
het scheidsgerecht is voorgelegd », 

terwijl eiseres in haar appelconclusie 
betoogde dat zij nooit akkoord was 
gegaan met de algemene verkoopsvoor
waarden van verweerster en trouwens in 
diezelfde conclusie er enkel op wees dat 
« bij het scheidsgerecht met name een 
geschil aanhangig is over de toepasse
lijkheid (op de) betrekkingen tussen de 
partijen van de algemene verkoopsvoor
waarden van (verweerster) •; het arrest 
dus niet, zonder volkomen in tegen
spraak te zijn met de bewoordingen van 
de appelconclusie van eiseres die het 
uitlegt en, bijgevolg, zonder de bewijs
kracht ervan te miskennen, kon beslis
sen dat eiseres niet bewees en geenszins 
aanbood te bewijzen dat niet was over
eengekomen de verkoopsvoorwaarden 
van verweerster op de litigieuze over
eenkomst toe te passen en bovendien 
van oordeel was dat die kwestie uitslui
tend tot de bevoegdheid van het scheids
gerecht behoorde (schending van alle in 
het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, 
nu de beslissing naar recht is ver
antwoord op gronden van het arrest 
die niet door het tweede middel 
worden bekritiseerd, dit middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Nr. 119 

1 • KAMER - 15 oktober 1981 

1° HOGER BEROEP INCIDENTEEL 
HOGER BEROEP - HOGER BEROEP INGE
STELD DOOR EEN PARTIJ DIE TOT BINDEND
VERKLARING VAN HET ARREST IN DE ZAAK IS 
OPGEROEPEN- NIET ONTVANKELIJK HOGER 
BEROEP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD -
BESLISSING WAARIN OP DE CONCLUSIE IS 
GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELJJKE 
GRONDSLAG MIST (1). 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR ELK 
VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK DE WETTE
LIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAARVAN 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD (2). 

1° Incidenteel hager beroep van een 
partij die geen geintimeerde is, maar 
die enkel in de zaak is opgeroepen tot 
bindendverklaring van het arrest, is 
niet ontvankelijk (3). (Art. 1054 Ger.W.) 

(SAUVEUR EA. T. PIRSON EA.) 

ARREST ( verta]ing) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1050, 1051, 
1053, 1054 en 1056, inzonderheid 4°, van 
het Gerechtelijke Wetboek, 

doordat het arrest niet gegrond ver
klaart het incidenteel beroep dat op 
4 mei 1971 bij conclusie was ingesteld 
door de eisers, de echtgenoten De Kel
ver-Houssoy, die voor het hof van 
beroep tot bindendverklaring van het 

(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 628). 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening·, veroordeelt eiseres in (2) Cass., 18 april 1973 (A.C:, 1973, 826) en 16 feb. 1977 (ibid., 1977, 670). 
de kosten. 

15 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
Kirkpatrick. 

(3) Zie Cass., 19 dec. 1975 (A.C:, 1976, 487) en 
14 okt. 1977 (ibid., 1978, 206}; VAN REEPINGHEN, 
Verslag, Brussel 1964, I, biz. 418; FETIWEIS, 
Droit judie. prive, dl. III, biz. 492, noot 5 onder 
nr. 413; LE PAIGE, Les voies de recours, nr. 66; 
Gurr en STRANARD, • Examen de jurisprudence 
1965-1970, Droit judie. prive •, R.C.J.B., 1974, 
inz. biz. 593, nr. 106. 
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arrest waren opgeroepen door sommige 
appellanten, thans eisers, op grond dat 
het beroepen vonnis op 29 oktober 1970 
was betekend en dat het incidenteel 
beroep niet rechtsgeldig kan worden 
ingesteld door een partij die niet de 
hoedanigheid van gei:ntimeerde doch die 
van opgeroepene tot bindendverklaring 
van het arrest heeft, 

terwijl incidenteel beroep, dat te allen 
tijde en tegen elke partij kan worden 
ingesteld, niet alleen moet openstaan 
voor de partij tegen wie het hoofdberoep 
is gericht, doch ook voor een partij die, 
overeenkomstig artikel 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, door appellant in 
de zaak is geroepen tot bindendverkla
ring van het arrest : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de gedaagde in hoger beroep 
in de regel te allen tijde incidenteel 
beroep kan instellen tegen alle par
tijen die in het geding zijn voor de 
rechter in hoger beroep; 

Dat in de zin van die bepaling de 
gedaagde in hoger beroep de partij 
is tegen wie een hoofdberoep is 
gericht; dat een partij die, overeen
komstig artikel 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in de zaak is 
geroepen tot bindendverklaring van 
het arrest geen gedaagde in hoger 
beroep is; 

Dat hieruit volgt dat een inciden
teel beroep van een partij die enkel 
in de zaak is geroepen tot bindend
verklaring van het arrest, niet ont
vankelijk is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 544, 637, 
686, 690, 697, 701, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, alsmede van het algemeen rechtsbe
ginsel dat niemand zijn recht mag 
misbruiken, 

doordat het arrest de afbraak van het 
litigieuze pand beveelt zonder in te gaan 
op het verweer van de eisers dat de 
uitoefening in natura van het recht dat 
voortvloeit uit de door de verweerders 
aangevoerde erfdienstbaarheid, te hun
nen opzichte zou leiden tot een misbruik 
van recht, daar, enerzijds, de verweer
ders niet aantonen enige schade te 
hebben geleden door de bouw van het 

litigieuze pand en, anderzijds, de. 
afbraak van dat pand de eisers zou 
benadelen buiten verhouding met het 
voordeel dat de verweerders willen 
bekomen (een essentiele omstandigheid 
die het arrest bevestigt met de wens dat 
de partijen tot een minnelijke schikking 
zouden komen) en zulks op grond dat : 
1" de eisers het bestek te hunner 
beschikking hebben gehad en zich ervan 
rekenschap hebben kunnen geven dat de 
« building » waarin zij een appartement 
kochten, niet overeenstemde met een 
villa die contractueel mocht worden 
gebouwd; 2" in de onderstelling dat zij 
geen kennis hadden genomen van die 
clausule of niet hadden begrepen hoe 
belangrijk ze was, zij een fout hadden 
begaan die moet worden hersteld, afge
zien van elke kwade trouw; 3" niet kan 
worden aangenomen dat het verzet van 
de naburen hun niet ter kennis is 
gekomen, althans wat Alain Berryer 
betreft; deze het zeker moest weten daar 
zijn ouders zich ook verzetten; 4" de 
eisers geen verhaalsvordering hebben 
ingesteld met vordering tot ontbinding 
van de voorlopige of authentieke koop
contracten toen zij kennis kregen van de 
ingestelde rechtsvordering, waaruit zou 
volgen dat de eisers verkozen hebben 
zich solidair te verklaren met hun ver
koper en de appartementen te behouden 
die zij blijkbaar voordelig hadden 
gekocht; 5" niet kan worden ingegaan op 
de conclusie van de eisers, alsdan appel
lanten, zonder ten onrechte de kwade 
trouw te belonen en ernstig afbreuk te 
doen aan de eerbiediging van de vrij 
gesloten overeenkomsten; 6" de afbraak 
van het pand het natuurlijk herstel is 
van de schending van de rechten van de 
verweerders, alsdan gei:ntimeerden, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op het middel van de 
eisers in hun aanvullende conclusie, 
volgens hetwelk • er met nadruk op 
moet worden gewezen dat de gei:nti
meerden zelfs niet hebben geprobeerd 
het bewijs te leveren van enige schade, 
ook niet in de pleidooien, en de gei:nti
meerden - na daartoe uitdrukkelijk te 
zijn uitgenodigd door de appellanten -
niets hebben gezegd over de schade die 
zij door het litigieuze bouwwerk zouden 
kunnen lijden », welk middel natuurlijk 
essentieel is voor de toepassing van de 
theorie van het rechtsmisbruik voor 
zover van zijn recht misbruik maakt 
degene die het wil uitoefenen zonder 
enig profijt voor hem doch daardoor aan 
een ander veel schade veroorzaakt 
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(inzonderheid schending van artikel 97 
van de Grondwet en voor zoveel nodig 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het beginsel 
dat niemand zijn recht mag misbruiken); 

tweede onderdeel, bovenvermelde 
overwegingen, waardoor het arrest 
afwijzend beschikt op het middel dat de 
eisers uit het misbruik van recht hadden 
afgeleid ter betwisting van het recht van 
de verweerders om de uitvoering in 
natura te bekomen van de verplichting 
voortvloeiende uit de erfdienstbaarheid 
die het arrest hun toekent, de door het 
hof van beroep gemaakte gevolgtrekkin
gen niet verantwoorden, omdat : 1" de 
omstandigheid dat de eisers inzage zou
den kunnen nemen hebben van het 
bestek van het bouwwerk en een fout 
zouden begaan hebben die moet worden 
hersteld afgezien van elke kwade trouw, 
geenszins uitsluit dat dat herstel bij 
equivalent moet worden uitgevoerd 
wegens het onevenredig nadeel dat door 
een vergoeding in natura zou worden 
veroorzaakt; 2" de omstandigheid L1at een 
van de eisers kennis had moeten hebben 
van de door de verweerders ingestelde 
rechtsvorderingen, niet verklaart dat de 
andere eisers als te « kwader trouw » 
zouden moeten worden beschouwd en 
daardoor zouden worden beroofd van de 
mogelijkheid om de theorie van het 
rechtsmisbruik in te roepen; 3" het niet 
instellen van een verhaalsvordering 
tegen de bouwspeculant-aannemer of 
van een vordering tot ontbinding van het 
koopcontract op zichzelf geen bewijs is 
van de kwade trouw van de eisers en 
evenmin bewijst dat zij zich met hem 
solidair zouden verklaard hebben, daar 
die houding immers hierdoor kon wor
den verklaard dat die vordering geen 
belang had wegens het faillissement van 
de aannemer-bouwspeculant, dat wordt 
bevestigd door de stukken waarop het 
Hof acht vermag te slaan; 4" de vervan
ging van een herstel in natura door een 
herstel bij equivalent met toepassing van 
de theorie van het rechtsmisbruik nood
zakelijk een aantasting van het beginsel 
van de overeenkomst-wet impliceert, 
zodat dit beginsel op zichzelf geen 
beletsel kan zijn voor de toepassing van 
de theorie van het rechtsmisbruik; 
5" zulks ook het geval is met het beginsel 
va::t het herstel in natura, daar de 
theorie van het rechtsmisbruik precies 
tot gevolg heeft, met name in geval van 
uitzonderlijk groot nadeel bij herstel in 
natura, daarvoor het beginsel van het 
herstel bij equivalent in de plaats te 

stellen (schending van aile bepalingen 
en van het algemeen rechtsbeginsel als 
vermeld in het middel, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

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

te zeggen dat er thans een oneven
redigheid bestaat tussen de schade 
die de naburige eigenaars door het 
bestaan van het pand lijden en de 
schade die de eisers, medeeigenaars 
van het pand, zullen lijden door de 
afbraak ervan, vaststelt dat de ver
weerders inderdaad schade hebben 
gel eden; 

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

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over het door de verweerders 
opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid, dat gegrond is op 
de niet-inachtneming van artikel 
1080 van het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het middel in 
dit onderdeel vijf verschillende grie
ven aanvoert zonder voor elk van de 
grieven de wettelijke bepalingen of 
het algemeen rechtsbeginsel waar
van de schending wordt aangevoerd, 
afzonderlijk te vermelden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de verwer
ping van de voorziening aile belang 
ontneemt aan de door de eisers 
gedane oproepingen tot bindendver
klaring van het arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de oproepingen tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

15 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe en Simont. 
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Nr. 120 

1• KAMER - 15 oktober 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - GEMEENTEBELASTINGEN 
AKTEVERLENING DOOR HET HOF. 

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, 
de belastingplichtige, eiser, afstand 
doet van zijn voorziening, verleent het 
Hofakte van de afstand(1). 

(HELIE, VERHULSEL T. GEMEENTE WATERLOO) 

15 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
J.J. Verhulsel, Brussel. 

Nr. 121 

1• KAMER - 16 oktober 1981 

BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING
BELASTINGSCHULD DOOR DE BELASTING
PLICHTIGE BETWIST - GEMEENTE AANGE
MAAND HET TEN ONRECHTE ONTVANGEN 
BEDRAG TERUG TE BETALEN - AANMANING 
TEGEN DE PAG DAT ER ZAL ZIJN BETAALD -
MORATOIRE RENTE- AANVANG. 

Wanneer de schuldenaar van een 
gemeentebelasting om enige reden 
meent dtit hij niets verschuldigd is, 
maar dat hij tach beter betaalt, kan 
hij de beweerde schuldeiser aanmanen 
tot terugbetaling tegen de dag dat er 
zal zijn betaald; die aanmaning, hoe
wei zij niet onontbeerlijk is, doet de 
moratoire rente Jopen (1). 

(GEMEENTE ZAVENTEM T. AMMANN) 

Conclusie van het 
openbaar ministerie 

de Provincieraad Brabant werd goedge
keurd. 

Verweerder beweerde evenwel dat hij 
die belasting niet verschuldigd was, 
omdat het reglement op hem niet toe
passelijk was. 

Eiseres aanvaardde de stelling van 
verweerder niet en dreigde met vervol
ging indien hij niet betaalde. 

Verweerder kweet dan ook de belas
ting op 1 maart 1979, doch schreef aan 
eiseres, op 27 februari 1979, dat hij 
onder dwang betaalde en teruggave van 
het, volgens hem, onverschuldigde 
bedrag tegen 15 maart 1979 eiste. 

Eiser is toen op die eis niet ingegaan. 
Intussen werd het geschil bij de gou

verneur van de provincie Brabant ver
moedelijk aanhangig gemaakt en op 
26 april 1979 schreef de gouverneur aan 
eiseres dat de belasting ten laste van 
verweerder niet mocht worden geheven. 

Het is mij niet duidelijk - al heeft dit 
voor de thans op te lossen vraag geen 
belang - of de gouverneur oordeelde 
dat het besluit onwettelijk was voor 
zover het op personen zoals verweerder 
werd toegepast, dan wei of hij van 
oordeel was dat het besluit niet mocht 
worden uitgelegd zoals eiseres het deed, 
zodat het op verweerder niet toepasse
lijk mocht zijn. 

Hoe dan ook, op 11 juni 1979 vaar
digde eiseres een nieuw besluit uit, 
waarbij zij het oorspronkelijke wijzigde 
en bepaalde dat het niet zou worden 
toegepast op personen zoals verweerder. 

Ze bracht die beslissing ter kennis van 
verweerder en betaalde hem in januari 
1980 de reeds geheven belasting terug. 

Naar aanleiding daarvan vorderde ver
weerder evenwel de som die hij per 
1 maart 1979 had betaald, de wettelijke 
interesten tot op de dag van de terugbe
taling en vanaf 15 september 1979. 

Toen eiseres weigerde daarop in te 
gaan, daagde hij eiseres voor de vrede
rechter te Zaventem, die de vordering 
toewees en eiseres veroordeelde tot 
betaling van 827 frank. Eiseres heeft een indirecte belasting 

geheven ten laste van verweerder, inge
volge een belastingreglement dat door 

Uiteraard wordt ten deze de terugbe
taling van de ten onrechte betaalde 

------------------! belasting niet betwist. 
Nota arrest nr. 120 : 

(1) Cass., 6 feb. 1978 (A.C., 1978, 674). 

Nota arrest nr. 121 : 

(1) Zie de verwijzingen in de concl. van het 
O.M. 

De juridische grondslag van die terug
betaling werd evenwel niet aangegeven. 

We komen daarop zo dadelijk terug. 
Eiseres betwist evenmin dat ze op de 

ten onrechte geheven belasting intere
sten verschuldigd is. 
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De betwisting is ten deze tot twee 

punten beperkt. Eiseres beweert met 
name: 

1. dat ze de interesten enkel verschul
digd kan zijn vanaf de dag waarop ze 
besloot dat er ten laste van verweerder 
geen aanleiding bestond tot invordering 
van de belasting, d.i. vanaf juni 1979, 
zodat de interesten dus enkel kunnen 
!open van juni 1979 tot januari 1980; 

2. dat die interesten in ieder geval 
slechts kunnen verschuldigd zijn vanaf 
de ingebrekestelling, in verband waar
mee zij oordeelt dat de brief die 
verweerder haar deed toekomen op 
27 februari 1979 - dat was twee dagen 
v66r hij betaalde - niet als een inmora
stelling kan worden aangemerkt en ver
weerder haar dus niet geldig in gebreke 
zou hebben gesteld. 

De stelling van eiseres berust dus o.m. 
op artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
ooek, waarvan de toepasselijkheid ten 
deze al evenmin wordt betwist. 

Eiseres doet bovendien nog een mid
del gelden in verband met de rechtsple
gingsvergoeding. 

Wat het eerste middel betreft : 
Eiseres beroept zicl:i op schending van 

·artikelen 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet en van een 
algemeen rechtsbeginsel luidens het
welk, bij terugbetaling van de ten 
onrechte geheven belastingen, interesten 
verschuldigd zijn. 

Alvorens het vraagstuk van de inte
resten te bespreken, dient de grondslag 
van de terugbetaling van ten onrechte 
geheven belastingen te worden bepaald. 

Weliswaar komt die kwestie ten deze 
niet ter sprake omdat de middelen er 
geen gewag van maken, maar om te 
bepalen in hoeverre de interesten ver
schuldigd zijn, moet eerst de grondslag 
van de terugbetaling van de belasting 
worden behandeld. 

Tot grondslag voor die terugbetaling 
neemt men meestal de bepalingen van 

deja, il est interessant, nous voudrions 
meme dire piquant, de !'observer, cette 
dette que le fisc ne conteste pas, ne 
trouve sa source ailleurs que dans Ia loi 
civile. 

» La somme d'argent qu'elle a pour 
objet est une somme per~ue indument a 
titre de contribution; que! est le titre 
legal de sa debition, sinon Ia regie 
inscrite a !'article 1376 du Code civil qui 
porte ... » 

Die zienswijze was niet nieuw. Men 
vindt ze reeds in vroegere rechtspraak 
van het Hof, o.m. in de arresten van 
7 juli 1881 (3), 18 april 1883 (4) en de 
conclusie van het openbaar ministerie. 

Dichter bij ons werd aan die ziehs
wijze herinnerd door de h. eerste advo
caat-generaal Mahaux in zijn conclusie 
v66r uw arrest van 20 februari 1969 (5). 

Proffessor Van Houtte (6) oordeelt dat 
de bepaling van artikel 1376 van het 
Burgerlijk Wetboek tot het gemeenfonds 
van juridische begrippen behoort die op 
aile onderdelen van het recht vari toe·
passing zijn, en dus ook op het fiscaal 
recht. Hij verwijst in dit verband naar 
een arrest van het Hof van 7 juni 1934 
(7), maar in een voetnoot haalt hij ook 
een ouder arrest (8) aan, gewezen op de 
conclusie van procureur-genel"aal Mest
dach de ter Kiele, waarbij werd gewezen 
op de overweging dat de restifuties 
enkel binnen de enge grenzen van de 
wettelijke bepalingen mogen gebeuren. 

De toepasselijkheid van artikel 1376 
van het Burgerlijk Wetboek lijkt mij 
allesbehalve zeker. Wanneer het vraag
stuk door de wet wordt geregeld, kunnen 
belastingen immers enkel worden terug
gevorderd onder de voorwaarden die 
de wet daarvoor bepaalt, o.m. wat de 
rechtspleging betreft (en in het bijzon
der qua termijnen van bezwaar). Zelfs 
als de betaling onverschuldigd blijkt, 
dan nog zal geen terugbetaling mogen 
geiHst worden, als de vormvoorwaarden 
voor de terugbetaling niet werden nage
leefd. Overigens, het instituut van de 

het Burgerlijk Wetboek betreffende de 1------------------
onverschuldigde betaling en past men 
dan ook de regels toe van de artike
len 1376 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Procureur-generaal Gesche drukte 
zich in dat verband als volgt uit in zijn 
conclusie v66r uw arrest van 7 juni 1934 
(2) : 

« Le fisc est debiteur d' une somme 
d'argent vis-a-vis d'un contribuable et 

(2) Bull. en Pas., 1934, 310. 

(3) Bull. en Pas., 1881, I, 344. 

(4) Bull. en Pas., 1883, I, 164. 

(5) Bull. en Pas., 1969, 549. 

(6) VAN HoUITE, Beginselen, nr .. 200. 

(7) Bull. en Pas., 1934, I, 310. 

(8) 27 oktober 1886, Bull. en Pas., 1886, 348, 
met cone!. Mestdach de ter Kiele, en ook 
27 juli 1882, BulL en Pas., 1882, 272, · en de 
conclusie van het openbaar ministerie. 
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onverschuldigde betaling berust op de 
dwaling : de . so Ivens heeft bij dwaling 
b~taald en de accipiens heeft, hetzij te 
goeder; hetzij te kwader trouw de beta
ling aanvaard (9). 

Meestal zal een en ander niet aanwe
zig zijn en zal·het zo zijn dat de solvens 
n\ef bij dwaling betaalt maar van meet 
af aan riiet akkoord gaat met de ingevor
derde belasting en enkel betaalt omdat 
de wet de betaling niettegen~taande elk 
verhaal oplegt. Wat de accipiens betreft, 
dient, in. principe, te worden aanvaard 
dat hij te goeder trouw is. 

Er mag bove:ndien niet uit het oog 
worden verloren . dat de aangehaalde 
rechtspraak (van 1934) dagtekent uit een 
tijd waarin men oordeelde dat het fiscaal 
recht volledig afhankelijk was van het 
burgerlijk recht. Dat kwam ongetwijfeld 
door de· i:nvlo.e<!. va:n het. registratierecht, 
dat inderdaad · · v<ior een groot deel 
op burgerrechtelijke instellingen wordt 
geheven. 

Maar sinds de grote vlucht die de 
l.nkomstenbelastingen en ook de omzet
~elastingen hebben gen~men, is die 
opvatting zeker niet aan te houden. 
,, .. , Heeft men de theorie van de onver
schuldigde betaling in fiscaal recht wei 
no.dig? Wanneer een belasting ten 
onrechte werd geheven, dan bestaat voor 
de belastingplichtige steeds de mogelijk
heid om de terugbetaling ervan te vorde
ren vermits de wettelijke voorwaarden 
lian eisbaarheid van de belasting niet 
voorhanden zijn. In de meeste gevallen 
heeft de wet bepaald welke regels moe·
ten gevolgd worden om die terugbetaling 
te bekomen, en,· naar gelang van het 
gevai, · zijn het de daartoe voorgeschre
ven regels die van toepassing zijn. Wan
neer de wet niets beeft bepaald, dan 
gelcj.en · de regels van het burgerlijk 
pqJcesrecht en, dan is de grondslag van 
de ' vordering de grondwettelijke regel 
luidens welke belastingen slechts in de 
door de wet bepaalde gevallen mogen 
g~neven worden. 

Ik kan mij in dat verband bezwaarlijk 
aanslu.iten bij de zienswijze van de 
procureur-generaal Gesche, volgens 
.welke bij in!ning van niet verschuldigde 
belastingen' de terugbetaling ervan « ne 
trouve sa source · ailleurs que dans la loi 
civile ». De grondslag daarvan is immers, 
zoals: gezegd, in het grondwettelijk 
beginsel te vinden. De publiekrechtelijke 
verhoudingen tussen Staat en belasting-

plichtige komen hier ter sprake : de 
Staat mag geen belastingen heffen die 
niet wettelijk verschuldigd zijn. 

Werd een belasting ten onrechte gehe
ven, dan moet de aanslag teniet worden 
gedaan, dan moet in ieder geval de 
beslissing waarbij de invordering van de 
belasting werd beslist, ingetrokken wor
den. 

M.a.w. de administratieve rechtshan
deling waarop de invordering berustte, 
wordt herroepen, tenietgedaan, ingetrok
ken. 

Dit verschaft meteen de grondslag van 
de terugbetaling : de nietigheid en de. 
daarop volgende vernietiging van de 
gevestigde aanslag. De overheid die ten 
onrechte een belasting heeft geheven, 
moet die beslissing vernietigen en de ten 
onrechte geheven belasting terugbetalen. 

Ik meen dat met die grondslag reke
ning moet worden gehouden wanneer 
dan verder de vraag naar het al dan niet 
verschuldigd zijn van interesten moet 
worden onderzocht. 

Ten deze wordt door eiseres niet 
betwist dat interesten verschuldigd kun
nen zijn. Ze neemt zelfs aan dat ze 
verschuldigd zijn, enerzijds krachtens 
een algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk het bestuur in geval van laattij
dige terugbetaling van ten onrechte 
ge'inde belastingen interesten moet beta
len, en anderzijds op grond van arti
kell153 van het Burgerlijk Wetboek. 

Eiseres betoogt evenwel dat de inte
resten slechts verschuldigd kunnen zijn 
bij laattijdige betaling en dat er in 
onderhavig geval geen sprake kon zijn 
van laattijdigheid zolang het gemeente
besluit niet was gewijzigd. 

Ze werpt bovendien op dat de inte
resten slechts verschuldigd zijn vanaf de 
aanmaning en niet vanaf de betaling van 
de ten onrechte geheven belasting. 

Ze voert ook nog aan dat het vonnis 
op een tegenstrijdige motivering berust. 

Wat dit laatste punt betreft bestaat er 
m.i. geen tegenstrijdigheid : de rechter 
oordeelt dat verweerder recht heeft op 
interesten vanaf het ogenblik dat hij de 
belasting heeft betaald, maar stelt ook 
vast dat verweerder die interesten vor
dert vanaf de dag die hij in zijn 
aanmaning heeft bepaald, t.w. 15 maart 
1979. Hij veroordeelt derhalve eiseres tot 
betaling van de interesten te rekenen 
vanaf deze laatste datum, conform de ------------------1 vordering van verweerder. Er is geen 

(9) De Page, dl. III,. biz. 19, 20, 21. tegenstrijdigheid. 
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Wat nu het aangevoerde algemene 

rechtsbeginsel beti:eft, heb ik in ons 
recht vergeefs gezocht naar een alge
meen rechtsbeginsel zoals door eiseres 
wordt verwoord. 

Kennelijk wil eiseres hier de bepaling 
van artikel 1153 als een algemeen 
rechtsbeginsel Iaten doorgaan. 

Die stelling komt al sinds lang in de 
rechtsleer en rechtspraak voor. 

Ze werd reeds gehuldigd door een oud 
arrest van 28 november 1892 (10) en 
vermeld door Derwagne, die er evenwel 
de volgende kritiek op heeft : 

« En Belgique, en matiere fiscale, la 
jurisprudence applique le droit commun. 
Ainsi en matiere cl'enregistrement, l'Etat 
peut exiger des interets moratoires (C. 
22 juin 1865, B. 1865, 250). Inversement 
le contribuable surtaxe a droit aux 
interets moratoires. Cette doctrine est 
contestee, les imp6ts etant per~us par 
l'Etat en vertu de sa puissance publi
que » (11). 

Ook procureur-generaal Gesche deelt 
die mening waar hij schrijft : « Et quelle 
autre regie pourrait alors etre applicable, 
em ce qui concerne et le principe et le 
montant des interets pouvant etre dus a 
raison du retard mis au paiement de 
cette dette, sinon celle portee en !'arti
cle 1153 du Code civil. 

La disposition de cet article embrasse 
indistinctement toutes les obligations de 
sommes d'argent, done necessairement 
aussi celle qui resulte de la perception 
d'une somme due. 

Elle decide qu'en cas de retard dans le 
paiement, seuls les interets legaux sont 
dus a titre de dommages et interets et 
qu'ils le sont a partir du jour de la 
sommation de payer, sauf dans les cas 
ou la loi les fait courir de plein droit. » 

In de reeds vermelde conclusie van de 
h. eerste advocaat-generaal Mahaux 
kwam dit probleem niet ter sprake, 
omdat inzake inkomstenbelastingen het 
vraagstuk door de wet wordt geregeld. 
Artikel 1153 is in dat geval zeker niet 
van toepassing. 

Professor van Houtt..e, die naar de 
reeds oude rechtspraak van het Hof 
verwijst, oordeelt eveneens dat arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 

(10) Bull en Pas., 1893, I, 39. 

(11) DERWAGNE, Obligations, eUets, dl. VI, 
nr. 373, biz. 420. 

toepasselijk is op de terugbetaling van 
ten onrechte geheven belastingen. 

Mij wil het echter voorkomen dat 
evenmin als zoeven artikel 1376, die 
bepaling hier niet past. 

Zoals de rechtsleer erop wijst is de 
grondslag van artikel 1153 het begrip 
schadevergoeding wegens wanuitvoering 
van een verbintenis tot het betalen van 
een geldsom. 

Wanneer de schuldenaar zijn verplich
tingen in dat verband niet naleeft, dan 
heeft de schuldeiser zelf geen schade te 
bewijzen en is bovendien het bedrag van 
de schade vast door de wet bepaald : het 
zijn de moratoire interesten (12). 

Die stelling volgt uit de tekst zelf van 
de wet : inzake verbintenissen die aileen 
betrekking hebben op het betalen van 
een bepaalde geldsom, bestaat de scha
devergoeding wegens vertraging in de 
uitvoering, nooit in iets anders dan in de 
wettelijke interest ... 

Dit verklaart meteen dat als eerste 
vereiste wordt gesteld de laattijdige 
betaling (vertraging in de uitvoering). De 
schuldeiser heeft slechts recht op mora
toire interesten wanneer hij bewijst dat 
de schuldenaar zijn verplichting niet 
nakomt, dat de termijn die voor de 
betaling was gesteld, niet werd nage
leefd. 

De t'.veede vereiste volgt ook uit die 
stelling : de schuldeiser moet de schul
denaar in gebreke hebben gesteld. Hij 
moet hem aangesproken hebben om 
betaling te bekomen. Indien hij zelf 
nalatig is, of niet op betaling aandringt, 
is dat een teken dat de vertraging in de 
uitvoering hem geen nadeel berokkent. 

De wet ontslaat hem van de verplich
ting het bewijs te leveren dat hij schade 
lijdt, maar hij moet ten minste aan
spraak maken op schadevergoeding. Als 
hij dat niet doet, dan heeft hij zich niet 
t.e beklagen. 

Welnu, dit alles past niet bij het geval 
dat we behandelen. 

Hier is weliswaar sprake van een 
verplichting ten laste van de belasting
treffende overheid om de ten onrechte 
geheven belasting terug te betalen, maar 
die verolichting bestaat ab initio, d.w.z. 
vanaf het ogenblik dat de betaling ten 
onrechte is gebeurd. Van vertraging in 
de uitvoering van de verplichting is hier 
hoe dan ook geen sprake. 

(12) De Page, dl. III, biz. 169 tot 182, nr. }37. 
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Er is dus evenmin grond tot schade- verschuldigd zijn overeenkomstig de 

vergoeding wegens wanuitvoering. Door regel gesteld in artikel 1378 (onverschul
het feit zelf kan men hier ook niet digde betaling). Vermoedelijk daarom 
spreken van een aan de schuldenaar oordelen Marty en Raynaud (17) dat die 
gedane aanmaning waarbij de schuld- interesten slechts verschuldigd zijn door 
eiser op schadevergoeding aanspraak een partij die te kwader trouw was, 
maakt. d.w.z. die, in de wetenschap dat de 

Het stelsel van artikel 1153 - dat een voorgenomen overeenkomst aan nietig
zeer speciaal stelsel is - past dus ook heid zou lijden, niettemin het contract 
niet op het geval van de ten onrechte zou hebben gesloten. 
geheven belasting. Dit brengt mij dan ook tot de conclu-

Wil men toch een parallel maken m~t sie dat de regel voor alle rechtshandelin
burgerlijke instellingen en in dat ver- gen geldt, d.w.z. niet enkel voor burger
band wellicht een beroep doen op een lijke overeenkomsten. Wanneer een 
algemeen rechtsbeginsel, dan is het veel- rechthandeling wordt vernietigd, dan 
eer naar de sfeer van de vernietiging geldt die vemietiging in de regel ab 
van overeenkomsten dat men zich dient initio en moet dus alles in de oorspron
te richteri. kelijke staat worden hersteld, wat met-

W anneer een overeenkomst wordt ver- een betekent dat al wat door een partij 
nietigd, dan lopen de interesten op de ingevolge die vemietigde handeling werd 
betrokken som vanaf de betaling ervan. ontvangen, moet teruggegeven worden, 
Hetzelfde geldt overigens wat betreft de o.m. de interesten op de ten onrechte 
geleverde zaak, die vruchten oplevert. ontvangen som. 
Partijen moeten immers in hun oor- Van die regel zal slechts worden 
spronkelijke toestand worden hersteld afgeweken wanneer de wet het anders 
(13). heeft geregeld. 

Die oplossing stoelt op de overweging Inzake inkomstenbelastingen bepaalt 
dat wanneer een overeenkomst vernie- artikel 308 dat bij terugbetaling van 
tigd wordt, die vernietiging steeds terug- belastingen de moratoire interesten 
werkt tot op het ogenblik van het berekend worden a rato van 1 % per 
ontstaan van de overeenkomst : de burgerlijke maand, dat de maand waarin 
vernietiging heeft ab initio plaats, ex de betaling plaatsvond, niet in aanmer
tunc. Partijen moeten dus in hun oor- king komt, doch dat de maand waarin de 
spronkelijke toestand worden hersteld, terugbetaling plaatsvindt, voor een voile 
zodat alles wat gegeven werd alsmede maand wordt gerekend. 
al wat uit de gegeven zaken werd Hier bestaat dus een uitdrukkelijke 
behaald - o.m. interesten en vruchten regeling van het vraagstuk en het is 
- moet teruggegeven worden. opmerkelijk dat als uitgangspunt van die 

Opvallend is - zoals Aubry en Rau verplichting de betaling van het bedrag 
(14) het beklemtonen - dat ook in van de ten onrechte gevestigde belasting 
burgerlijk recht, het wetboek geen alge- werd genomen. 
mene regel betreffende de gevolgen van 
de vorderingen tot vemietiging inhoudt. Zoals eerste advocaat-generaal Ma-

haux erop heeft gewezen in zijn 
Men moet derhalve, volgens die auteurs, conclusie voor uw arrest van 20 februa
de oude regel toepassen « quod nullum ri 1969 (18), is de bedoeling van die 
est, nullum producit eHectum », die 
reeds bij oude auteurs, zoals Merlin en bepaling de fiscus en de belastingplich-
Larombiere, wordt aangehaald. tige op gelijke voet te stellen, vermits, 

bij niet-betaling van een verschuldigde 
De Franse rechtsleer - o.m. van belasting, de belastingplichtige eveneens 

Planiol en Ripert (15) en Baudry- verwijlinteresten verschuldigd is. 
Lacantinerie (16) - ligt in dezelfde lijn, 
hoewel volgens Planiol de interesten De wet van 25 juli 1974 heeft ove-----------------l rigens het bedrag vaq de interest op 1 % 

(13) De Page, dl. II, nr. 825, biz. 794. Laurent 
XIX, nr. 63. 

(14) Aubry en Rau, 6e uitg., dl. IV, § 336, 
blz. 383, en noot 1. 

(15) Planioi et Ripert, dl. VU, biz. 746. 

(16) Baudry-Lacantinerie en Barde, dl. IV, 
nr 2846. 

per maand gesteld, d.w.z. dezelfde inte-
rest als de belastingplichtige gebeurlijk 
verschuldigd is. 

(17) Marty en Raynaud, di. I, nr. 159, 
blz. 289 e.v. 

(18} Bull. en Pas., 1969, I, 549; vgl. 6 januari 
1970, Bull. en Pas., 1970, I, 379. 
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Maar als de wet niet in een bijzondere 

regeling heeft voorzien, dan zijn de inte
resten verschuldigd vanaf de dag waarop 
de betaling heeft plaatsgevonden tot op 
de dag waarop de terugbetaling gebeurt. 
Er is dus geen ingebrekestelling nodig 
en wellicht zijn het de wettelijke inte
resten die zullen verschuldigd zijn, ver
mits het in ieder geval geen conventionele 
interesten kunnen zijn. 

Er is dus wei een algemene regel die 
het onderhavige vraagstuk beheerst, 
maar ik meen dat die regel niet overeen
stemt met het rechtsbeginsel waarop 
eiseres zich beroept. 

Die algemene regel komt bovendien 
niet overeen met de bijzondere regel van 
artikel1153 van het Burgerlijk Wetboek. 

Aan de hand van dat besluit kan ik 
thans het eerste en tweede onderdeel 
van het door eiseres aangevoerde middel 
nader onderzoeken. 

Ten deze heeft verweerder van meet 
af aan beweerd dat hij de belasting niet 
verschuldigd was. 

Ingevolge een tussenkomst van de 
gouverneur, waarvan de inhoud ons 
overigens niet bekend is, werd het 
gemeentebesluit dusdanig gewijzigd dat 
uitdrukkelijk werd bepaald dat gevallen 
zoals dat van verweerder niet onder 
toepassing van het besluit vielen. De 
gemeenteraad besloot bovendien dat die 
wijziging zou terugwerken tot op de dag 
van de inwerkingtreding van het oor
spronkelijke besluit. 

Deze laatste beschouwingen zijn ech
ter slechts van belang om te bevestigen 
dat bet ging om een ten onrechte gei:nde 
belasting, zodat de beslissing waarbij tot 
de inning ervan besloten werd, teniet 
moest worden gedaan. 

Daarmee bevinden wij ons ontegen
sprekelijk binnen bet kader van het 
zoeven gedane onderzoek van bet vraag
stuk en zijn het dus wei de aangehaalde 
regels die toepasselijk zijn. 

In strijd met wat eiseres betoogt is bet 
dus niet enkel de laattijdige terugbeta
ling van ten onrechte gei:nde belastingen 
die de interesten doet lopen. Evenmin is 
de bewering juist als zouden die inte
resten enkel vanaf de aanmaning lopen. 
Er is geen aanmaning nodig om de 
interesten te doen lopen. 

Het is dus terecht dat bet bestreden 
vonnis beslist dat de moratoire interes
ten verschuldigd zijn vanaf de . dag 
waarop de ten onrechte gei:nde sommen 
werden ontvangen, tot op de dag waarop 
ze werden gerestitueerd. 

De rechter heeft noch bet beweerd 
algemeen rechtsbeginsel, noch artikel 
1153 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden. De eerste twee onderdelen 
falen dus naar recht. 

Zoals reeds gezegd mist het derde 
onderdeel feitelijke grondslag. 

Het middel kan dus niet worden 
aangenomen. 

Het tweede middel sluit aan bij het 
eerste en kan evenmin worden aangeno
men, gelet op het antwoord op het 
eerste middel. 

Eiseres voert aan dat de brief van 
27 februari 1979, waarbij verweerder 
terugbetaling vroeg van de ten onrechte 
gei:nde belasting, geen aanmaning ople
vert. 

Gelet op het antwoord op het eerste 
middel is dit middel zonder belang, nu 
zelfs zonder aanmaning de interesten 
verschuldigd zijn. 

Wat het derde middel betreft : 

Eiseres werpt op dat het vonnis haar 
ten onrechte tot de rechtsplegingsver
goeding heeft veroordeeld, terwijl ver
weerder niet door een advocaat werd 
bijgestaan. 

Verweerder had die vergoeding in zijn 
dagvaarding geeist en eiseres heeft daar
omtrent voor de vrederechter geen 
enkele opmerking gemaakt. 

Of verweerder a! dan niet door een 
advocaat werd bijgestaan, kon door bet 
Hof niet worden nagegaan. 

Het middel stoelt derhalve op feite
lijke vaststellingen, ten aanzien waarvan 
bet Hof niet bevoegd is. Het middel is 
derhalve niet ontvankelijk. 

Besluit: verwerping. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1980 in 
laatste aanleg gewezen door het 
Vredegerecht te Zaventem; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van bet algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk het bestuur, in geval 
van laattijdige terugbetaling van ten 
onrechte gei:nde belastingen, interest 
moet betalen vanaf de aanmaning, en 
van de artikelen 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om aan verweerder voor ~en 
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saldo van achthonderd zevenentwintig 
frank te betalen, meer de gerechtelijke 
interest en de kosten, op grond : dat 
naar Belgisch belastingrecht de belasting
plichtige, die niet binnen de gestelde tijd 
de aangerekende belasting betaalt, op dat 
bedrag nalatigheidsinterest verschuldigd 
is, maar ook de administratie, die van de 
belastingplichtige sommen heeft gevor
derd waarvan later blijkt dat zulks ten 
onrechte is geschied, niet aileen deze ten 
onrechte gei:nde sommen dient te resti
tueren maar tevens de moratoire interest 
op deze sommen te betalen vanaf de dag 
dat zij werden ge"ind tot op de dag dat zij 
worden gerestitueerd; dat deze regel onte
gensprekelijk van toepassing is op een 
indirecte gemeentebelasting zoals in 
onderhavig geval waar de oorspronkelijke 
belastingverordening van 19 december 
1977 krachtens welke de belasting van 
(verweerder) werd gei:nd, met terugwer
kende kracht werd gewijzigd op zodanige 
wijze dat de belasting • ab initio • als niet 
verschuldigd door (verweerder) moet wor
den aangezien en dat het derhalve even
eens « ab initio • onverschuldigd betaalde 
belastingbedrag, dat trouwens reeds 
onmiddellijk bij de betaling door (ver
weerder) werd teruggevorderd, aan deze 
laatste moet worden gerestitueerd; dat 
(verweerder) derhalve met recht aan
spraak maakt op deze moratoire interest 
van de dag af van zijn aanmaning tot het 
terugbetalen ervan, zegge 15 maart 1979, 
tot de dag van de restitutie van de niet 
verschuldigde belasting, zegge 15 januari 
1980, 

terwijl, eerste onderdeel, enkel de laat
tijdige terugbetaling van een ten onrechte 
gei:nde belasting aanleiding kan geven tot 
betaling, door het bestuur, van interest; 
dat ten deze eiseres aan verweerder 
slechts kon terugbetalen nadat zij haar 
reglement van 19 december 1977, waarbij 
een verblijfbelasting werd ingesteld, 
tegenover verweerder had ingetrokken; 
dat deze intrekking gebeurde bij besluit 
van 11 juni 1979, zodat het mogelijk laat
tijdig en dus foutief karakter van de 
terugbetaling van 15 januari 1980 ten 
vroegste vanaf de dag waarop bedoelde 
verordening van 11 juni 1979 door publi
katie verbindend is geworden, kon intre
den en niet vanaf 15 maart 1979 (scherr
ding van het algemeen rechtsbeginsel en 
van artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de interest wegens 
laattijdige terugbetaling van ten onrechte 
gei:nde sommen niet verschuldigd is vanaf 
de dag waarop deze sommen gei:nd wer-

den, doch wei vanaf de dag van de aanma
ning (schending van het algemeen rechts
beginsel en van artikel 1153 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds aan te nemen dat de moratoire 
interest, waarop verweerder recht zou 
hebben, vanaf de inning van de belas
ting moet berekend worden, en ander
zijds te beslissen dat verweerder • der
halve » op deze moratoire interest aan
spraak maakt vanaf de dag van zijn 
aanmaning (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk het bestuur, in geval van laattij
dige terugbetaling van ten onrechte 
gei:nde belastingen, interest moet betalen 
vanaf de aanmaning, en artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om aan verweerder voor 
saldo achthonderd zevenentwintig frank 
te betalen, meer de gerechtelijke mterest 
en de kosten, op grond dat het ab initio 
onverschuldigd betaalde belastingbedrag, 
dat trouwens reeds onmiddellijk bij de 
betaling door (verweerder) werd terugge
vorderd, aan deze laatste moet worden 
gerestitueerd; dat (verweerder) met recht 
werd teruggevorderd, aan deze laatste 
moet worden gerestitueerd; dat (verweer
der) met recht aanspraak maakt op mora
toire interest vanaf de dag van zijn aan
maning tot het terugbetalen ervan, zegge 
15 maart 1979, tot de dag van de restitutie 
van de niet verschuldigde belasting, zegge 
15 januari 1980, 

terwijl de aanmaning, waarbij ver
weerder eiseres verzocht om op 15 maart 
1979 tot terugbetaling over te gaan, 
gebeurde met een brief op 27 februari 
1979, waarin verweerder aankondigde de 
verblijfsbelasting te zullen betalen; dat 
hij op 27 februari 1979 die belasting dus 
nog niet betaald had, wat · slechts op 
1 maart 1979 gebeurde, zodat verweerder 
onmogelijk kon overgaan tot een aanma
ning van de ten onrechte betaalde belas
ting; dat, nu verweerder ook na de brief 
van 27 februari 1979 geen geldige aan
maning heeft verstuurd, hij bij gebreke 
hiervan geen aanspraak kan maken op 
interest (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel en van artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis in 
feite vaststelt dat : r verweerder 
betaling vordert van interest over 
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het hem terugbetaalde belastingbe
drag « krachtens zijn op 27 februari 
1979 geformuleerde vraag »; 2o in 
die « vraag » de toepasselijkheid en 
de wettigheid van de ingevorderde 
belasting op het verhuren van een 
kamer werd betwist, bevestigd werd 
dat verweerder slechts betaalde 
omdat hij daartoe gedwongen werd 
en terugbetaling werd geeist, uiter
lijk op 15 maart 1979, 3o de belas
ting werd gestort op 1 maart 1979; 
4o de belasting, hoewel ingevorderd 
krachtens een goedgekeurde ge
meenteverordening van 19 decem
ber 1977, werd terugbetaald inge
volge een nieuwe verordening van 
11 juni 1979, met uitdrukkelijk 
bepaalde terugwerkende kracht, 
waarbij de grondslag van de belas
ting ten aanzien van verweerder 
veryiel; 
· Dat het vonnis eiseres vervolgens 

veroordeelt tot het vergoeden van 
« moratoire interest ... van de dag 
af van zijn aanmaning ... zegge 
15 maart 1979 », deze laatste dag 
zijnde in feite de vervaldag door ver
weerder in zijn « vraag » gesteld; 

1979 tot het betalen van moratoire 
rente veroordeelt; dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen de 
overweging dat rente verschuldigd 
is vanaf de dag van betaling, gericht 
is tegen een considerans waarop het 
vonnis naar recht niet steunt en 
derhalve wegens gebrek aan belang 
niet tot cassatie kan leiden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1021, 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek en 1 van 
het koninklijk besluit tot vaststelling van 
het tarief van de invorderbare kosten, 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om aan verweerder voor 
saldo achthonderd zevenentwintig frank 
te betalen nieer de gerechtelijke interest 
en de proceskosten tot heden begroot op 
741 + 630 = 1.371 frank, inclusief de 
aan verweerder toekomende rechtsple
gingsvergoeding, getaxeerd op 630 frank, 

terwijl de rechtsplegingsvergoeding 
slechts begroot mag worden ten aanzien 
van elke partij d1e door een advocaat 
wordt bijgestaan en verweerder ter zake 
geen raadsman had aangesteld (scherr
ding van de artikelen 1022, 1021 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1 van het 
koninklijk besluit van 30 november 
1980) : 

Overwegende dat het vonnis niet 
bestreden wordt in zoverre het 
beslist dat er op het bedrag van de 
ten onrechte geheven en terugbe- Overwegende dat verweerder ver
taalde belasting moratoire rente oordeling tot betaling van de 
verschuldigd is in geval van aanma- rechtsplegingsvergoeding gevorderd 
ning, maar dat het bestaan van een heeft in de dagvaarding, maar dat 
regelmatige aanmaning wordt eiseres op de punt niet heeft gecon
betwist om de redenen vermeld in cludeerd; dat het Hof het middel 
het middel; niet kan beoordelen zonder een 

Overwegende dat niets de schul- onderzoek van feiten waarvoor het 
denaar verhindert, wanneer hij om niet bevoegd is; 
enige reden meent niets verschul- Dat het middel niet ontvankelijk 
digd te zijn maar dat hij toch beter is; 
betaalt, zijn beweerde schuldeiser 
aan te manen tot terugbetaling 
tegen de dag dater zal zijn betaald; 
dat noch het beweerde rechtsprin
cipe, noch artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, voor zoveel het 
ter zake toepassing mocht vinden, 
zich daartegen zouden verzetten; 

Dat de middelen in zoverre falen 
naar recht; 

Overwegende dat de rechter eise
res enkel met ingang van 15 maart 

Om die redenen, en ongeacht de 
door verweerder zonder de mede
werking van een advocaat bij het 
Hof neergelegde memorie, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

16 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge-
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Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 122 

1• KAMER -16 oktober 1981 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - BURGER

LUKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE -
WE"ITELIJKE BEWIJSWAARDE VAN DE BESLIS
SING MET GEZAG VAN GEWIJSDE - STREK
KING T.A.V. DERDEN. 

Hoewel het gezag van het rechterlijk 
gewijsde als onweerlegbaar vermoeden 
betrekkelijk is in die zin dat het 
slechts tussen de partijen kan worden 
ingeroepen, tach heeft de betrokken 
beslissing wettelijke bewijswaarde 
t.a. v. derden, meer bepaald als weer
Jegbaar vermoeden en onder voorbe
houd van de rechtsmiddelen die de 
wet toekent, inzonderheid derdenver
zet (1). 

(GROEP JOSI N.V. T. VANDERJEUGT) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 januari 1979 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1350 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, 23, 24 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat door het vonnis 
van 6 juni 1972 van de vierentwintigste 
correctionele kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel aan ver
weerder een schadevergoeding, voor 
materiele en morele schade vermengd, 
van 30.000 frank werd toegekend, bij 
vonnis van 19 juni 1974 van dezelfde 
kamer van dezelfde rechtbank gespeci
fieerd in 20.000 frank materiele en 10.000 
frank morele schadevergoeding, beslist 

dat de vordering van eiseres als onge
grond voorkomt om reden dat voormelde 
specificatie aan verweerder - geen par
tij bij het vonnis vari 19 juni 1974 en 
niet in zake geroepen - niet tegenstel
baar is, 

terwijl, zo de exceptie van het gerech
telijke gewijsde betrekkelijk is en 
slechts tussen de partijen kan opgewor
pen worden, zulks evenwel niet belet dat 
de beslissing bewijskracht heeft ten 
aanzien van derden - inzonderheid het 
vonnis van 19 juni 1974, ten aanzien van 
verweerder - onder voorbehoud van de 
rechtsmiddelen die de wet hen toekent, 
:wals het incidenteel derdenverzet; het 
bestreden vonnis aldus niet zonder meer 
uit de omstandigheid dat de specificatie, 
in het vonnis van 19 juni 1974, van het 
bedrag van 30.000 frank vermengde 
schadevergoeding wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid, aan verweerder 
niet tegenstelbaar is, kan afleiden dat de 
vordering van eiseres als ongegrond 
voorkomt en, derhalve, dat voormeld 
vonnis van 19 juni 1974 ten aanzien van 
verweerder geen bewijs kan opleveren 
van voormelde, daarin vastgestelde, spe
cificatie, zonder de aan dit vonnis ver
bonden bewijskracht, meer bepaald ten 
aanzien van verweerder, te miskennen; 
het bestreden vonnis in elk geval de 
bewijskracht miskent van het vonnis 
van 6 juni 1972, waarbij verweerder wel 
partij was en hem 30.000 frank schade
vergoeding, voor materiiHe en morele 
schade vermengd, werd toegekend, door 
de vordering van eisE\res tot terugbeta
ling van de gecumuleerde materiele 
schadevergoeding a£ te wijzen en, der
halve, impliciet maar zeker te beslissen 
dat verweerder geen materiele schade
vergoeding naar gemeen recht wegens 
blijvende arbeidson~eschiktheid had 
ontvangen (schending van de artikelen 
1319, 1320, 1350 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de overge
legde vonnissen van de Correctio
nele Rechtbank te Brussel van 
6 juni 1972 en 19 juni 1964 blijkt : 
dat op 3 maart 1966 verweerder een 
ongeval is overkomen, waarvoor een 
derde uitsluitend en volledig aan---------------1 sprakelijk was; dat het ongeval 

(1) Zie Cass., 20 en 21 april 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1055-1060); 27 juni 1975 (A.C:, 
1975, 1163); raadpl. • Het rechterlijk gewijsde 
en het Gerechtelijk Wetboek •, plecht. ope
ningsrede van eerste adv.-gen. Mahaux voor 
het Hof van 1 sept. 1971. 

voor verweerder een arbeidsongeval 
was en eiseres de verzekeraar
arbeidsongevallen; dat de Correctio
nele Rechtbank te Brussel op 6 juni 
1972 tussen de aansprakelijke derde 
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e~ de gelaedeerde ve~eer~er be-~ werden uitgebreid tot de « bewijs
shste dat voor de patnmomale en kracht » van het vonnis ten opz!chte 
de extrapatrimoniale schade uit van derden; 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
30.00~ f~ank werd ~oegekend; dat ~e Dat de exceptie van niet
forfaitaire vergoedmgen bedoeld m ontvankelijkheid niet kan worden 
de arbeidsongevallenwet werden aangenomen · 
bepaald in een overeenkomst die ' 
door de arbeidsrechtbank werd Over het mid del·: 
gehomologeerd op 7 december 1972; 
dat tussen de eiseres en de aanspra
kelijke derde, op 19 juni 1974, de 
Correctionele Rechtbank te Brus
sel besliste dat voormelde som 
van 30.000 frank uiteenvalt in 
20.000 frank voor patrimoniale en 
10.000 frank voor extrapatrimoniale 
schade; 

Overwegende dat eiseres de 
terugbetaling eist van 20.000 frank 
die · verweerder tweemaal zou ont
v1mgen hebben voor patrimoniale 
schade uit blijvende arbeidsonge
schiktheid, eens van de verzekeraar, 
eiseres, en eens van de derde aan
sprakehjke; dat het bestreden von
nis oordeelt dat deze specificatie 
van het bedrag van 30.000 frank, 
gebeurd in het vonnis van 19 juni 
1974, nu verweerder geen partij was 
en niet in de zaak werd geroepen, 
hem niet tegenstelbaar is; 

Over de exceptie van niet
ontvankelijkheid · door verweerder 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de artikelen 
waarvan de schending wordt inge
roepen, vreemd zijn aan het mid
del: 

Overwegende dat het middel aan 
het vonnis verwijt de beginselen die 
het gezag van het rechterlijk 
gewijsde beheersen, te hebben toe
gepast in een geval dat niet het 
gezag maar de « bewijskracht » van 
het rechterlijk gewijsde betreft; dat 
het middel aldus aanvoert dat 
de artikelen 23, 24 en 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek werden 
geschonden doordat de regels van 
de exceptie van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde ten onrechte 

Overwegende dat, zo het gezag 
van het rechterlijk gewijsde als 
onweerlegbaar vermoecten oetrekke
lijk is in die zin dat het slechts 
tussen de partijen kan worden inge
roepen, zulks evenwel niet belet dat 
de betrokken beslissing wettelijke 
bewijswaarde heeft ten aanzien v~n 
de derden, meer bepaald als weer
legbaar vermoeden en onder voor
behoud van de rechtsmiddelen die 
de wet hun toekent, inzonderheid 
derdenverzet; 

Overwegende dat door te beslis
sen dat de specificatie van het 
bedrag van 30.000 frank, in het 
vonnis van 19 juni 1974, niet tegen
stelbaar is tegen verweerder, omdat 
deze geen partij was, het bestreden 
vonnis de regels van de exceptie 
van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde ten onrechte uitbreidt tot 
de wettelijke bewijswaarde en de 
artikelen 23, 24 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat. van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; gelet op ari;ikel 68 
van de Arbeidsongevallenwet,. ver
oordeelt eiseres in de kosten; ver:.. 
wijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen, 
zitting houdende in boger beroep.. · 

16 oktober 1981 --, 1• kamer ~ Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzle.r en 
DeBruyn. 
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Nr. 123 

1• KAMER - 16 oktober 1981 

SCHIP, SCHEEPVAART- BINNENVAART 
- BEVRACHTING VOOR LIGGEN - RECHTS
VORDERING - VERJARING - TOE TE PASSEN 
WETSBEPALINGEN. 

Inzake binnenvaart zijn de verjarings
termijnen van art. 59 van de Wet op de 
Rivierbevrachting 5 mei 1936 toepasse
Jijk op de rechtsvorderingen voort
vloeiende uit de overeenkomsten op de 
bevrachting voor liggen (1). 

(PETROCHIM T. TRANSTANK) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 59 van de wet 
van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, 

doordat het arrest het hoger beroep 
ongegrond verklaart en beslist dat de 
vordering verj aard is op grond van de 
overweging dat artikel 59 van de wet van 
5 mei 1936 op de rivierbevrachting van 
toepassing is op de bevrachting voor 
liggen, waarvoor de verjaring van zes 
maanden in aanmerking komt, 

terwijl, uit artikel 1 van de wet van 
5 mei 1936 blijkt dat de bevrachting voor 
liggen niet gelijkgesteld wordt met een 
vervoerovereenkomst en artikel 59 enkel 
gewag maakt van verjaringstermijnen 
voor « binnenvervoer » en « internatio
naal vervoer », zodat het arrest niet 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat, 
niettegenstaande deze bewoordingen van 
artikel 59 van de wet van 5 mei 1936, 
de zesmaandelijkse verjaringstermijn 
bepaald voor binnenlandse vervoerover
eenkomsten van toepassing was op een 
bevrachtingsovereenkomst voor liggen : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1 van de wet van 5 mei 1936 op 

komst die tot doel heeft het gebrui
ken van een binnenschip voor ver
voer of opslag van goederen, behou-
dens strijdig beding, onder de voor
schriften van de wet valt; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 59 van die wet, de daarin 
bepaalde verjaring toepasselijk is op 
alle rechtsvorderingen voortvloei
ende uit de onder de wet vallende 
overeenkomsten, behalve die welke 
het gevolg zijn van een door de 
strafwet genoemd feit; 

Overwegende dat uit het samen 
lezen van voormelde bepalingen 
blijkt dat de wetgever ook de 
rechtsvorderingen betreffende de 
bevrachtingsovereenkomst voor lig
gen aan de in artikel 59 bepaalde 
verj aring heeft willen onderwerpen; 
dat de omstandigheid dat voormeld 
artikel 59 gewag maakt van de 
verjaringstermijnen voor « binnen
vervoer ,, en « internationaal ver
voer » niet tot gevolg heeft dat de 
verjaring niet toepasselijk is op de 
bevrachtingsovereenkomst voor lig
gen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

16 oktober 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en De Gryse. 

Nt. 124 

1• KAMER- 16 oktober 1981 

de rivierbevrachting, elke overeen- 1° INKOMSTENBELASTINGEN 

(1) VAN BLADEL, Le contrat de transport par 
bateaux, nr. 1870, biz. 935; nr. 2169, biz. 1068; 
DELAHAYE, Le contrat d'affretement fluvial, 
Iir. 329, biz. 403; SMEESTERS en WINKELMOLEN, 
Droit maritime et droit fluvial, III, nr. 12-7; DE 
SMET, Droit maritime et droit fluvial belges, I, 
nr. 305. 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP -
ONDERZOEK VAN HET HOF. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP
BEG RIP. 
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lo Wanneer het hof van beroep te beslis

sen heeft over een bezwaar of een 
beroep inzake inkomstenbelastingen 
gaat het na, indien het aangevoerde 
middel daartoe strekt, of het aanslag
biljet geldig is; in dat verband moet 
het aanslagbiljet aile vermeldingen 
bevatten die nodig zijn om op het 
bestaan van een vaststaande en opeis
bare schuld te wijzen, zodat de be
lastingschuldige door middel van 
een bezwaar zijn rechten kan doen 
gelden (1). 

2° Krachtens art. 278 W.I.B. heeft het 
hof van beroep enkel rechtsmacht om 
kennis te nemen van grieven die 
verband houden met de heffing van de 
belasting; het is niet bevoegd om die 
belasting te vorderen (2). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. STRIJCKMANS) 

ARREST 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 278 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na het aanslagbiljet 
nietig te hebben verklaard, de terugbeta
ling beveelt van de op grand van dit 
aanslagbiljet gei:nde belasting omdat het 
normaal verweer van de belastingplich
tige in het gedrang werd gebracht door 
een gebrekkige kennisgeving van de 
aanslag, 

terwijl het hof van beroep, in het 
kader van de bevoegdheid hem verleend 
door artikel 278 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen en uitspraak 
doende over de directoriale beslissing, 
slechts bevoegd is om de terugbetaling 
van een belasting te bevelen wanneer 

(1) Cass., 20 okt. 1976 (A.C., 1977, 218) en 
25 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1281). 

(2) a) Over het onderscheid tussen de belas
tingheffing en de invordering van de belasting, 
zie Mestdagh de ter Kiele, Bull. en Pas., 1886, I, 
348. 

b) Over de gevolgen van de onregelmatig
heid van het aanslagbiljet, zie CLAEYs. 
BoOOAERT, De aanslag, nr. 510, biz. 323; zie 
Cass., 15 jan. 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 550); 
12 jan. 1960 (ibid., 1960, I, 536); 23 nov. 1973 
(A.C., 1973, 1163). 

c) Over de bevoegdheid van het hof van 
beroep, zie Cass., 16 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
550). 

het bedrag zelf van die belasting, opcen
tiemen, verhogingen en boeten vermin
dert en de wettelijke inningstitel 
(kohier) geheel of ten dele tenietdoet, 
wat ter zake niet het geval is : 

Overwegende dat uit de toelich
ting van het middel blijkt dat eiser 
aanvoert dat luidens artikel 278 van 
het Wetboek van Inkomstenbelas
tingen het hof van beroep enkel 
rechtsmacht heeft om kennis te 
nemen van grieven die verband 
houden met de vestiging van de 
belasting, terwijl het ten deze uit
spraak heeft gedaan over een 
geschil betreffende de invordering 
van de belasting; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn bezwaarschrift, steunende op 
de vermeldingen van het hem toe
gezonden aanslagbiljet, had doen 
gelden dat de aanslag nietig was 
omdat de grondslag van de belas
ting niet werd vermeld; dat hij 
verder, steeds steunende op het 
aanslagbiljet, zijn bezwaren had 
ontwikkeld tegen het bedrag zelf 
van de belasting; 

Overwegende dat de beslissing 
van de directeur, na vastgesteld te 
hebben dat er in het aanslagbiljet 
inderdaad vergissingen waren be
gaan, oordeelde dat die vergissingen 
geen weerslag konden hebben op de 
geldigheid van de wettelijke 
inningstitel, te weten het uitvoer
baar verklaarde kohier; dat de 
beslissing, na verder de bezwaren 
van verweerder tegen het bedrag 
van de belasting te hebben onder
zocht, aan verweerder een gedeelte
lijke ontheffing van de pelasting 
verleende en het bezwaarschrift 
voor het overige afwees; 

Overwegende dat het arrest, op 
het hoger beroep van vetweerder, 
beslist dat de vergissingen die in 
het aanslagbiljet werden begaan 
« een normaal verweer in het 
gedrang hebben gebracht, zodat het 
aanslagbiljet als nietig moet worden 
beschouwd » en dat, nu « het 
aanslagbiljet een eigen functie 
heeft, te weten het openbaar maken, 
door kennisgeving aan de belasting-
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plichtige, van een regelmatige uit
voerbare titel, waardoor het de 
waarde heeft van een betalingsbevel 
dat alle andere invorderingsmaatre
gelen moet voorafgaan, ... het op het 
betwiste aanslagbiljet voorkomende 
bedrag van de belasting niet rechts
geldig kaJi ingevorderd worden bij 
gebrek aan rechtsgeldige kennisge
ving van het kohier aan de rekwi
rant »; dat het op die gronden eiser 
veroordeelt tot terugbetaling van de 
gei:nde sommen; 

Overwegende dat, wanneer het 
hof van beroep de rechtsgeldigheid 
van het bezwaar of van het rechts
middel te beoordelen heeft, het in 
voorkomend geval de rechts
geldigheid van het uittreksel uit het 
kohier, dat het aanslagbiljet uit
maakt, moet onderzoeken; dat in dit 
verband het uittreksel immers alle 
vermeldingen moet bevatten die 
nodig zijn om op het bestaan van 
een vaststaande en opeisbare schuld 
te wijzen, zodat de belastingschul
dige zijn rechten door middel van 
een bezwaar kan doen gelden; 

Dat echter uit het arrest niet 
blijkt dat ten deze de geldigheid van 
'1et bezwaar werd betwist; 

Dat het hof van beroep de terug
betaling van de gei:nde sommen 
beveelt op grond van de enige 
beschouwing dat de nietigheid van 
het aanslagbiljet een rechtsgeldige 
invordering van de belasting onmo
gelijk maakt; 

Dat het aldus uitspraak doet over 
een grief die met de invordering 
van de belasting verband houdt; 

Dat evenwel, op grond van arti
kel 278 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, het hof van 
beroep enkel rechtsmacht heeft om 
kennis te nemen van de grieven die 
op de vestiging van de belasting 
betrekking hebben en dat het geen 
rechtsmacht heeft in verband met 
de invordering van de belasting; 

Dat het middel gegrond is; 

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

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Ant'.verpen. 

16 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Tourni
court, Brussel. 

Nr. 125 

3• KAMER- 19 oktober 1981 

1° DIENSTPLICHT- HERKEURINGSRAAD 

- REDENGEVING- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - HERKEU
RINGSRAAD- REDENGEVING- BEGRIP. 

3° DIENSTPLICHT- HERKEURINGSRAAD 
- REDENGEVING - VERWIJZING NAAR DE 
GENEESKUNDIGE VERKLARING EN HET VER
SLAG OVER HET BEVOLEN GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK. 

1° en 2° De bewoordingen van art. 43, 
§ 4, Dienstplichtwet vormen niet de 
redengeving maar het beschikkende 
gedeelte van de beslissing van de 
herkeuringsraad (1). (Art. 48 Dienst
plichtwet.) 

3° De Joutere verwijzing, in de beslissing 
van de herkeuringsraad die een aan
vraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op Jichamelijke grand ver
werpt, naar de door de dienstplichtige 
overgelegde geneeskundige verklaring 
en het verslag over het door de raad 
bevolen geneeskundig onderzoek, zon
der enige opgave van het eigen oor
deel van de raad, vormt geen redenge
ving van de beslissing. (Art. 48 Dienst
plichtwet.) 

(VERLINDEN) 

De heer advocaat-generaal Lenaerts 
heeft in substantie gezegd : 

Eiser vraagt het Hof zijn rechtspraak 
omtrent de motivering van de beslissin-

(1) Zie de conclusie O.M. 
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gen van de herkeuringsraden « nog eens 
kritisch te benaderen ». 

Het komt mij voor dat daartoe inder
daad reden is; 

Rechtspraak van het Hot. 

1. Het eerste mij bekende arrest in die 
aangelegenheid is dat van 26 november 
1951 (2). Hierin oordeelt het Hof dat de 
beslissing van de herkeuringsraad geen 
andere redengeving moet bevatten dan 
de verwijzing naar het wettelijk voorge
schreven geneeskundig onderzoek en 
voorts de dienstplichtige moet rang
schikken in een van de door de wet 
bepaalde categorieen, d.w.z. hem ge
schikt, (of) voorlopig of definitief onge
schikt moet verkiaren. 

De aandacht dient erop te worden 
gevestigd dat dit arrest nog toepassing 
maakt van de gecoi:irdineerde dienst
plichtwetten van 15 februari 1937. Vol
gens die regeling werd de beslissing over 
de lichamelijke geschiktheid genomen 
door twee artsen en deed de herkeu
ringsraad alleen uitspraak in hoger 
beroep; doch ook dan lag de beslissing 
uitsiuitend bij de twee artsen die samen 
met een magistraat de raad vormden, of 
eventueei bij de « geneeskundig-expert >>. 
In dit Iaatste geval was de taak van de 
magistraat-voorzitter ertoe beperkt de 
beslissing van de geneesheer-expert in 
ontvangst te nemen en ze door te sturen 
naar het bevoegde werfbureau (art. 42, 
d). De toen geldende wetgeving 
bepaalde niet dat de beslissingen van de 
herkeuringsraad dienden gemotiveerd te 
zijn. Het is dan ook begrijpelijk dat het 
Hof aisdan van oordeel was dat aan de 
raad geen andere verplichting kon wor
den opgeiegd dan ervan te doen blijken 
dat het voorgeschreven geneeskundig 
onderzoek had piaatsgehad en voorts te 
beslissen over de geschiktheid in de 
door de wet bepaalde bewoordingen. 

De redengeving van het arrest van 
26 november 1951 doet vermoeden dat 
het Hof zelf niet erg gelukkig was met 
die regeling. Want het overweegt dat 
« de beslissing op de beperkte wijze op
gelegd door de hoger aangehaalde wets
bepalingen gemotiveerd is »; en bijna ver

Deze overwegingen wekken de indruk 
dat het Hof heeft willen Iaten verstaan 
dat de oplossing heel anders zou kunnen 
zijn onder de gelding van de nieuwe wet 
van 15 juni 1951, die toen reeds was 
afgekondigd maar nog niet in werking 
was getreden. Deze wet voerde de thans 
nog geldende regeiing in en bepaaide 
dus uitdrukkelijk dat de beslissingen 
van de herkeuringsraad met redenen 
dienen omkieed te zijn (art. 49). 

2. Bij arrest van 30 juni 1952 (3) 
maakte het Hof voor de eerste maai 
toepassing van de nieuwe wet. Geiet op 
de hiervoor aangehaalde consideransen 
van het arrest van 26 november 1951 
wekt het wei enige verwondering dat het 
Hof deze rechtspraak niettemin hand
haaft en zijn uitspraak motiveert zoals 
het thans nog steeds doet, m.n. op grond 
dat « zo artikel 49 van die wet aan de 
herkeuringsraden opiegt hun beslissin
gen met redenen te omkieden, artikel 44, 
§ 4, ervan nochtans bepaalt in welker 
voege uitspraak over de dienstgeschikt
heid van de milicien moet worden 
gedaan; dat de bestreden beslissing is 
gemotiveerd als volgt : " aangewezen, 
geschikt voor de dienst ", hetzij op de 
door voormeid artikei 44 opgelegde 
beperkte wijze ». 

3. Enkele dagen later, bij arrest van 
14 juli 1952 (4), wordt deze rechtspraak 
bevestigd, maar dan op grond dat 
« gezegde beslissing wei met redenen is 
omkieed, vermits uit haar vaststellingen 
blijkt dat zij overeenkomstig de artike
Ien 43, 44 en 45 van de wet van 15 juni 
1951 gewezen werd ». In dit arrest maakt 
het Hof bovendien een beiangrijk voor
behoud, want het voegt eraan toe « dat 
eiser niet beweert een memorie of een 
verweerschrift te hebben ingediend, 
waarop de herkeuringsraad diende te 
antwoorden ». Is er een verweer, dan 
voistaat de beslissing in de bewoordin
gen van de wet dus kennelijk niet meer 
ais motivering, maar moet op dat ver
weer ook worden geantwoord. Een ge
Iijkaardig voorbehoud vinden we terug 
in het arrest van 4 november 1957 (5), 
evenais in het meest recente arrest ter 
zake, m.n. dat van 19 november 1979 (6), 
luidens hetwelk « de herkeuringsraad bij 
ontstentenis van een conclusie, door te 

ontschuldigend voegt het eraan toe « dat 1-----------------
het de rechterlijke macht niet bE>hoort na 
te gaan of die wettelijke bepalingen in 
overeenstemming zijn met artikel 97 van 
de Grondwet ». 

(2) A.C., 1952, 142. 

(3) A.C., 1952, 621. 

(4) A.C., 1952, 655. 

(5) Bull. en Pasic., 1958, I, 222. 

(6) Id. 1980, I, 360. 
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beslissen dat de aanvraag verworpen is, 
zijn beslissing overeenkomstig artikel 43, 
§ 4, van voornoemde wetten motiveert ». 

4. Sommige arresten, zoals die van 
3 november en 8 december 1952 (7), 
schijnen de motivering van de beslissing 
van de herkeuringsraad vooral te vinden 
in de vaststelling dat zij steunt op de 
geneeskundige verslagen. Deze recht
spraak sluit blijkbaar aan bij de notitie 
bij het genoemde arrest van 26 novem
ber 1951, dat de beslissing moet gegrond 
zijn op het geneeskundig onderzoek. 
Maar dit « gegrond zijn op » lijkt, 
volgens de bewoordingen van het arrest, 
niet meer te zijn dan dat de herkeu
ringsraad verklaart « dat op het aldus 
gedaan onderzoek gelet werd »; dat komt 
dus uiteindelijk neer op een loutere 
verwijzing naar de toegepaste procedure 
en de stukken van het dossier. 

Volledigheidshalve moge worden opge
merkt dat het arrest van 8 decem
ber 1952 oordeelt dat de herkeuringsraad 
niet moet antwoorden op de geneeskun
dige verklaring die de dienstplichtige bij 
zijn aanvraag moet voegen. 

5. De rechtspraak van het Hof lijkt 
dus van meetaf aan wel duidelijk geves
tigd te zijn. 

De enkele arresten van de eerste jaren 
die op andere gronden steunen dan die 
welke het Hof thans nog steeds laat 
gelden, zijn zo aarzelend en gereser
veerd dat men zeker niet van een 
tegenstrijdige, zelfs niet afwijkende 
rechtspraak kan gewagen. 

Vraag is dan of er redenen zijn om op 
deze constante, dertigjarige rechtspraak 
terug te komen. 

Wettelijke regeling. 

6. Het dient te worden erkend dat de 
rechtspraak van het Hof de beslissingen 
van de herkeuringsraden herleid heeft 
tot gedrukte formulieren, waarop enkel 
namen en data worden ingevuld. 

Bovendien wordt dat formulier 
natuurlijk ook aangevuld met een van de 
vijf vermeldingen die in artikel 43, § 4, 
van de wet zijn opgesomd. Maar die 
opsomming geeft de mogelijke formule
ringen van de « uitspraak over de 
dienstgeschiktheid •, dus van het 
beschikkend gedeelte van de beslissing, 

bezwaarlijk aannemen dat de herkeu
ringsraad de verwerping van de aan
vraag motiveert door te vermelden 
« aanvraag verworpen >>; of dat hij de 
redenen opgeeft waarom hij een dienst
plichtige geschikt voor de dienst acht, 
door de formule « aangewezen, geschikt 
voor de dienst ». 

Terecht stelt eiser dat, indien de 
vermelding « aanvraag verworpen >> als 
motivering volstaat, het bepaalde in 
artikel 48, dat de beslissingen van de 
herkeuringsraad met redenen dienen te 
worden omkleed, « volkomen nutteloos 
en overbodig is >>. Die bepaling heeft 
inderdaad maar zin en betekenis, wan
neer naast de door artikel 43, § 4, 
voorgeschreven formulering, die het 
beschikkend gedeelte van de beslissing 
vormt, ook de redenen vermeldt die de 
herkeuringsraad tot die uitspraak heb
ben gebracht. 

De stelling dat artikel 43, § 4, bepaalt 
hoe de beslissing moet worden gemoti
veerd, vindt naar mijn mening gcen 
steun in de wet. 

7. Evenmin heb ik in de parlementaire 
voorbereiding van de wet enige aanwij
zing gevonden die de rechtspraak van 
het Hof kracht zou kunnen bijzetten. 

Zoals reeds werd gezegd, is de huidige 
regeling ontleend aan de wet van 15 juni 
1951. De voorbereiding van die wet geeft 
geen verklaring van de draagwijdte van 
de motiveringsplicht of van de reden 
waarom deze uitdrukkelijk door de wet 
wordt voorgeschreven. 

Daarentegen zet de memorie van toe
lichting wel zeer uitvoering uiteen 
waarom het vroegere systeem grondig 
wordt gewijzigd (8). De regel dat over de 
geschiktheid van de dienstplichtigen uit
sluitend door artsen wordt beslist - ook 
als het geschil voor de herkeuringsraad 
wordt gebracht - heeft, volgens die 
memorie, aanleiding gegeven tot « grove 
onregelmatigheden • (9). Daarom moeten 
de aanvragen om vrijstelling worden 
toevertrouwd aan een « echt rechtscol
lege », een • echte rechtsinstantie », 

d.i. de herkeuringsraad, die voorheen 
« slechts een onvolkomen rechtsinstan
tie » was (10). 

Zo de wetgever heeft gewild dat de 
herkeuringsraad een « met eigenlijke 

niet van de motivering. Men kan toch 1------------------
(7) A.C., 1953, 121 en 209; zie ook Cass., 

11 jan. 1954 (ibid, 1954, 318), 8 feb. 1954 (Bull 
en Pas., 1954, I, 505) en 31 okt. 1954 (A.C., 
1955, 156). 

(8) Kamer, 1950-1951, Gedr. St., nr. 98, 
biz. 44--47. 

(9) Ibid., biz. 46. 

(10) Ibid., biz. 47. 
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rechtspraak beiast orgaan » is, ligt het 
voor de hand dat die raad zijn beslissin
gen moet motiveren, zoais eike rechter 
dat hoeft te doen, aangezien de motive
ring inherent is aan de uitoefening van 
de rechtsprekende functie of, zoais het 
Hof het formuieert, « onafscheidbaar 
verbonden is aan de opdracht tot 
berechting van geschillen » (11). 

Nu zai men wei nooit aannemen dat 
een vonnis of arrest met redenen is 
omkieed door de enkeie vermeiding dat 
de vordering, het hoger beroep of de 
voorziening verworpen is. Waarom zou 
de formule « aanvraag verworpen » in 
een beslissing van de herkeuringsraad 
dan wei als redengeving in aanmerking 
komen? 

8. Wellicht zou men naar het voor
beeld van de reeds vermelde arresten 
kunnen stellen dat de motivering geie
gen is in de verwijzing naar de versia
gen van de deskundigen. Dat gaat 
natuurlijk, aithans in beginsei, wanneer 
de rechter de mening van de deskundige 
bijtreedt en dit ook duidelijk uit zijn 
beslissing blijkt (12). Maar dat is zeker 
niet het gevai wanneer de beslissing 
aileen de gedrukte formuie bevat : 
« Geiet op het deskundigenverslag ». 

Overigens heeft de wetgever in 1951 
duidelijk als zijn wii te kennen gegeven 
dat de beslissing voortaan niet meer 
genomen wordt door de deskundigen 
maar door het rechtscollege als zodanig. 
In de reeds geciteerde memorie van 
toelichting lezen wij o.m. : « Het is 
billijk dat de magistraat-voorzitter in 
de geneeskundige beslissing betrokken 
wordt, terwijl hij er beroepsmatig toe in 
staat is de gronden van een deskundi
genrapport te wikken en er een oordeel 
over te vellen » (13). Voorts onderstreept 
de memorie dat het deskundig onder
zoek « een onderzoeksmiddel » is. « De 
deskundigen helpen de overheden of 
rechtscolleges die ze hebben aangesteld, 
zij brengen gemotiveerd advies uit, 
waarop de partijen kritiek kunnen uit
oefenen en de rechters hun zeggenschap 
en controle hebben » (14). 

I 

Als de beslissing van de rechters en 
niet van de deskundigen moet komen, 
voistaat hun advies ook niet ais motive
ring. Uit de beslissing moet het oordeei 
van de rechters blijken, niet dat van de 
deskundigen. En wanneer de partijen 
het advies van de deskundigen mogen 
kritiseren, moet de rechter die kritiek 
ook beantwoorden. 

In de opzet van de wettelijke regeling 
en in de bedoeling van de wetgever ligt 
dus besioten dat de herkeuringsraad zijn 
beslissingen motiveert zoals iedere rech
ter dat behoeft te doen. Noch in de wet, 
noch in de wetsgeschiedenis is een 
aanwijzing te vinden om aan de motive
ringsplicht ter zake een beperktere 
draagwijdte te geven. Integendeel. 

9. Wellicht zou men kunnen opwerpen 
dat de motivering de gezondheidstoe
stand van de dienstpiichtige in de open
baarheid brengt, zodat de huidige redac
tie van de besiissingen in diens eigen 
beiang geboden is. 

Dagelijks doen allerlei rechtscolleges 
uitspraak over de lichamelijke of gees
teiijke gezondheid van partijen : 
de arbeidsgerechten in geschillen 
over arbeidsongevallen, beroepsziekten, 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 
ziektekosten; administratieve rechtscoi
Ieges over vergoedings-, herstei- en 
invaliditeitspensioenen; burgerlijke en 
strafrechtbanken over vorderingen tot 
herstei van lichamelijke schade. Niette
min blijven a! deze rechtscolleges ertoe 
verplicht de desbetreffende beslissingen 
te motiveren. 

Er is geen reden om op deze regei een 
uitzondering te maken voor de herkeu
ringsraden. De aard van de te behande
Ien zaken moet ze wei ertoe aanzetten in 
de redengeving zo nodig enige discretie 
in acht te nemen. Zij mogen zich echter 
nooit achter die eis van discretie ver
schuilen om zich aan de motiverings
plicht te onttrekken. 

Om dit bezwaar te verheipen zou 
wellicht kunnen worden overwogen arti
kei 48 van de Dienstplichtwet in die zin 
te wijzigen dat in de mogelijkheid wordt 
voorzien de voorgeschreven uitspraak in 

------------------1 openbare vergadering te beperken tot 
(11) Cass., 21 jan. 1974 (A.C., 1974, 563). 

(12) Zie bijv. Cass., 17 feb. 1970 (A.C., 1970, 
571), 15 feb. 1972 (ibid., 1972, 552), 13 mei 1974 
{ibid., 1974, 1015) en 12 feb. 1980. 

(13) Op. cit., biz. 46. 

(14) Ibid., biz. 47. 

het beschikkende gedeeite van de beslis
sing. 

Omvang van de motivermg. 

10. Blijft ten slotte de wellicht deli
caatste maar voor de rechtspraktijk 
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belangrijkste vraag wat de motivering 
van de beslissingen van de herkeurings
raden in concreto inhoudt. 

Het is natuurlijk ondoenlijk op deze 
vraag een volledig antwoord te geven 
door het formuleren van enkele alge
mene regels die een pasklare oplossing 
geven voor alle hypothesen die zich in 
de praktijk kunnen voordoen. Funda
menteel is integendeel dat de redenge
ving niet ontaardt tot een vooraf volgens 
vaste regels klaargemaakte, nietszeg
gende passe-partoutformule, maar dat zij 
aangepast is aan elk concreet geval dat 
aan de rechter wordt voorgelegd, en 
ervan doet blijken dat hij met alle hem 
voorgelegde elementen rekening heeft 
gehouden. 

Ten aanzien van de herkeuringsraden 
houdt dit vooreerst in dat de motivering 
kan verschillen naargelang de raad over 
een aanvraag om vrijstelling of voorlo
pige afkeuring uitspraak doet, dan wel 
de keuring verricht in de gevallen 
bepaald in artikel 39, 2", 3" of 4", van de 
wet. 

11. In onderhavige zaak betreft het 
een beslissing over een aanvraag van de 
dienstplichtige. Zulke aanvraag moet, 
krachtens de artikelen 10 en 14 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 
op straffe van niet-ontvankelijkheid, 
gestaafd worden door een geneeskundige 
verklaring « waaruit met juistheid de 
aard der ingeroepen ziekten of lichaams
gebreken blijkt ». Luidens artikel 43, § 2, 
van de wet mag de raad de aanvraag 
evenwel • niet onontvankelijk verklaren 
zonder de betrokkene te hebben opge
roepen om hem, of zijn gevolmachtigde 
die doctor in de geneeskunde moet zijn, 
te horen en het hem mogelijk te maken 
een memorie of verweerschrift in te 
dienen •. De beslissing die de aanvraag 
niet ontvankelijk verklaart zonder de 
reden daarvan op te geven en zonder te 
antwoorden op de ingediende memorie, 
is niet gemotiveerd. 

de ingeroepen aandoening. Uit de beslis
sing moet blijken om welke reden de 
aanvraag verworpen wordt. 

Opgemerkt dient te worden dat, een
maal vaststaat dat de dienstplichtige 
lijdt aan een van de in de genoemde 
tabel opgesomde ziekten of lichaamsge
breken, er nog maar weinig plaats is 
voor discussie over de vraag of die 
aandoening al dan niet tot vrijstelling of 
afkeuring moet leiden. Zoals het Hof nog 
bij arrest van 8 september 1978 (15) in 
herinnering heeft gebracht, hebben die 
tabel en de bijkomende preciseringen en 
onderrichtingen immers een gebiedend 
karakter. Zulke regeling beperkt in 
ruime mate de beoordelingsbevoegdheid 
van de rechters. En die beperking heeft 
onvermijdelijk zijn weerslag op de 
omvang van de motivering. De herkeu
ringsraad heeft in de regel niet te 
zeggen of de aandoening naar zijn 
oordeel de militaire dienst al dan niet in 
de weg staat. Aileen dient hij vast te 
stellen of de dienstplichtige aan de 
aandoening lijdt - eventueel na inob
servatiestelling - en, zo ja, of zij 
beantwoordt aan een van de ziekten of 
lichaamsgebreken die volgens de tabel 
de ongeschiktheid tot gevolg hebben. 
Bevat de beslissing deze vaststellingen, 
dan is zij in beginsel gemotiveerd. 

13. Het spreekt ten slotte vanzelf dat 
de herkeuringsraad moet antwoorden op 
de memories of conclusies die de dienst
plichtige aan de raad overlegt, wat het 
Hof overigens reeds in zijn genoemd 
arrest van 19 november 1979 heeft laten 
verstaan. 

Zulk antwoord houdt natuurlijk niet 
in dat de beslissing van de herkeurings
raad moet uitgroeien tot een gedetail
leerd geneeskundig verslag over de 
gezondheidstoestand van de dienstplich
tige. Er blijft nog steeds een verschil 
tussen een rechterlijke beslissing en een 
deskundigenverslag. 

Wellicht kan enige aanwijzing omtrent 
de grenzen van de motiveringsplicht in 
dit verband bij analogie worden gezocht 
in de recente rechtspraak van het Hof 
omtrent de motivering van een beslis
sing van de Hoge Militieraad die het 
verzoek tot ontheffing, wegens uitzon
derlijke redenen, van het verval van een 
te laat ingediende aanvraag om uitstel of 
vrijlating van dienst op morele grond 
verwerpt. De arresten van 10 en 
24 maart 1980 oordelen dat de Hoge 

12. Verklaart de herkeuringsraad de 
aanvraag ontvankelijk, dan dient hij 
uitspraak te doen over de aandoeningen 
die de dienstplichtige tot staving van 
zijn aanvraag heeft ingeroepen. In de 
regel zal de raad de aanvraag maar 
kunnen verwerpen, ofwel omdat de aan
doening niet beantwoordt aan de 
omschrijving van de ziekten en 
lichaamsgebreken zoals die voorkomt in 
de tabel bepaald bij koninklijk besluit 
van 5 november 1971, ofwel omdat de 1----------------
dienstplichtige niet werkelijk lijdt aan (15) A.C., 1978-1979, 24. 
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Militieraad moet antwoorden op een 
desbetreffende omstandig gemotiveerde 
akte van beroep. Maar de arresten van 
20 oktober 1980 en 16 februari 1981 
achten het antwoord voldoende, wanneer 
uit de redengeving blijkt dat de Hoge 
Militieraad op de aangevoerde redenen 
acht heeft geslagen en onderzocht heeft 
of de aangehaalde feiten en omstandig
heden van die aard zijn dat de ingeroe
pen redenen uitzonderlijk zijn in de zin 
van artikel 20, § 3, van de Dienstplicht
wet. 

Zo zou men ten deze als criterium in 
aanmerking kunnen nemen dat uit de 
redengeving moet blijken dat de herkeu
ringsraad op de ingeroepen aandoenin
gen acht heeft geslagen en onderzocht 
heeft of deze tot ongeschiktheid voor de 
militaire dienst kunnen leiden overeen
komstig de tabel der ziekten en 
lichaamsgebreken, bepaald bij konink
lijk besluit van 5 november 1971. 

14. Toegegeven moet worden dat de 
geldende regeling het de dienstplichtige 
we! enigszins moeilijk maakt om zich 
nog behoorlijk te verdedigen, wanneer 
hij in observatie wordt gesteld. Zoals 
o.m. blijkt uit het arrest van 5 januari 
1977 (16), volgt uit artikel 45, § 3, van de 
wet dat hem de uitslag van het genees
kundig onderzoek niet moet worden 
meegedeeld en dat de raad niet verplicht 
is hem na de inobservatiestelling 
opnieuw op te roepen. Aan deze gebrek
kige regeling kan aileen een wetswijzi
ging verhelpen, niet de rechtspraak 
inzake de motiveringsplicht. 

Besluit. 

15. Opzet van de voorgestelde WIJZI
ging in de besproken rechtspraak is dat 
de motiveringsplicht ook voor de her
keuringsraad haar voile waarde en bete
kenis krijgt en alzo bijdraagt tot een 
betere rechtsbedeling en een verhoogde 
rechtsbescherming. 

Dit lijkt mij een voldoende reden om 
het Hof in overweging te geven op zijn 
gevestigde rechtspraak terug te komen 
en het tweede middel gegrond te verkla
ren. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 augustus 1981 
door de Herkeuringsraad van de 
Provincie Oost-Vlaanderen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 48 van de bij 
koninklijk besluit van 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten en 97 
van de Grondwet, 

doordat de beslissing eisers aanvraag 
om vrijstelling of voorlopige afkeuring 
op lichamelijke grond afwijst met de 
enkele vermelding « de aanvraag wordt 
verworpen », 

terwijl deze beslissing niet met rede
nen is omkleed naar het vereiste van 
de voormelde wettelijke bepalingen; 
immers, naar luid van artikel 48 van de 
Dienstplichtwet de beslissingen van de 
raad met redenen dienen te worden 
omkleed; artikel 43, § 4, van deze wetten 
weliswaar de termen bepaalt waarin · de 
raad over de dienstgeschiktheid uit~ 
spraak doet; een beslissing gesteld in de 
enkele bewoording « de aanvraag wordt 
verworpen » evenwel bezwaarlijk als 
met redenen omkleed kan worden 
beschouwd; de wetgever hier blijkbaar 
niets anders heeft beoogd dan het vast
leggen van de formulering van de eind7 

zin van het motiverend gedeelte van de 
beslissing; indien een motivering. als 
« aanvraag verworpen » mocht volstaan, 
artikel 48 van de Dienstplichtwet nutte
loos en overbodig zou zijn : 

Overwegende dat, luidens artikel 
48 van de Dienstplichtwet, de beslis'
singen van de herkeuringsraad met 
redenen dienen te worden omkleed; 

Dat artikel 43, § 4, van dezelfde 
wetten bepaalt in welker voege de 
herkeuringsraad uitspraak doet; dat 
deze wetsbepaling omschrijft in 
welke bewoordingen het beschik
kende gedeelte dient te worden 
geformuleerd, doch de raad niet 
ervan ontslaat om, overeenkomstig 
het uitdrukkelijke voorschrift van 
artikel 48, de redenen op te geven 

·die de beslissing dragen; 

Conclusie : Vernietiging. Overwegende dat de herkeurings: 
raad eisers aanvraag om vrijstelling 

----------------1 of voorlopige afkeuring op lichame,. 
(16) A.C., 1977, 481. lijke grand verwerpt; 
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. Dat de beslissjng verwijst naar de 
door eiser overgelegde geneeskun
dige · verklaring en het verslag over 
het door de herkeuringsraad bevo
leri geneeskundig onderzoek; 

Dat deze lout(i!re verwijzing, zon
der . enige opgave van het eigen 
oordeel van de raad, geen redenge
ving van de beslissing vormt; 

Dat het middel gegrond is; 

01ll die redenen, en zonder acht 
te slaan op de bijkomende memorie 
die buiten de termijn van voorzie
ning is ingediend, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Herkeuringsraad van de 
Provincie Brabant. 

. 19 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
i;iende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 126 

3• KJ\MER - 19 oktober 1981 

INV ALIDITEITSPENSIOEN VOOR 
MIJNWERKERS - ONVERSCHULDIGDE 
BETALING WEGENS CUMULATIE - TERUG
VORDERING- VERJARING- TERMIJN. 

Onwettig is de beslissing dat de terug
vordering van een invaliditeitspen
sioen voor mijnwerkers wegens de 
toeken:Qing van een beroepsziekten
vergoeding verjaart door verloop van 
vijf jaar vanaf de beslissing tot toe
kenning van deze vergoeding, wanneer 
niet wordt vastgesteld dat de onver
schuldigde betaling veroorzaakt is 
door arglist of bedrog vanwege de 
schuldenaar (1) {2). (Art. 21, § 3, 
tweede en derde lid, wet 13 juni 1966.) 

(1) Zie Cass., 19 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 288). 

(2) Wanneer de onverschuldigde betaling 
haar oorsprong vindt in de toekenning van 
een voordeel op grond van een andere regeling 
dan die van het inv;aliditeitspensioen, verjaart 

(LUTS T. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR 
MIJNWERKERS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 5 april 1979 door het Arbeidshof 
te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, § 3, tweede en 
derde lid, van de wet van 13 juni 1966 
betreffende de rust- en overlevingspen
sioenen voor arbeiders, bedienden, zee-· 
varenden onder Belgische vlag, mijnwer
kers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd' 
door de wetten van 5 juni 1970, 27 juli 
1971 en 27 december 1973, 1116 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
nodig, 97 van de Grondwet, 

doordat, nu het Fonds voor de 
Beroepsziekten op 22 oktober 1976 had 
beslist aan eiser retroactief een vergoe
ding voor beroepsziekten toe te kennen, 
en nu de voorzorgskas waaronder hij 
ressorteerde, bij beslissing van 13 juni 
1977, de verjaringstermijn toepasselijk 
op de terugvordering der bedragen van 
het invaliditeitspensioen, die te veel 
waren betaald, op vijf jaar had gesteld, 
ingevolge de regel die het cumuleren 
van dit pensioen met de nieuwe voorde
len die hem waren toegekend, verbiedt, 
het arrest eisers vordering ertoe strek
kende te horen zeggen dat de verjarings
termijn zes maanden bedroeg, verwerpt 
op grond : dat eiser op het formulier 
« aanvraag om invaliditeitspensioen » 
van 23 oktober 1982 onder meer de 
verbintenis onderschreef om de voor
zorgskas onverwijld in te lichten 
omtrent iedere uitkering die hem krach
tens de wetten betreffende de schade
vergoeding wegens beroepsziekten zou 
toegekend worden; dat de voorzorgskas 
in maart 1976 en maart 1977 een rond
schrijven aan alle gepensioneerde mijn
werkers richtte, waarbij zij hen op 
gedetailleerde wijze herinnerde aan de 
verplichting om elke omstandigheid ken
baar te maken die hun rechten ten 
aanzien van de invaliditeitspensioenre
geling kan wijzigen; dat eiser, door de 
ontvangst van de achterstallige en 

de terugvordering van het onverschuldigd 
uitbetaalde, ingevolge art. 21, § 3, tweede lid, 
wet van 13 juni 1966, door verloop van zes 
maanden te rekenen van de dag van de 
beslissing tot toekenning van dat voordeel, 
buiten het geval van arglist of bedrog, in welk 
geval de vordering verjaart door verloop van 
vijf jaar, 
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lopende betalingen van een vergoeding 
wegens beroepsziekten niet te melden, 
zich in een toestand heeft gebracht 
waarin hij het voordeel van de verja
ringstermijn van zes maanden niet meer 
kan inroepen; dat de omstandigheid dat 
de reglementering inzake invaliditeit
spensioen voor mijnwerkers geen expli
ciete bepaling betreffende een mel
dingsplicht voor de gepensioneerden 
bevat, niet afdoende is, aangezien de 
toepassing van de verjaring van zes 
maanden of vijf jaar afhangt van de 
houding van de betrokkene in functie 
van de algemene verplichting van een 
bonafide maatschappelijk gedrag die 
haar concrete oorzaak in de toeken
ningsvoorwaarden van de pensioenrege
ling vindt; dat het feit dat het Fonds 
voor de Beroepsziekten zijn beslissing 
van 22 oktober 1976 op 15 maart 1977 
aan de voorzorgskas mededeelde, even
min terzake is, vermits de controlemaat
regelen, die door de openbare instellin
gen worden getroffen om de ophoping 
van onverschuldigde uitkeringen te voor
komen, op zichzelf geen bonafide karak
ter aan de houding van de verzekerde 
verlenen, 

terwijl, wanneer de onverschuldigde 
betaling haar oorsprong vindt in de 
toekenning van een voordeel in een 
andere regeling dan die bedoeld bij 
artikel 21, § 1, van de wet van 13 juni 
1966, de vordering tot terugbetaling ver
jaart door verloop van zes maanden te 
rekenen vanaf de beslissing die dit 
voordeel toekent, en na vijf jaar, wan
neer de onverschuldigde betaling het 
gevolg is van arglist en bedrog bij de 
schuldenaar (artikel 21, § 3, tweede en 
derde lid, van de wet van 13 juni 1966); 
om uit arglist en bedrog van de schulde
naar voort te spruiten, de onverschul
digde betaling dient te worden veroor
zaakt door onrechtmatige of oneerlijke 
handelingen door de schuldenaar aange
wend ten einde zich de vergoedingen 
waarop hij weet geen recht te hebben, te 
verschaffen; wanneer, zoals ten deze, 
een invaliditeitspensioen regelmatig 
werd betaald aan de rechthebbende, 
doch deze een gedeelte van de ontvan
gen bedragen moet terugstorten, omdat 
een latere beslissing hem nieuwe voor
delen toekent in een andere regeling, de 
onverschuldigde betaling voortspruit uit 
de toepassing van een cumulatieregel, 
doch niet werd veroorzaakt door de 
handelingen van de schuldenaar noch 
door zijn wil vergoedingen te ontvangen 
waarop hij geen recht heeft; de omstan-

digheid dat eiser, niettegenstaande de 
verbintenis die hij onderschreef bij zijn 
aanvraag tot het bekomen van invalidi
teitspensioen en die door de voorzorgs
kas aan al haar leden werd herinnerd in 
1976 en 1977, het initiatief niet heeft 
genomen om aan de voorzorgskas de 
beslissing te melden die op 22 
oktober 1976 door het Fonds voor de 
Beroepsziekten werd genomen, niet op 
zichzelf impliceert dat hij de wil heeft 
gehad zich voordelen te verschaffen 
waarvan hij wist dat zij niet verschul
digd waren, en het dus niet mogelijk 
maakt het onverschuldigde karakter van 
de betalingen die hij in het verleden 
bekwam, toe te schrijven aan arglist of 
bedrog; het arrest, door niettemin te 
beslissen dat de toepasselijke verjarings
termijn ten deze vijf jaar bedroeg, de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat krachtens arti
kel 21, § 3, tweede lid, van de wet 
van 13 juni 1966, wanneer de onver
schuldigde uitbetaling haar oor
sprong vindt in de toekenning van 
een voordeel in een andere regeling 
dan het invaliditeitspensioen - wat 
ten deze volgens de vaststellingen 
van het arrest het geval is - de 
terugvordering, behalve in geval van 
arglist of bedrog, verjaart door ver
loop van zes maanden te rekenen 
vanaf de datum van de beslissing 
die het voornoemde voordeel toe
kent; 

Overwegende dat het derde lid 
van dezelfde paragraaf eraan toe
voegt dat, wanneer de onverschul
digde betaling veroorzaakt is door 
arglist of bedrog vanwege de schul
denaar, de verjaringstermijn vijf 
jaar is; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat op de terugvordering 
tegen eiser de verjaringstermijn van 
vijf jaar toepasselijk is, zonder vast 
te stellen dat de onverschuldigde 
betaling veroorzaakt is door arglist 
of bedrog vanwege eiser; dat het 
aldus zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt en de vermelde wets
bepalingen schendt; 

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; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

19 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Butzer en De Gryse. 

Nr. 127 

3• KAMER- 19 oktober 1981 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE 

RECliTSVORDERING AFZONDERLIJK INGE
STELD- SCHORSING VAN DE BURGERLIJKE 
RECliTSVORDERING - DRAAGWIJDTE. 

De regel krachtens welke de burgerlijke 
rechtsvordering die niet terzelfder tijd 
en voor dezelfde rechters als de straf
vordering wordt vervolgd, geschorst is 
zolang niet definitief beslist is over de 
strafvordering, vindt toepassing onver
schillig of voor de burgerlifke rechter 
wordt ingeroepen dat de strafvorde
ring ongegrond dan wei vervallen door 
verjaring zou zijn (1). (Art. 4 wet 
17 april 1978.) 

(RUSCO BOUW P.V.BA. T. RIJKSDIENST VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEib) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1979 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 13 februari 1978 gewezen (2); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof eiseres veroor
deelt tot het betalen aan verweerder van 
de achterstallige bijdragen, bijdrageop-. 
slagen en verwijlinteresten over het 
eerste tot en met het vierde kwartaal 
1972, op grond : dat eiseres zich niet op 
de regel « Le criminel tient le civil en 
etat » kan beroepen; dat dit adagium 
niet van toepassing is wanneer het 
~trafproces sine die verdaagd werd; dat, 
mtegendeel, voor de toepassing van arti
kel .4 ':'an de wet van 17 april 1878, 
vere1st 1s dat de strafvordering daadwer
kelijk hangende zou zijn ten einde naar 
een eindbeslissing gevoerd te worden; 
dat het genoemde wetsartikel tegenstel-
lingen in de rechterlijke appreciaties 
van de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering wil voorkomen; dat het 
niet kan worden aangewend om df, 
uitoefening van de burgerlijke rechtsvor
dering onmogelijk te maken als het 
o:penbaar ministerie de strafvordering 
met meer verder benaarstigt omdat ze 
verjaard is; dat een dergelijk gevolg des 
te minder aanvaardbaar voorkomt, wan
neer de strafrechter geroepen was om de 
b~rgerlijke belangen, welke overigens 
d1e van een openbare dienst zijn, ambts
halve veilig te stellen; dat, daarenboven 
de beslissing niet steunt op de doo~ 
verwee~der aangeduide wetsbepaling; 
dat art1kel 33, derde lid, in fine, van de 
wet van 27 juni 1969 betrekking heeft op 
de strafvordering wegens het enkel 
gebrek aan betaling van de verschul
digde bijdragen binnen de vastgestelde 
termijnen; dat deze vordering moet 
onderscheiden worden van de strafvor
dering die tegen Nulens werd ingesteld 
en die ertoe strekt, op grond van artikel 
21 van de wet, het nalaten van de 
aangifte met de verantwoording van de 
verschuldigde bijdragen te beteugelen; 
dat de aanslag ten laste van eiseres met 
toepassing van artikel 22 van de wet van 
27 juni 1969 gegrond dient te worden 
verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, de burger
lijke rechtsvordering die afzonderlijk 
van de strafvordering wordt vervolgd, 
geschorst is zolang niet definitief is 

-----------------1 beslist over de strafvordering die v66r of 
(1) Zie Cass., 21 dec: 1961 (BulL en Pas 

1962, I, 494) en 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 701). '' 

(2) A.C., 1978, 701. 

gedurende de burgerlijke rechtsvorde
ring is ingesteld; de omstandigheid dat 
de str\lfvordering sine die werd ver
daagd, noch die dat de strafrechter 
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geroepen was om de burgerlijke belan
gen, weze het die van een openbare 
dienst, ambtshalve veilig te stellen, hier
aan afbreuk doen; zodat het arbeidshof, 
door recht te doen over de grond van de 
burgerlijke zaak, hoewel over de straf
vordering niet definitief was beslist, 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
althans dubbelzinnig, te beslissen, ener
zijds, dat de beslissing steunt op arti
kel 33 van de wet van 27 juni 1969 en, 
anderzijds, de aanslag ten laste van 
eiseres gegrond te verklaren met toepas
sing van artikel 22 van deze wet; zodat 
het arbeidshof, door zijn beslissing te 
laten steunen op tegenstrijdige, althans 
dubbelzinnige beweegredenen, deze niet 
regelmatig met redenen omkleedt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest aan

neemt dat de in het huidige ge
ding behandelde niet-betaling van 
achterstailige bijdragen, enerzijds, 
en de door het openbaar ministerie 
bij de strafrechtbank aanhangig 
gemaakte vervolgingen, anderzijds, 
betrekking hebben op dezelfde fei
ten; dat het immers een middel van 
verweerder van de hand wijst 
waarin werd voorgehouden dat de 
twee vorderingen een verschillende 
grondslag hebben; 

Overwegende dat het arrest de 
toepassing van artikel 4 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering aileen verwerpt 
op grond dat de bedoelde strafvor
dering sine die werd verdaagd, 
zodat ze aldus niet meer hangende 
zou zijn ten einde naar een eindbe
slissing te worden gevoerd, en dat 
het openbaar ministerie de strafvor
dering niet meer benaarstigt omdat 
ze verjaard zou zijn; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, de burger!ijke rechtsvor
dering en de strafvordering op 
dezelfde feiten steunen, de burger
lijke rechter de uitspraak van de 
voor hem ingeleide vordering moet 
schorsen tot de eindbeslissing van 
de strafrechter, onverschillig of men 
voor hem inroept dat de strafvorde-

ring ongegrond, dan wel vervailen 
door verjaring zou zijn; dat het 
aileen de strafrechter toekomt zowel 
over het verval als over de gegrond
heid van de strafvordering te oorde-. 
len, en zulks door een beslissing die 
gezag van gewijsde heeft ten aan
zien van de afzonderlijk voor de 
burgerlijke rechter ingeleide rechts
vordering die op dezelfde feiten 
steunt; 

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 de feitenrechter erover 
uitspraak zal doen; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

19 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon ·_ Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mrs. Biitzler en DeBruyn. 

Van dezelfde dag een analoog arrest op 
voorziePing ingesteld door Nulens als vereffe
naar van de ontbonden P.V.BA. Numowe 
Montagewerken, tegen een beslissing gewezen 
op dezelfde datum door het arbeidshof in zake 
eiser tegen dezelfde verweerder. 

Nr. 128 

3• KAMER - 19 oktober 1981 

SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN
DIGEN - BIJDRAGEN - AANVANG VAN DE 
BEROEPSARBEID - REGULARISATIEBIJDRA
GEN - VASTSTELLING VAN DE BEDRIJFSIN
KOMSTEN. 

Voor aile jaren gedurende welke, als 
gevolg van de aanvang van de 
beroepsarbeid, de sociale zekerheids
bijdragen voor zeUstandigen niet kun
nen worden berekend op basis van de 
bedrijfsinkomsten van het referentie
jaar bedoeld in art. 11, § 2, tweede lid, 
KB. nr. 38 van 27 juli 1967, geschiedt 
de regularisatie van de voorlopige 
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bijdragen op basis van de bedrijfsin
komsten van het jaar bepaald in 
art. 41, § 2, K.B. 19 dec. 1967, ook 
indien de inkomsten van de zelfstan
dige gedurende de daaropvolgende 
jaren verminderd zijn. 

(ALGEMENE SOCIAL£ KAS VOOR 
ZELFSTANDIGEN T. PAIROUX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11, § 4, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen en 41, § 2, van 
het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1967 houdende algemeen reglement 
in uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelfstan
digen, 

doordat het arrest de vordering van 
eiseres tot betaling van de regularisatie
bijdragen voor de jaren 1975 en 1976 
afwijst op grond dat verweerder bewijst 
dat hij zelf, sedert 1975, nog slechts een 
enkele zelfstandige activiteit uitoefent, 
terwijl zijn gewezen echtgenote sinds
dien afzonderlijk en voor eigen reke
ning, eventueel samen met haar moeder, 
een andere zelfstandige activiteit uit
oefent; dat, daarmede rekening houdend, 
een splitsing van de in aanmerking te 
nemen inkomsten - zijnde de bedrijfs
inkomsten van het jaar 1974 - vanaf 
1975 zich opdringt; dat de vordering van 
eiseres, zoals deze geformuleerd is, in 
die omstandigheden ongegrond is, 

terwijl volgens artikel 11, § 4, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
de Koning bepaalt hoe de bijdragen 
worden berekend wanneer het, als 
gevolg onder meer van de aanvang van 
beroepsarbeid, onmogelijk is die te here-, 
kenen op basis van de inkomsten van 
een referentiejaar, dit is het aanslagjaar 
waarvan het jaartal verwijst naar het 
tweede kalenderjaar dat onmiddellijk 
datgene voorafgaat waarvoor de bijdra
gen verschuldigd zijn, en de Koning, met 
toepassing van deze wetsbepaling, in 
artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 heeft bepaald dat 
de voorlopige bijdragen, betaald sedert 
het begin van de beroepsarbeid tot de 

31e december van het jaar dat het jaar 
voorafgaat waarvoor de bijdragen kun
nen vastgesteld worden op basis van een 
referentiejaar, geregulariseerd worden 
op basis van de bedrijfsinkomsten van 
het eerste kalenderjaar volgend op dat 
waarin het begin van beroepsarbeid zich 
voordoet; 

en terwijl de volledige bedrijfsinkom
sten van het eerste kalenderjaar volgend 
op dat waarin het begin van de beroeps
arbeid zich voordoet, als basis dienen 
voor de regularisatiebijdragen voor elk 
van de daaropvolgende jaren, tot en met 
het jaar dat het jaar voorafgaat waar
voor de bijdragen kunnen worden vast
gesteld op basis van een referentiejaar, 
ongeacht de omstandigheid dat gedu
rende een of meer van de bedoelde 
daaropvolgende jaren een deel van de in 
het eerstgenoemde kalenderjaar uitge
oefende zelfstandige activiteiten niet 
meer wordt uitgeoefend; zodat het 
arrest, door te beslissen dat de inkom
sten van 1974, dit is het eerste k:tlender
jaar volgend op dat waarin het begin 
van de beroepsarbeid zich heeft voorge
daan, dienen te worden gesplitst om de 
regularisatiebijdragen te berekenen voor 
de jaren 1975 en 1976, dit is enerzijds 
het jaar 1976 waarin de gewezen echtge
note van verweerder gescheiden van 
hem is gaan leven, en een deel van de 
tot dan samen uitgeoefende zelfstandige 
activiteiten afzonderlijk en voor eigen 
rekening, eventueel samen met haar 
moeder, is gaan uitoefenen, en ander
zijds het jaar 1976 dat het jaar 1977 
voorafgaat waarvoor de bijdragen kun
nen vastgesteld worden op basis van een 
referentiejaar, de in het middel geci
teerde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 11, § 2, tweede lid, van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967, de sociale zekerheidsbijdragen, 
die de zelfstandige voor een bepaald 
jaar verschuldigd is, in de regel 
berekend worden op basis van de 
bedrijfsinkomsten die betrekking 
hebben op het aanslagjaar waarvan 
het jaartal verwijst naar het tweede 
kalenderjaar dat onmiddellijk voor
afgaat aan datgene waarvoor de 
bijdragen verschuldigd zijn; dat, lui
dens § 4 van hetzelfde artikel, de 
Koning de wijze van berekening 
van de bijdrage bepaalt, wanneer 
het als gevolg van de aanvang van 
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de beroepsarbeid niet mogelijk is de 
bijdrage te berekenen op basis van 
het zoeven bedoelde referentiejaar; 

Overwegende dat, zolang er geen 
referentiejaar in de zin van voor
-meld artikel is, de bijdragen volgens 
artikel 41, § 1, van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967, wor
den geind op een voorlopige basis; 
dat, luidens de tweede paragraaf 
van dit artikel - behalve in het 
geval, volgens de vaststellingen van 
het arrest ten deze niet aanwezig, 
dat de activiteit begon in de loop 
van een eerste kwartaal -, de 
voorlopige bijdragen geregulariseerd 
worden op basis van de bedrijfsin
komsten van het eerste kalender
jaar volgend op dat waarin het 
begin van de activiteit zich voor
doet; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerder zijn beroeps
arbeid begon op 1 oktober 1973; 
dat iu 1977 regularisatiebijdragen 
gevraagd werden voor de periode 
1 oktober 1973 - 31 december 1976; 
dat het eerste referentiejaar 1974 is, 
en verweerders bedrijfsinkomsten 
noch de regularisatiebijdragen voor 
dat jaar worden betwist; dat hij wei 
beweerde in 1975 en 1976 minder 
inkomsten te hebben gehad wegens 
een vermindering van zijn beroeps
arbeid; 

Overwegende dat door te beslis
sen dat de in aanmerking te nemen 
inkomsten vanaf 1975 moeten wor
den gesplitst, het arrest artikel 41, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 schendt, nu val
gens dit artikel de regularisatiebij
dragen worden vastgesteld op de 
inkomsten van een bepaald referen
tiejaar, ten deze 1974; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

19 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 129 

3• KAMER - 19 oktober 1981 

ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKLIE
DEN- WILLEKEURIG ONTSLAG - BEG RIP. 

Het ontslag van de werkman is niet 
willekeurig om de enkele reden dat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging beeindigt tijdens ,de 
schorsing van de uitvoering van de 
overeenkomst wegens ongeval of 
ziekte, alvorens de duur van de 
arbeidsongeschiktheid zes maanden 
overtreft. (Art. 24ter wet 10 maart 1900 
(1).) 

(SCHURGERS T. DANIEL CONSTRUCTION COM
PANY INTERNATIONAL) 

ARREST 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 november 1978 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 24ter, 28bis, lit
terae a en c, van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, gewij
zigd door de wetten van 4 maart 1954, 
24 december 1963 en 21 november 1969, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
betaling van een bedrag van 25.200 frank 
verwerpt op grond dat het feit dat het 
ontslag plaatsvond vooraleer de duur 
van de arbeidsongeschiktheid zes maan
den overtrof, op zichzelf onvoldoende is 
om aan het ontslag een willekeurig 
karakter te verlenen; dat eiser niet 
aantoont dat, in strijd met hetgeen door 
verweerster wordt voorgehouden, de 

op de kant van de vernietigde 1---------------
beslissing; houdt de kosten aan en (1) Thans art. 6:i wet 3 juli 1978. 
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activiteiten waarvoor hij was aangewor
ven, als gevolg van de vordering der 
werken niet zodanig waren verminderd 
dat het ontslag van het hierbij tewerkge
stelde personeel moest worden overge
gaan; dat, nu eiser ande~zijds niet aan
toont dat, bij ontslag van het bij zijn 
activiteit betrokken personeel, van enig 
favoritisme te zijnen nadeel blijk werd 
gegeven of dat achter zijn ontslag cen 
andere verdoken bedoeling van de werk
gever zou schuilgaan, het willekeurig 
karakter van zijn ontslag niet bewezen 
is, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
niet gerechtigd was eisers arbeidsover
eenkomst, waarvan de uitvoering sedert 
5 mei 1976 wegens ziekte geschorst was, 
bij brief van 5 juli 1976 te beeindigen 
mits een opzeggingsvergoeding wordt 
betaald; deze foutieve beeindiging van 
de overeenkomst op zichzelf een wille
keurig ontslag uitmaakt, ongeacht het 
feit of de activiteiten van verweerster a! 
dan niet waren verminderd en of eiser 
met opzet benadeeld werd, zodat de door 
eiser gevraagde vergoeding te onrechte 
werd geweigerd (schending van de arti
kelen 24ter en 28bis, litterae a en c, van 
de wet van 10 maart 1900); 

tweede onderdeel, het niet kan worden 
uitgemaakt of het arrest al dan niet 
oordeelt of verweerster gerechtigd was 
de overeenkomst, nu de uitvoering ervan 
sinds 5 mei 1976 door ziekte geschorst 
was, op 5 juli 1976 te beeindigen met 
betaling van een opzeggingsvergoeding, 
zodat de motivering dubbelzinnig is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de in het onder
dee! omschreven grief geen dubbel
zinnigheid van de redengeving ople
vert; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 28bis, c, tweede lid, van de wet 
van 10 maart 1900, de werkgever 
tijdens de schorsing van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst 
wegens ongeval of ziekte, het recht 
behoudt de overeenkomst met 
opzegging te be€Hndigen; dat de 
bet:Hndiging zonder opzegging alvo
rens de duur van de arbeidsonge
schiktheid zes maanden overtreft, 

weliswaar onregelmatig is, maar om 
die enkele reden echter niet wille
keurig is in de zin van artikel 24 ter 
van dezelfde wet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 oktober 1981 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 130 

2• KAMER - 20 oktober 1981 

ARBEID ARBE!DSBESCHERMING 
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDS
BESCHERMING, ART. 14 - REGELING VAN DE 
GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF HINDERLIJKE 
INRICHTINGEN - GEVAL DAT EEN NIEUWE 
VERGUNNING MOET WORDEN AANGEVRAAGD 
- VEREISTEN. 

Naar Juid van art. 14 Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, 
betreffende de gevaarlijke, ongezonde 
of hinderlijke inrichtingen, is een 
nieuwe vergunning vereist voor elke 
uitbreiding of verandering van een 
vergunninghoudende inrichting, wan
neer deze de toepassing van een 
nieuwe rubriek op de bjst van de 
vergunningsplichtige ondernemingen 
tot gevolg heeft of van die aard is dat 
de aan deze ondernemingen eigen 
z1jnde gevaren, ongezondheid of hin
derlijkheid erdoor verergerd worden. 
Deze reglementsbepaling stelt de toe
passelijkheid van een nieuwe rubriek 
van de in hoofdstuk II van titel I van 
het Algemeen Reglement opgenomen 
nomenclatuur van inrichtingen, maar 
niet de toepasselijkheid van een 
nieuwe klasse als voorwaarde voor de 
verplichting een nieuwe vergunning te 
vragen. 
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(DECLERCQ T. VAN DE VELDE, VANHECKE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1981 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat voor 
de vetsmelterij die eiser exploiteert, 
op 21 juni 1957 een vergunning 
werd verleend, waarvan de voor
waarden op 29 april 1966, 1 maart 
1968 en 22 januari 1971 werden 
gewijzigd; dat eiser op 26 mei 1972, 
wegens wijziging van de installatie, 
een nieuwe vergunning had aange
vraagd die door de bestendige depu
tatie geweigerd werd bij beslissing 
van 19 januari 1973; dat, op eisers 
beroep, vergunning verleend werd 
tot· 21 juni 1987 bij koninklijk 
besluit van 15 juni 1973, maar dat 
de Raad van State op 6 maart 1979 
dat besluit vernietigde; 

Overwegf!nde dat eiser door de 
arbeidsauditeur vervolgd werd op 
grond van de telastlegging, als 
werkgever, met overtreding van de 
artikelen 2 van de wet van 5 mei 
1888 betreffende het toezicht op de 
gevaarlijke, ongezonde of hinder
lijke inrichtingen en op de stoom
tuigen en stoomketels, 1, 2, 19 en 
B49 van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, een 
vetsmelterij in bedrijf gehouden te 
hebben tussen 20 juni 1979 en 
10 september 1979, nadat de Raad 
van State bij arrest van 6 maart 
1979 het koninklijk besluit van 
15 juni 1973, waarbij vergunning was 
verleend een vetsmelterij in bedrijf 
te houden voor een termijn die op 
21 juni 1987 verstrijkt, had vernie
tigd en waarvan hem op 20 juni 
1979 kennis werd gegeven door de 
gemeentelijke overheid van De 
Pinte; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14 en 19 van het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbe~ 
scherming (gevaarlijke, ongezonde en 
hinderlijke ilirichtingertveiligheid en 
gezondheid der arbeiders); goedgekeurd 
door en gevoegd bij de besluitert van de 
Regent van 11 februari 1946 (Belgisch 
Staatsblad 3 april 1946) houdende goed
keuring van de titels I en II vari · het 
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbec 
scherming, en van 27 september 1947 
(Belgisch Staatsblad 3 oktober 1947) 
houdende goedkeuring van de titels Ill, 
IV en V van voornoemd. algemeen regle
ment, en van artikel 1, tweede lid, van 
voornoemd algemeen reglement, .. meer 
bepaald de indelingslijst vermeld onder 
hoofdstuk II van titel. I van dat. ·regle
ment, 

doordat het arrest vaststelt dat ter 
zake • sinds het wijzigend vergunnings
besluit van 29 april 1966 onder andere 
volgende veranderingswerken (werden) 
uitgevoerd : naast de twee sterilisatorert 
A en B is een derde sterilisator C 
geplaatst, een reservoir van 50.000 1. 
extra zware stookolie is bijgevoegd; een 
vettank voorzien birtnen het gebouw is 
in open lucht geplaatst en heeft een 
inhoud van 25.000 1. in plaats van 
20.000 l. », en oordeelt dat het. « geen 
nader betoog (hoeft) dat dergelijke ver
anderingen door een nieuwe vergunning 
moesten gedekt worden; (eiser) had 
overigens op 26 mei 1972 een nieuwe 
vergunning aangevraagd • en deze steJ
ling motiveert met de enkele overwegin
gen dat « de ambtenaar van het mi
nisterie van Tewerkstelling en Arbeid 
trouwens (laat) opmerken dat voor de 
mazoutstapel van 50.000 l. een nieuwe 
indelingsrubriek van toepassing was 
(namelijk categorie 1 in plaats van 
categorie 2 - gevaar brand en ontplof
fing -) en dat door het aanbrengen van 
een derde sterilisator de produktiemoge
lijkheid verhoogd werd en daaruitvol
gend de eventuele vermeerdering van de 
hinderlijkheid van het bedrijf », dat « de 
"overwegingen" van ir. Catthoor, name
lijk dat een vermeerdering van de hin
derlijkheid vermeden was door het voor
zien van . een zuiveringsstation en dat 
zelfs kon vermoed worden dat de hin
derlijkheid zou verminderd zijn mede 
door het niet plaatsen van de hamermo
len en mengelaar, ter zake niet dienend 
(zijn) », dat « gelet op de ingrijpende 
veranderingen en nieuwe vergunning 
(diende) gevraagd »; het hof van beroep 
ten slotte eiser zowel strafrechtelijk als 
burgerrechtelijk veroordeelt, 
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'teJ:wijj, artikel 14 van het voornoemde 

algemeen reglement bepaalt dat « elke 
uitbreiding of verandering van een ver
gunninghoudende inrichting, wanneer 
deze de toepassing van een nieuwe 
rubriek. op de lijst van de vergunnings
plichtige· ondernemingen tot gevolg heeft 
of van die aard is dat de aan deze 
hndernemingen eigen zijnde gevaren, 
ongezondheid of hinderlijkheid, er door 
verergerd worden • aan de bepalingen 
:van het reglement (meer bepaald betref
fende een vergunning) onderworpen is; 
de indelingslijst, onder hoofdstuk II van 
de eerste titel van het voornoemde 
reglement vermeld, onder het trefwoord 
« ontvlambare vloeistoffen », sub 3", 
bepaalt dat de ontvlambare vloeistoffen 
waarvan het ontvlammingspunt hager is 
dan 50" Celcius, maar niet de 100" Celsius 
overtreft, in opslagplaatsen van 3.000 tot 
50.000 liter, behoren tot klasse 2; er 
bijgevolg geen nieuwe indelingsrubriek 
toepasselijk wordt in onderhavige zaak, 
nu de vergunning van 29 april 1966, 
waarop het hof van beroep vermocht 
acht te slaan, betrekking heeft op de 
opslagplaatsen voor extra zware fuel, 
vi:m minstens 5.000 liter; het arrest 
evenmin vaststelt, noch expliciet, noch 
impliciet, dat er een klasse- of rubrieks
wijziging ontstond voor de overige vast
gestelde veranderingen; het hof van 
beroep in de aangehaalde overwegingen · 
van zijn beslissing bovendien evenmin 
vaststelt dat de veranderingen of wijzigin
gen die de vergunninghoudende inrich
ting had ondergaan, van die aard waren 
dat de aan deze onderneming eigen zijnde 
gevaren, ongezondheid of hinderlijkheid 
er ook in werkelijkheid (reeel) door 
verergerd werden; de overweging dat het 
aanbrengen van de derde sterilisator de 
produktiemogelijkheid verhoogde en dat 
daaruit volgend de hinderlijkheid van 
het bedrijf eventueel werd vermeerderd, 
enkel een potentialiteit uitmaakt, doch 
geen vaststelling in feite is van een 
effectieve en reele vermeerdering van de 
hinderlijkheid van het bedrij£; het wij
zen op de « ingrijpende veranderingen • 
geenszins kan opgevat worden als een 
werkelijke en noodzakelijke vaststelling 
van de verergeriilg van de aan de 
onderneming einde zijnde gevaren, 
ongezondheid of hinderlijkheid; de 
omstandigheid, ten slotte, dat eiser -
uit veiligheidsoverwegingen - inder
daad zelf reeds een nieuwe vergunning 
had aangevraagd, geenszins wijst op de 
juridische noodzakelijkheid van een 
nieuwe vergunning, nu hiertoe de wette
lijke voorwaarden niet waren vervuld, 

zodat, eerste onderdeel, nu het hof van 
beroep oordeelt dat er, ingevolge het in 
gebruik nemen van een reservoir van 
50.000 liter voor extra zware fuel, een 
nieuwe indelingrubriek toepasselijk 
werd, het arrest artikel 1, tweede lid, van 
het genoemde reglement, meer bepaald 
de indelingslijst vermeld onder hoofd
stuk II van titel I van het reglement, 
schendt; 

tweede onderdeel, nu het hof van 
beroep in zijn beslising ten onrechte 
oordeelt dat er ten deze een wijziging 
van rubriek heeft plaatsgevonden, en nu 
het evenmin vaststelt dat de aange
brachte wijzigingen in werkelijkheid de 
gevaren, ongezondheid of hinderlijkheid, 
die eigen zijn aan de vergunninghou
dende onderneming, hebben verergerd, 
het arrest derhalve niet wettig vermocht 
te besluiten dat de vergunninghoudende 
onderneming voor de voortzetting van 
haar activiteit een nieuwe vergunning 
diende te bekomen, en dat de - zonder 
nieuwe vergunning - voortgezette acti
viteit overtreding uitmaakt van artikel 19, 
eerste lid, van het voormelde reglement 
(schending van de artikelen 14 en 19 van 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming) : 

Overwegende dat het arrest eisers 
veroordeling hierop grondt dat de 
op 21 juni 1957 verleende vergun
ning niet meer geldig was omdat 
eiser, wegens de na de wijzigende 
vergunning van 29 april 1966 aange
brachte veranderingen, krachtens 
artikel 14 van het Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, 
verplicht was een nieuwe vergun
ning aan te vragen, en die vergun
ning op 19 januari 1973 door de 
bestendige deputatie geweigerd was, 
welke weigering die, ingevolge de 
vernietiging, door de Raad van 
State, van het vergunningverle
nende koninklijk besluit van 15 juni 
1973, herleefde; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 14 van het Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming 
een nieuwe vergunning vereist is 
voor « elke uitbreiding of verande
ring van een vergunninghoudende 
inrichting, wanneer deze de toepas
sing van een nieuwe rubriek op de 
lijst van de vergunningsplichtige 
ondernemingen tot gevolg heeft of 
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van die aard is dat de aan deze 
ondernemingen eigen zijnde geva

waarde dat de uitbreiding of veran
dering van die aard is dat de aan de 
onderneming eigen gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid erdoor 
verergerd worden, het arrest de 
vervulling van die voorwaarde niet 
vermag af te leiden uit de conside
ransen : « door het aanbrengen van 
een derde sterilisator werd de pro
duktiemogelijkheid verhoogd en 
daaruit volgend de eventuele ver
meerdering van de hinderlijkheid 
van het bedrijf. De " ove:rWegingen " 
van (de ambtenaar van het mi
nisterie van Tewerkstelling en 
Arbeid), namelijk dat een' Vermeer
dering van de hinderlijkheid verme
den was door het voorzien van een 
zuiveringsstation en dat · zelfs kon 
vermoed worden dat de hinderlijk
heid · zou verminderd zijn mede door 
het niet plaatsen van de hamermo
len en mengelaar zijn ter zake niet 
dienende; gelet op de ingrijpende 
veranderingen diende een nieuwe 
vergunning gevraagd, hetgeen ter 
zake overigens gebeurde »; 

ren, ongezondheid of hinderlijkheid, 
erdoor verergerd worden»; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze vaststelt dat de aangebrachte 
veranderingen bestaan in de plaat
sing van een derde sterilisator, het 
toevoegen van een reservoir van 
50.000 liter extra zware stookolie en 
het in open lucht plaatsen van een 
vettank van 25.000 liter, in plaats 
van een tank van 20.000 liter die in 
het gebouw zou worden geplaatst; 

Overwegende dat het hof van 
beroep oordeelt dat door het plaat
sen van een reservoir van 50.000 
liter een nieuwe indelingsrubriek 
van toepassing was, namelijk klas
se 1 in plaats van klasse 2 - gevaar 
voor brand en ontploffing -; 

Overwegende evenwel dat arti
kel 14 van het algemen reglement, 
met betrekking tot de verandering 
van een vergunninghoudende 
inrichting, de toepasselijkheid van 
een nieuwe rubriek van de in 
hoofdstuk II van titel I opgenomen 
nomenclatuur van inrichtingen, 
maar niet de toepasselijkheid van 
een nieuwe klasse, als voorwaarde 
stelt voor de verplichting een 

Overwegende dat het arrest mits
dien eisers veroordeling niet wette
lijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

nieuwe vergunning aan te vragen; II. In zoverre de voorziening 
dat het arrest, in zoverre het met de gericht is tegen de beslis~ing op de 
vermelding « gevaar voor brand en civielrechtelijke vorderingen van de 
ontploffing » zou bedoelen dat een verweerders : 
nieuwe subrubriek van de rubriek Overwegende dat de vernietiging 
24 7 « ontvlambare vloeistoffen » van de beslissing op cie tegen eiser 
toepasselijk was, niet zegt welke die ingestelde strafvordering de vernie
nieuwe su_brub:iek is noch waarom tiging meebrengt van de beslissing 
ze toepassmg vmdt; op de tegen hem ingestelde civiel-

Overwegende dat de plaatsing van I rechtelijke vorderingen; 
een bijkomende sterilisator of het in 
open lucht plaatsen van een vettank 
van 25.000 liter, in plaats van een 
tank van 20.000 liter die in het 
gebouw van de vetsmelterij zou 
worden geplaatst, niet de toepasse
lijkheid van een nieuwe rubriek 
meebrengt; 

Overwegende dat in zoverre 
bedoeld artikel 14 de verplichting 
tot het aanvragen van een nieuwe 
vergunning verbindt aan de voor-

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweer
ders in de helft van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 
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20 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit

ter : de h. Cha.tel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bii.tzler. 

Nr. 131 

2• KAMER - 21 oktober 1981 

1° REDEN~N VAN DE VONISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
R!NG - TE VERMELDEN WEITELIJKE BEPA
L!NGEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - STRAFWETBOEK, ART. 123NONJES -
VASTSTELLING VAN DE FEITELIJKE GEGE
VENS VOOR DE RECHTER - CONTROLE DOOR 
HET HOF OP DE GEVOLGTREKKING IN 
RECHTE. 

3° MISDADEN EN MISDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG-

TIE, HET DRUKKEN OF VERSPREIDEN VAN 
EEN DAGBLAD OF VAN GELIJK WELKE PUBLI
KATIE (ARTT. 123SEXIES, 6°, EN 123NONIES 
SW.) - MISDRIJF DAT UIT ZIJN AARD GEEN 
POLITIEK MISDRIJF IS. 

7° DRUKPERSMISDRIJF - BEGRIP. 

8° DRUKPERSMISDRIJF- GEBRUIK, IN 
WEERWIL VAN VERVALLENVERKLARING, VAN 
HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
EXPLOITATIE, DE ADMINISTRATIE, DE REDAC
TIE, HET DRUKKEN OF VERSPREIDEN VAN 
EEN DAGBLAD OF VAN GELIJK WELKE PUBLI
KATIE (ARTT. 123SEXIES, 6°, EN 123NONIES SW.) 
- VASTSTELL!NG DOOR DE RECHTER VAN 
HET POLITIEKE KARAKTER VAN DE DEELNE
MING - GEEN DRUKPERSMISDRIJF. 

9° MISDADEN EN MISDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT- GEBRUIK, IN 
WEERWIL VAN VERVALLENVERKLARING, VAN 
HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
EXPLOITATIE, DE ADMINISTRATIE, DE REDAC
TIE, HET DRUKKEN OF VERSPREIDEN VAN 
EEN DAGBLAD OF VAN GELIJK WELKE PUBLI
KAT!E (ARTT. 123SEXIES, 6o, EN 123NONIES 
SW.) - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER 
VAN HET POLITIEKE KARAKTER VAN DE 
DEELNEMING- GEEN DRUKPERSMISDRIJF. 

HElD VAN DE STAAT·- VERVALLEN- 10° RECHTEN VAN DE MENS- VER-
VERKLARING VAN HET RECHT OM DEEL TE 
NEMEN AAN DE EXPLOITATIE, DE ADMINIS· 
TRATIE, DE REDACTIE, HET DRUKKEN OF 
VERSPREIDEN VAN EEN DAGBLAD OF VAN 
GELIJK WELKE PUBLIKATIE, INGEVAL DIE 
DEELNEMING EEN POLITIEK KARAKTER 
HEEFT - STRAFWETBOEK, ARTT. 123SEXJES, 
6o, EN 123NONIES - POLITIEK KARAKTER 
VAN DE DEELNEMING - BEG RIP. 

4° POLITIEK MISDRIJF - OMZETTING 
VAN EEN MISDRIJF NAAR GEMEEN RECHT IN 
EEN POLITIEK MISDRIJF- VOORWAARDEN. 

5° POLITIEK MISDRIJF - GEBRUIK, IN 
WEERWIL VAN DE VERVALLENVERKLARING, 
VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
EXPLOITATIE, DE ADMINISTRATIE, DE REDAC
TIE, HET DRUKKEN OF VERSPREIDEN VAN 
EEN DAGBL,AD OF VAN GELIJK WELKE PUBLI
KATIE (ARTT. 123SEXIES, SO, EN 123NONJES SW.) 
- MISDRIJF DAT UIT ZIJN AARD GEEN POLI
TIEK MISDRLJF IS. 

6° MISDADEN EN MISDRIJVEN 

DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ
HEDEN, ART. 10- VRLJHEID VAN MENINGSUI
TING - VERVALLENVERKLARING VAN HET 
RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE EXPLOI
TATIE, DE ADMINISTRATIE, DE REDACTIE, HET 
DRUKKEN OF VERSPREIDEN VAN EEN DAG
BLAD OF VAN GELLJK WELKE PUBLIKATIE 
(ART. 123SEXJES, SO, SW.) - MAATREGEL DIE 
NODIG IS IN DE ZIN VAN ART. 10, O.M. VOOR 
DE BESCHERMING VAN DE GOEDE ZEDEN EN 
DE RECHTEN VAN ANDEREN ALSOOK VAN DE 
OPENBARE ORDE. 

1° Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed, moet een veroordelende 
beslissing op de strafvordering, hetzij 
in haar eigen redenen, hetzij met 
verwijzing naar de beroepen beslis
sing, de wettelijke bepalingen vermel
den waarin de bestanddelen van het 
ten Jaste van de beklaagde gelegde 
misdrijf worden opgegeven, alsmede 
die waarbij straf wordt gesteld (1}. 

TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG- 2° Hoewel de feitenrechter op onaantast
HElD VAN DE STAAT - GEBRUIK, IN 

bare wijze de feitelijke omstandighe
den vaststelt, waaruit hij voor de 

WEERWIL VAN DE VERVALLENVERKLARING, 
VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN DE I------------------
EXPLOITATIE, DE ADMINISTRATIE, DE REDAC- (1) Cass., 22 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. US). 
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toepassing van art. 123 nonies Sw. 
afleidt of de in art. 123sexies, flo, Sw. 
bedoelde deelneming, al dan niet, een 
politiek karakter heeft, is het de taak 
van het Hof om controle uit te oefenen 
op zodanige in rechte gemaakte 
gevolgtrekking (2). 

3" Naar recht verantwoord is het ·arrest 
dat het politiek karakter, in de zin van 
art. 123sexies, flo, Sw., aanneemt, van 
de deelneming aan de exploitatie, de 
administratie, de redactie, het drukken 
of verspreiden van een dagblad of van 
om gelijk welke publikatie, op grand 
van de vaststelling dat de steller van 
een pamflet een wezenlijk politiek 
doel nastreeft wanneer hij, door het 
naziregime waaraan hij zijn ]even 
heeft gewijd, goed te praten, een 
rechtvaardiging poogt te vinden voor 
de politieke misdaden waarvoor hij is 
veroordeeld en vervallen is verklaard, 
alsook voor zijn hele politieke 
gedragslijn (3). 

4" Een misdrijf naar gemeen recht wordt 
een politiek misdrijf, in de zin van 
art. 98 Gw., op voorwaarde niet aileen 
dat de dader heeft gehandeld met het 
oogmerk om een aanslag te plegen op 
de instellingen van de Staat, maar ook 
dat de feiten, gelet op de omstandiglle
den waaronder ze zijn gepleegd, van 
die aard waren dat ze die uitwerking 
konden hebben, d.w.z. dat ze de poli
tieke instellingen rechtstreeks in het 
gedrang konden brengen (4). 

5° en 6° Het gebruik, niettegenstaan
de vervallenverklaring krachtens 
art. 123 sexies Sw., van het recht om 
dee] te nemen aan de exploitatie, de 
administratie, de redactie, het drukken 
of verspreiden van een dagblad of van 
gelijk welke publikatie, vormt uit zijn 
aard geen politiek misdrijf (3). (Artt. 
123sexies, 6", en 123nonies Sw. en 98 
Gw.) 

7" Het drukpersmisdrijf wordt geken
merkt door het misbruik van de vrij
heid van meningsuiting; opdat er 

sprake zou zijn van een drukpersmis
drijf, is met name vereist dat de 
meningsuiting bij wege van de pers 
strafbaar is (5). 

8" en 9" Wanneer de rechter kennis 
neemt van een vervolging wegens 
deelneming aan de publikatie van een 
geschrift, niettegenstaande de tegen de 
steller ervan krachtens art. 123 sexies, 
flo, Sw. uitgesproken vervallenverkla
ring, dan betekent de vaststelling van 
de rechter dat die deelneming een 
politiek karakter heeft, niet dat hij het 
strafbaar karakter van het denkbeeld 
van de steller van het geschrift heeft 
beoordeeld. 

10o De beperkingen ex art. 123 sexies, flo, 
Sw., gew. bij wet van 30 juni 19fl1, van 
de vrijheid van meningsuiting, gaan 
niet verder dan die welke zijn toege
staan bij art. 10, lid 2, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens; ener
zijds beperkt die wet de vrijheid van 
meningsuiting in de gevallen van art. 
123 sexies Sw. enkel op politiek gebied, 
in zoverre zulks in een democratische 
samenleving nodig is, a.m. voor de 
bescherming van de goede zeden en 
de rechten van anderen, alsook van de 
openbare orde, anderzijds staat zij 
onder bepaalde voorwaarden het her
stel toe in de rechten waarvan de 
veroordeelde vervallen is verklaard (6). 

(TART) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel 'gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, onder verwijzing 
naar de motivering van de eerste rech
ter, heeft vastgesteld • dat Leon Degrelle 
bij op 27 december 1944 gewezen vonnis 
van de Krijgsraad te Brussel voor het 

------...;...------------lleven ontzet werd van de rechten, opge-
(2) Zie Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1068). somd in artikel 123sexies van het Straf

wetboek; dat in de loop van 1979 de 
(3) Zie de cone!. van het O.M., verschenen l------------------

in Bull. en Pas., 1982, I, 259. 

(4) Cass., 21 april 1947 (Bull. en Pas., 147, I, 
168) met de cone!. van proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt, toen eerste adv.-gen.; Cass., 
19 juni 1972 (A.C., 1972, 987); 2 april 1973 
(ibid., 1973, 770) en 21 dec. 1976 (ibid., 1977, 
456). 

(5) Cass., 12 mei 1930 (Bull. en Pas., 1930, I, 
211 ); 2 rna art 1964 (ibid., 1964, I, 697); 11 dec. 
1979 (A.C., 1979-80, nr. 234) en de voetnoten 5 
en 6. 

(6) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 191). 
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Editions Europe Reelle ten behoeve van 
hun abonnees een geschrift van Degrelle 
« Lettre au Pape a propos d'Auschwitz » 
hebben uitgegeven en verspreid; dat de 
beklaagde Jean Debbaudt directeur is 
van die uitgeverij en beklaagde (thans 
eiseres) de verantwoordelijke schrijf
ster-uitgeefster »; dat het arrest vervol
gens, met bevestiging van het beroepen 
vonnis, ten laste van eiseres bewezen 
verklaart « dat zij ... tussen 19 mei 1979 
en 31 juli 1979 » mededader is geweest 
van het « misdrijf, namelijk in weerwil 
van de krachtens artikel 123sexies uitge
sproken ontzetting, ... een van de rech
ten te hebben uitgeoefend waarvan Leon 
Degrelle ingevolge dat artikel vervallen 
was verklaard, ten deze het recht om in 
welke hoedanigheid ook deel te nemen 
aan de exploitatie, de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van om het even welke 
publikatie, ingeval deze deelneming een 
politiek karakter heeft >>, 

terwijl het arrest dat aldus toepassing 
maakt van artikel 123sexies, 6°, van het 
Strafwetboek, zoals het is gewijzigd bij 
de wet van 30 juni 1961 betreffende de 
epuratie inzake burgertrouw, melding 
maakt van dat artikel van het Strafwet
boek, doch niet van artikel 4, inzonder
heid § 7, van de wet van 30 juni 1961 dat 
nodig is om te verantwoorden dat een in 
december 1944 uitgesproken veroorde
ling die vervallenverklaring kan teweeg
brengen; de in het bestreden arrest 
aangegeven wetsbepalingen aldus niet 
volstaan om alle bestanddelen en elk 
bestanddeel afzonderlijk van het aan 
eiseres ten laste gelegd misdrijf te 
omschrijven; waaruit volgt dat het arrest 
niet regelmatig met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat een beslissing 
waarbij een strafrechtelijke veroor
deling wordt uitgesproken aileen 
dan naar recht gemotiveerd is, wan
neer ze, hetzij in de eigen redenge
ving, hetzij door verwijzing naar de 
beroepen beslissing, melding maakt 
onder meer van de wettelijke bepa
lingen waarin de . bestanddelen wor
den aangegeven van het tegen de 
beklaagde bewezen verklaarde mis
drijf; 

Dat de in het arrest vermelde 
artikelen 123sexies, 6°, en 123 nonies 
de bestanddelen omschrijven van het 
tegen eiseres bewezen verklaarde 
misdrijf; 

Dat de rechter ten deze juist 
binnen het raam van zijn onderzoek 
van de bestanddelen van het aan 
eiseres verweten misdrijf de vraag 
te beantwoorden had of de deelne
ming aan de administratie, de 
redactie, het drukken of verspreiden 
van een dagblad of van om het even 
welke publikatie, door een persoon 
die van dat recht vervallen is ver
klaard, al dan niet een politiek 
karakter had; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 123sexies, inzon
derheid 6°, van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiseres, met be
vestiging van de beslissing van de eer~te 
rechter, veroordeelt tot een gevangems
straf van een jaar en tot een geldboete 
van 10.000 frank wegens overtreding van 
artikel 123sexies van het Strafwetboek, 
inzonderheid 6°, op grond « dat het bij 
lezing van het litigieuze pamflet duide
lijk wordt dat de steller ervan zich op de 
persoon van de Paus wenst te beroepen 
in een poging om de opinie ervan te 
overtuigen dat het naziregime, waaraan 
hij zijn leven heeft gewijd, belasterd 
werd toen het ervan beschuldigd werd 
miljoenen personen aileen wegens hun 
ras te hebben uitgemoord; dat zodoende 
de steller van dit pamflet, door dat regime 
goed te praten, een rechtvaardiging 
zoekt voor zijn eigen politieke misdaden 
waarvoor hij veroordeeld en vervallen 
verklaard werd, alsook voor zijn gehele 
politieke gedragslijn, en aldus onmisken
baar een wezenlijk politiek doel 
nastreeft; dat de beklaagden, door het 
uitgeven en verspreiden van die bro
chure, aan dat politiek werk hebben 
deelgenomen; dat die deelneming bijge
volg een wezenlijk politiek karakter 
heeft en onder toepassing valt van de 
wet», 

terwijl uit die onaantastbare vaststel
lingen van de feitenrechters niet blijkt 
dat de deelneming aan de redactie of de 
verspreiding van de litigieuze publikatie 
politiek getint was, vermits zulks veron
derstelt dat denkbeelden worden geuit in 
verband met de huidige of toekomstige 
politieke ordening van de Staat en niet 
dat denkbeelden naar voren worden 
gebracht welke verband houden met 
feiten uit de geschiedenis; waaruit volgt 
dat het bestreden arrest, nu het niet 
vaststelt dat de denkbeelden in de liti
gieuze bro.chure enig verband hebben 
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met de buidige of toekomstige politieke 
ordening van de Staat, de toepassing van 
artikel 123sexies, 6•, van bet Strafwet
boek niet naar recht verantwoord : 

Overwegende dat de feitenrechter, 
om artikel 123nonies van het Straf
wetboek toe te passen, in feite 
oordeelt over het bestaan van de 
gegevens waaruit hij hi:!t politiek 
karakter van de deelneming in de 
zin van artikerl 123sexies, 6" afleidt, 
onder voorbehoud van het toezicht 
van het Hof; 

Overwegende dat het arrest, met 
de in het middel weergegeven gron
den, zijn beslissing dat de litigieuze 
deelneming een politiek karakter 
vertoont in . de zin van artikel 
l23sexies, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 98 van de 
Grondwet, 8 van het decreet van 19 juli 
1831 waarbij de jury weer ingesteld 
wordt en 11 van het decreet van 20 juli 
1831 op de drukpers, 

doordat bet arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste recbter, 
eiseres veroordeelt tot een gevangenis
straf van een jaar en tot een geldboete 
van 10.000 frank wegens overtreding van 
artikel 123sexies, inzonderheid 6°, van 
het Strafwetboek en die veroordeling 
onder meer hierop grondt dat de steller 
van het litigieuze pamflet « de opinie 
ervan poogt te overtuigen dat het nazi
regime, waaraan hij zijn Ieven beeft 
gewijd, belasterd werd » en « onmis
kenbaar een wezenlijk politiek doe! 
nastreeft; dat de beklaagden door het 
uitgeven en verspreiden van die bro
chure aan dat politieke werk bebben 
deelgenomen; dat die deelneming bijge
volg een wezenlijk politiek karakter 
heeft en onder toepassing van de wet 
valt », 

terwijl bet arrest aldus toegeeft dat de 
tegen eiseres bewezen verklaarde telast
legging aile kenmerken vertoont van een 
politiek misdrijf en in elk geval van een 
drukpersmisdrijf, voor de berecbting 
waarvan aileen bet hof van assisen 
bevoegd is; waaruit volgt dat het hof van 

beroep zich onbevoegd had moeten ver
klaren en de voormelde bepalingen 
geschonden heeft : 

1. Wat het bestaan van een poli
tiek misdrijf betreft : 

Overwegende dat een misdrijf 
naar gemeen recht aileen dan een 
politiek misdrijf wordt, volgens de 
nationale wet, wanneer de dader 
gehandeld heeft met het oogmerk 
om een aanslag te plegen op de 
instellingen van de Staat, en de 
feiten bovendien, gelet op de 
omstandigheden waaronder ze zijn 
gepleegd, die uitwerking konden 
hebben, namelijk dat ze recht
streeks de politieke instellingen in 
het gedrang konden brengen; 

Overwegende dat, in strijd met 
wat het middel betoogt, het arrest 
geen enkel gegeven aanwijst waar·· 
uit zou kunnen blijken dat die 
tweede voorwaarde is vervuld; 

2. Wat het bestaan van een pers
misdrijf betreft : 

Overwegende dat het persmisdrijf 
gekenmerkt wordt door het mis
bruik van de vrijheid van menings
uiting; dat aileen dan sprake kan 
zijn van een persmisdrijf wanneer 
de meningsuiting door middel van 
de pers een strafbaar kenmerk ver
toont; 

Overwegende dat eiseres niet ver
volgd werd en niet veroordeeld is 
ter zake dat zij als mededader 
deelgenomen heeft aan de publika
tie van een geschrift dat een straf
bare gedachte bevat, doch ter zake 
dat zij als mededader deelgenomen 
heeft aan de publikatie van een 
geschrift in weerwil van de verval
lenverklaring die tegen de steller 
ervan was uitgesproken; 

Dat de rechters derhalve niet 
hadden te oordelen over de vraag of 
de in het litigieuze geschrift weer
gegeven denkbeelden strafbaar 
waren, doch enkel dienden vast te 
stellen dat gebruik was gemaakt 
van een recht waarvan de steller 
van dat geschrift vervallen was ver
klaard; 
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Overwegende dat de rechters, om 
eiseres te veroordelen, weliswaar 
met toepassing van artikel 123sexies 
van het Strafwetboek hebben moe
ten vaststellen dat de deelneming 
van de steller van het geschrift een 
politiek karakter droeg in de zin 
van genoemd artikel; dat zij daartoe 
echter niet het strafbaar kenmerk 
van het denkbeeld van de steller 
van het geschrift hebben beoordeeld 
maar, overeenkomstig de wet, de 
grenzen hebben aangegeven van de 
tegen hem uitgesproken vervallen
verklaring; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslising van de eerste rechter, 
eiseres veroordeelt tot een gevangenis
straf van een jaar en tot een geldboete 
van 10.000 frank wegens overtreding van 
artikel 123sexies van het Strafwetboek, 
inzonderheid 6°, zonder daarbij te onder
zoeken of « er mogelijk geen onverenig
baarheid bestond tussen het nieuwe 
artikel 123sexies en het Europees Ver
drag betreffende de Rechten van de 
Mens», 

terwijl eiseres dat middel in haar 
conclusie subsidiair had aangevoerd en 
zij bovendien in haar conclusie erop 
wees dat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens zich in de zaak De 
Becker niet uitgesproken heeft over de 
wettigheid van het onderscheid tussen 
het recht op politieke en het recht op 
niet-politieke meningsuiting, « zodanig 
dat de vraag open blijft •; het niet 
beantwoorden van een regelmatig bij 
conclusie voorgedragen middel gelijk
staat met het ontbreken van motivering : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat artie! 123sexies door de wet 
van 30 juni 1961 werd gewijzigd om 
in overeenstemming te worden 
gebracht met de internationale ver
bintenissen van Belgie; 

Dat het arrest met die conside
rans antwoordt op de in het middel 
aangegeven conclusie; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
eiseres veroordeelt tot een gevangenis
straf van een jaar en tot een geldboete 
van 10.000 frank, en daarbij toepassing 
maakt van artikel 123sexies, inzonder
heid 6°, van het Strafwetboek, volgens 
welk artikel bepaalde veroordelingen 
wegens in oorlogstijd gepleegde misdrij
ven, omschreven in boek II, titel I, 
hoofdstuk II van het Strafwetboek, van 
rechtswege en voor het leven vervallen
verklaring meebrengen << van het recht 
om, in welke hoedanigheid ook, deel te 
nemen aan de exploitatie, de administra
tie, de redactie, het drukken of versprei
den van een dagblad of van om hP.t even 
welke publikatie, ingeval deze deelne
ming een politiek karakter heeft >>, 

terwijl het levenslang karakter van de 
vervallenverklaring van de recht waarin 
herstel krachtens artikel 123sexies aileen 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk is, 
indruist tegen artikel 10 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden : 

Overwegende dat de beperkingen 
van de vrijheid van meningsuiting 
welke in de wet van 30 juni 1961 
gehandhaafd worden, niet verder 
gaan dan wat volgens artikel 10, § 2, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden toegestaan 
is; 

Dat, enerzijds, die wet enkel de 
vrijheid van meningsuiting beperkt 
in het politieke vlak, hetgeen een 
maatregel is die in een democrati
sche samenleving nodig is, onder 
meer tot bescherming van de goede 
zeden en de rechten van anderen, 
alsmede tot bescherming van de 
openbare orde in de gevallen van 
veroordeling vermeld in artikel 
123sexies van het Strafwetboek; dat, 
anderzijds, de veroordeelde op 
grond van die wet onder bepaalde 
voorwaarden kan hersteld worden 
in de rechten waarvan hij vervallen 
is verklaard; 



-276 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

rekenen van de Jaatste verjaringstui
tende daad. 

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. 

21 oktober 1981 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal- Advocaat: mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 132 

2' KAMER - 21 okober 1981 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - OVER
TREDING VAN HET VELDWETBOEK - TER
MIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING VOORTVLOEI
ENDE UIT EEN MISDRIJF - STRAFVORDERING 
VERJAARD VOORDAT ZIJ BIJ DE STRAFRECH
TER IS AANGEBRACHT- KENNISNEMING VAN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DOOR DE 
STRAFRECHTER NIET MEER MOGELIJK. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
STRAFVORDERING VERJAARD VOORDAT ZIJ 
BIJ DE STRAFRECHTER IS AANGEBRACHT -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING VERJAARD 
VOORDAT ZIJ BIJ DE STRAFRECHTER IS AAN
GEBRACHT- VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIE
TIGING WNDER VERWIJZING. 

1" De uit een overtreding van het Veld
wetboek voortvloeiende strafvordering 
verjaart, bij ontstentenis van een 
grand van schorsing van de verjaring, 
door verloop van zes maanden, te 

2" Wanneer de strafvordering verjaard is 
wordt voordat zij bij de strafrechter is 
aangebracht, kan de burgerlijke 
rechtsvordering niet meer voor die 
rechter worden ingesteld (1). · 

3" Wanneer de strafvordering verjaard is 
voordat zij bij de strafrechter is aan
gebracht, brengt de vernietiging op de 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslising op de strafvordering, vernie
tiging mede van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerljjke 
rechtsvordering, tegen welke beslis
sing eiser zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien. 

~ Wanneer de strafvordering verjaard is 
voordat zij bij de strafrechter is aan
gebracht, wordt de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering en op 
de uit het misdrijf voortvloeiende bur
gerlijke rechtsvordering uitgesproken 
zonder verwijzing (2}. 

(1) en (2) Wanneer het Hof een beslissing 
op de strafvordering vernietigt omdat het 
vaststelt dat de strafvordering verjaard was op 
het ogenblik van de uitspraak van de rechtei:, 
beslist het dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing, maar vernietigt het de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering niet, voor 
zover Iaatstgenoemde rechtsvordering tijdJg 
was ingesteld. Ofschoon de strafvordering 
definitief vervallen is door verjaring, kan de 
burgerlijke rechtsvordering normaal voortge
zet worden. Beide rechtsvorderingen zijn voor
taan van elkaar gescheiden (Cass., 24 jan. 1978, 
A.C., 1978-79, 620 en noot E.K.; 29 nov, 1978, 
ibid., 1978-1979, 360 en noot J.V.) 

Ten deze lagen de zaken anders. De ver
eisten van art. 4 wet van 17 april 1878 om de 
burgerlijke rechtsvordering bij het strafge-
recht in te stellen, waren niet vervuld. · 

De strafvordering was niet regelmatig aan
hangig gemaakt bij de rechter, daar ze reeds 
verjaard was op het ogenblik dat ze bij hem 
was ingesteld. 

Hij had derhalve niet rechtsgeldig kennis 
kunnen nemen van de ermee verbonden 
burgerlijke rechtsvordering (zie Cass., 4 juli 
1932, Bull. en Pas., 1932, I, 222). 

De vernietiging is uitgesproken zonder ver
wijzing en zulks zowel wat de strafvordering 
als wat de burgerlijke rechtvordering betreft. 
Het Hof heeft in die zin beslist in gelijkaar
dige gevallen, bijvoorbeeld toen een in hoger 
beroep gewezen beslissing vernietigd werd 
omdat de appelrechter kennis had genomen 
van een burgerlijke rechtsvordering die niet 
bij hem was ingesteld (Cass., 9 mei 1979, A.a., 
1978-79, 1073). 

B.J.B., 
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(SANELLI) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op22 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 83 van 
het Veldwetboek van 7 oktober 1886, 21, 
eerste lid, 22, 23, 25, eerste lid, en 28 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de aan eiser ten laste 
gelegde en door artikel 88, 12•, van 
het Veldwetboek gestrafte feiten 
gepleegd werden in augustus 1980; 

Overwegende dat artikel 83 van 
het Veldwetboek de verjaringster
mijn van de strafvordering vaststelt 
op zes maanden te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat uit de geding
,stukken blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering binnen de termijn 
pas op 30 september 1980 voor de 
laatste maal werd gestuit door het 
proces-verbaal nr. 5520 van de poli
tiecommissaris te Wandre; dat, bij 
gebrek aan e(m grond van schorsing 
van de verjaring, de strafvordering 
definitief vervallen was op 30 maart 
1981, dus voordat de strafvordering 
bij de strafrechter aanhangig is 
gemaakt, aangezien eiser pas bij 
exploot van 16 april 1981 gedag
vaard werd om te verschijnen op de 
terechtzitting van 7 mei 1981 van de 
Politierechtbank te Luik; 

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn cassatiebe
roep om de enkele reden dat op de 
b1;1rgerlijke rechtsvordering geen 

eindbeslissing is gewezen in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, rechtdoende over de rechts
vordering van de verweerders, het 
echtpaar Cerasioli-Martocchia, ver-
meldt « dat ... het definitief schade
bedrag op 20.000 frank moet worden 
geraamd », eiser veroordeelt om aan 
de genoemde verweerders het 
bedrag van 20.000 frank te betalen 
plus de interest tegen 8 pet. vanaf 
16 augustus 1980, hem verwijst in de 
kosten van eerste aanleg, en « de 
burgerlijke partij » veroordeelt in de 
kosten van hoger beroep; dat de 
rechtbank aldus haar rechtsmacht 
geheel heeft uitgeoefend; · 

Dat die beslissing een eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
dat daartegen dus onmiddellijk cas
satieberoep openstond; 

Dat bijgevolg van de afstand geen 
akte dient te worden verleend, aan
gezien de afstand op een vergissing 
berust en niet als een berusting kan 
worden uitgelegd; 

Overwegende dat de verweerders 
hun burgerlijke rechtsvordering 
hebben ingesteld op de terechtzit
ting van 7 mei 1981, dat is na het 
verval van de strafvordering; 

Overwegende dat de strafrechter, 
wanneer de strafvordering vervallen 
is voordat ze bij hem aanhangig 
wordt gemaakt, geen kennis meer 
kan nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering; 

Overwegende derhalve dat de ver
nietiging, op het cassatieberoep van 
eiser, van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering leidt 
tot de vernietiging van de beslissing 
op de tegen hem ingestelde burger-
lijke rechtsvordering; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde middelen 
die niet kunnen leiden tot ruimere 
cassatie, verni~tigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
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melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; beslist dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

beslist naar recht dat het tweede 
verzoekschrift tot echtscheiding een 
aanvullend verzoekschrift is en dat de: 
eiser geen afstand heeft gedaan van 
de bij zijn eerste verzoekschrift inge-' 
stelde vordering. (Art. 824, derde lid, 
Ger.W.) · 21 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit

ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conlcusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat 
mr. Claude Philippart de Foy, Luik. 

Nr. 133 

1" KAMER- 22 oktober 1981 

1° AFSTAND - BURGERLLJKE ZAKEN 
AFSTAND VAN GEDING OF VAN RECHTSVOR
DERING - STILZWLJGENDE AFSTAND -
BEG RIP. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN
AFSTAND VAN GEDING OF VAN RECHTSVOR
DERING - STILZWLJGENDE AFSTAND -
BEG RIP. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN
INDIENING VAN TWEE OPEENVOLGENDE VER
ZOEKSCHRIFTEN - TOEGESTANE ECHT
SCHEIDING - GEVOLGEN VOOR DE GOEDE
HEN- TEN AANZIEN VAN DE ECHTGENOTEN 
IN AANMERKING TE NEMEN DAG. 

1" en 2° Stilzwijgende afstand mag aileen 
worden afgeleid uit handelingen of uit 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende feiten waaruit met zekerheid 
blijkt dat de partij afstand wil doen 
van het geding of van de rechtsvorde
ring; uit de omstandigheid dat een 
eiser tot echtscheiding, die achtereen
volgens twee verzoekschriften heeft 
ingediend, afziet van een beroep op de 
in het eerste verzoekschrift aange
voerde feiten, valt niet noodzakelijk af 
te leiden dat die eiser afstand doet van 
het geding of van de rechtsvordering 
ingeleid bij het oorspronkelijk ver
zoekschrift; de rechter, die vaststelt 
dat in de gegeven omstandigheden uit 
die afstand niet met zekerheid blijkt 
dat de partij afstand wil doen van het 
geding of van de rechtsvordering, 

3° Wanneer een eiser tot echtscheiding,i 
die achtereenvolgens twee verzoek
schriften heeft ingediend, afziet van 
een beroep op de in het eerste ver
zoekschrift aangevoerde feiten, zonder 
echter afstand te doen van het geding 
of van de rechtsvordering ingeleid bij 
dat verzoekschrift, zodat het tweede 
slechts een aanvullend verzoekschrift 
is, dan heeft het vonnis of het arrest 
dat de echtscheiding toestaat, ten aan
zien van de echtgenoten, wat hun 
goederen betreft, gevolg vanaf de dag 
waarop de vordering bij het eerste 
verzoekschrift is ingediend. (Art. 1278, 
eerste en tweede lid, Ger.W.) 

(D ... C ... T. R. .. ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 226septies (wet 
van 30 april 1958, artikel 8), §§ 1, 2, 5, 
derde lid, § 6, A, eerste lid, oud van bet 
Burgerlijk Wetboek, 236 van bet Burger
lijk Wetboek zoals bet luidde v66r de 
wet van 8 april 1965 en van kracht was 
in 1959, 1319, 1320, 1322 van bet Burger
lijk Wetboek, 1400, 1401, 2° en 3°, 1402, 
1421, 1426, 1427, 1428, 1441, gewijzigd bij 
de wet van 15 december 1949, artike
len 25 en 28, 2°, 1453, 1454, 1455 oud van 
bet Burgerlijk Wetboek (zoals ze opge
steld waren v66r de wet van 14 juli 1976) 
en, voor zoveel nodig, 1390, 1405, 1 en 4, 
1427, 2°, en 1430 nieuw van bet Burger
lijk Wetboek (wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksverinogensstelsels, artikel 2), 
700, 820, 823, 824, 825, 826, 1025, 1254 en 
1278, inzonderheid tweede lid, gewijzigd 
bij de wet van 1 juli 1974, artikel 7, van 
bet Gerechtelijk Wetboek, 

doordat bet arrest, ter verantwoording 
van zijn beschikkingen die bet, met 
wijziging van bet beroepen vonnis van 
1 juni 1979 van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik, heeft gegeven dat « bet 
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vonnis waarbij de echtscheiding tussen 
de partijen is toegestaan, te hunnen 
opzichte, wat hun goederen betreft, 
terugwerkt tot op 7 maart 1959 » en dat 
« het op 7 november 1973 door appel
lante (thans verweerster) aangekocht 
onroerend goed te Evere, Sint
Vincentiusstraat 70, geen deel uitmaakt 
van de gemeenschap van goederen die 
tussen de partijen heeft bestaan en dat 
er dus geen grond bestaat om de veiling 
ervan te bevelen » en om eiser in de 
kosten van hoger beroep te veroordelen, 
beslist dat de datum van 7 maart 1959 en 
niet die van 5 september 1975 in aan
merking moet worden genomen « om 
tussen partijen uitspraak te kunnen 
doen », op grond : dat « uit de in het 
geding overgelegde stukken blijkt dat 
gei:ntimeerde (thans eiser) op 7 maart 
1959 de echtscheiding heeft gevorderd; 
dat hij weliswaar op 5 september 1975 
een aanvullend verzoekschrift tot echt
scheiding heeft ingediend, op 27 novem
ber 1975 ten gronde heeft gedagvaard, 
vervolgens in zijn tweede aanvullende 
conclusie van 30 maart 1977 heeft beslist 
af te zien van de redenen die waren 
aangevoerd in het op 7 maart 1959 
ingediend oorspronkelijk verzoekschrift, 
hetgeen door de tegenpartij is aangeno
men, doch dat uit die gegevens echter 
niet kan worden afgeleid dat, zo hij op 
30 maart 1977 inderdaad heeft afgezien 
van een beroep op de in zijn oorspron
kelijke vordering tot echtscheiding aan
gevoerde redenen, hij bovendien afstand 
heeft gedaan van zijn vordering tot 
echtscheiding van 7 maart 1959; dat hij 
in elk geval nooit uitdrukkelijk afstand 
heeft gedaan van de door hem begonnen 
rechtspleging of van zijn rechtsvorde
ring »; dat « er geen handelingen of 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende feiten zijn waaruit met zekerheid 
blijkt dat hij afstand wil doen van het 
geding of van de rechtsvordering » en dat 
het vonnis, alvorens recht te doen, van 
8 juni 1977, dat door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik in het kader van de 
echtscheidingsprocedure is gewezen, 
dienaangaande de draagwijdte van de 
afstand juist heeft omschreven met de 
vaststelling dat « de rechtsvordering der
halve enkel gebaseerd bleef op de rede
nen van het op 5 september 1975 inge
diend aanvullend verzoekschrift » en er 
voorts aan toevoegt dat « uit de akte 
nr. 4941 van notaris Vandroogenbroeck' 
van 7 november 1973 blijkt dat dit onroe
rend goed te Evere door appellante is aan
gekocht als wederbelegging van gelden 
die haar als voorbehouden goederen eigen 

zijn, daar ze voortkomen uit de verkoop 
van een onroerend goed te Haine-Saint
Paul, rue du Queniau 100, die plaatshad 
bij akte van notaris Leon Bruyere, te 
Haine-Saint-Paul, van 22 oktober 1973, en, 
anderzijds, uit de akte nr. 9114 van die 
notaris Bruyere van 6 oktober 1966, dat 
dit onroerend goed te Haine-Saint-Paul, 
op deze datum, door appellante in eigen 
naam is aangekocht », 

terwijl, eerste onderdeel, de afstand op 
30 maart 1977 van een beroep op de in 
de oorspronkelijke vordering tot echt
scheiding aangevoerde redenen noodza
kelijk een afstand van die vordering 
impliceert, daar, naar luid van de arti-' 
kelen 236 oud van het Burgerlijk Wet
boek en 1254 van het Gerechtelijk Wet
boek, het verzoekschrift tot inleiding van 
het echtscheidingsgeding een omstan
dige opgave bevat van de feiten, hetgeen 
impliceert dat de afstand van de aange
voerde redenen afstand meebrengt van 
het verzoekschrift waarin de fei ten en 
de redenen zijn uiteengezet en, bijge
volg, van de vordering die door dit 
verzoekschrift wordt ingeleid (schending 
van de artikelen 236 oud van het Bur
gerlijk Wetboek waarvan sprake is in 
het middel, 700, 1025 en 1254 van het 
Gerechtelijk Wetboek); door te verklaren 
dat uit de tweede aanvullende conclusie 
die eiser op 30 maart 1977 (voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, in 
het kader van de echtscheidingsproce
dure) had neergelegd en waarin hij, 
zoals het arrester uitdrukkelijk op wijst, 
verklaarde af te zien van de redenen die 
waren aangevoerd in het op 7 maart 
1959 ingediend oorspronkelijk verzoek
schrift, hetgeen door de tegenpartij is 
aangenomen, niet kan worden afgeleid 
dat eiser afstand had gedaan van zijn 
echtscheidingsvordering van 7 maart 
1959, en evenmin dat hij, bij gebrek aan 
handelingen of bepaalde met elkaar 
overeenstemmende feiten waaruit met 
zekerheid bleek dat hij afstand wilde 
doen van het geding, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend afstand had gedaan van de 
rechtspleging die hij op 7 maart 1959 
was begonnen, het arrest aan de tweede 
aanvullende conclusie 'die eiser op 30 
maart 1977 in het kader van de echt
scheidingsprocedure had neergelegd, een 
betekenis en/of een ~aagwijdte geeft 
die onverenigbaar is met hun bewoor
dingen die het vermeldt en de bewijs
kracht ervan miskent, omdat « afzien 
van de in een oorspronkelijk echtschei
dingsverzoekschrift aangevoerde rede
nen ,. noodzakelijk impliceert de uit-



-280-
drukkelijke of althans stilzwijgende 
afstand van het geding dat door dit 
verzoekschrift is ingeleid (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); bovendien, en J:>ij
gevolg, het arrest, door te besliss.en dat 
de datum van 7 maart 1959 in aanmer
king moet worden genomen om tussen 
partijen uitspraak te kunnen doen, aan 
de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
afstand van eiser aan het echtschei
dingsgeding dat hij bij zijn verzoek
schrift van 7 maart 1959 had ingeleid en 
die, naar het vaststelt, door verweerster 
is aangenomen, de gevolgen weigert toe 
te kennen die hij wettelijk tussen par
tijen heeft, namelijk dat de zaken over 
en weder in dezelfde staat worden 
teruggebracht alsof er geen geding 
geweest was (schending van de artikelen 
820, 823, 824, 825 en 826 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, naar luid van arti
kel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juli 
1974, artikel 7, het vonnis waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan ten aan
zien van de echtgenoten, wat hun goede
ren betreft, gevolgen heeft vanaf ·de dag 
van de vordering, dit wil zeggen vanaf 
de dag van het verzoekschrift waarop de 
echtscheiding is uitgesproken; na, over
eenkomstig de in het arrest vermelde 
vaststellingen van het vonnis alvorens 
recht te doen van 8 juni 1977 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, te 
hebben aangenomen dat, ingevolge de 
afstand van eiser in zijn tweede aanvul
lende conclusie van 30 maart 1977, de 
echtscheidingsvordering « enkel op de 
redenen van het op 5 september 1975 
ingediend aanvullend verzoekschrift » 
gebaseerd bleef, hetgeen noodzakelijk 
impliceert dat de· echtscheiding uitge
sproken door het daaropvolgend vonnis 
van dezelfde rechtbank van 23 november 
1977 enkel plaatshad om de in dat 
verzoekschrift van 5 september 1975 
aangevoerde redenen, het arrest niet 
wettig kon beslissen de gevolgen van dat 
vonnis waarbij de echtscheiding was 
toegestaan, te doen terugwerken, wat de 
goederen van de ex-echtgenoten betreft, 
tot een vroegere datum dan 5 september 
1975, namelijk ten deze tot op 7 maart 
1959 (schending van artikel 1278, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 1 juli 1974, artikel 7); 

derde onderdeel, nu vaststaat dat de 
partJjen die op 28 augustus 1936 gehuwd 
waren onder het stelsel van de wette
lijke gemeenschap, uit de echt geschei-

den waren volgens het op 22 februari 
1978 overgeschreven vonnis van 23 no
vember 1977, het arrest, dat vaststelt 
dat eiser op 30 maart 1977 had afgezien 
van een beroep op de :redenen die waren 
aangevoerd in zijn oorspronkelijke echt
scheidingsvordering van 7 maart 1959, 
enkel rekening hield met de redenen 
van zijn aanvullend verzoekschrift van 
5 september 1975, uit de vermelding van 
de akte van notaris Bruyere van 6 okto
ber 1966 dat verweerster een onroerend 
goed te Haine-Saint-Paul aankocht « in 
eigen naam », of uit de vermelding van 
de akte van notaris Vandroogenbroeck 
van 7 november 1973 dat verweerster 
een onroerend goed te Evere aankocht 
« als wederbelegging van gelden die haar 
als voorbehouden goederen eigen zijn 
daar ze voortkomen uit de verkoop van 
het onroerend goed te Haine-Saint-Paul 
... die plaatshad ... op 22 oktober 1973 », 
niet kon afleiden dat dit onroerend goed 
te Evere, dat de rechtsvordering van 
eiser tot vereffening-verdeling wilde 
doen veilen als goed van de gemeen
schap, « geen deel uitmaakt van de 
verdeelbare baten », zonder de gevolgen 
van de echtscheiding tussen echtgenoten 
te doen terugwerken tot op de dag van 
de indiening van het eerste verzoek
schrift van 7 maart 1959, hoewel de 
afstand van de in dat verzoekschrift 
aangevoerde redenen meebracht dat de 
gevolgen van de echtscheiding tussen 
echtgenoten slechts terugwerkten tot op 
de dag van de indiening van het tweede 
verzoekschrift van 5 september 1975; het 
arrest, door aan de afstand van het 
eerste verzoekschrift niet bet gevolg te 
verbinden dat de echtscheiding van de 
partijen tussen hen, wat hun goederen 
betreft, gevolg had vanaf 5 september 
1975, en dat, derhalve, voormelde hande
lingen van aankoop, verkoop en nieuwe 
aankoop die de echtgenote, verweerster, 
aileen had verricht v66r die datum, 
niettegenstaande de in het arrest over
genomen vermeldingen, handelingen van 
een in gemeenschap van goederen 
getrouwde echtgenote waren, ook al 
waren ze verricht met behulp van voor
behouden goederen, waardoor het liti
gieull onroerend goed te Evere in de 
door de echtscheiding van de partijen 
ontbonden gemeenschap viel, aile in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt: 

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

strijd met wat het middel aanvoert, 
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niet vaststelt dat verweerster een 
uitdrukkelijke of stilzwijgende 
afstand van het op 7 maart 1959 
door eiser ingeleide echtscheidings
geding zou hebben aangenomen, 
doch erop wijst dat eiser heeft 
afgezien van de in het oorspronke
lijk verzoekschrift van 7 maart 1959 
aangevoerde redenen, hetgeen door 
de tegenpartij is aangenomen; 

Overwegende dat, hoewel nieuwe 
feiten die geen verband houden met 
die welke omstandig zijn opgegeven 
in het echtscheidingsverzoekschrift 
door de rechter niet in aanmerking 
kunnen worden genomen als een 
grond tot echtscheiding zonder dat 
een nieuwe vordering is ingesteld, 
hieruit niet kan worden afgeleid dat 
de afstand door de partij, die een 
tweede verzoekschrift indient, van 
een beroep op de in het eerste 
verzoekschrift aangevoerde redenen, 
noodzakelijk tot gevolg heeft de 
door laatstgenoemd verzoekschrift 
ingeleide procedures te vernietigen; 

Dat voor een afstand van geding 
of van rechtsvordering vereist is dat 
een partij daarvan zeker afstand wil 
doen, hetgeen echter niet kan vol
gen uit bovenvermelde afstand 
aileen; 

Overwegende dat, derhalve, het 
arrest dat, na de vaststelling dat 
eiser op 7 maart 1959 een vordering 
tot echtscheiding heeft ingesteld 
en hij, op 5 september 1975, een 
aanvullend echtscheidingsverzoek
schrift heeft ingediend, erop wijst, 
enerzijds, dat eiser, in zijn tweede 
aanvullende conclusie van 30 maart 
1977 voor de rechtbank, « verklaard 
heeft af te zien van de redenen die 
waren aangevoerd in het op 7 maart 
1959 ingediend oorspronkelijk ver
zoekschrift » en, anderzijds, dat hij 
niet uitdrukkelijk afstand heeft 
gedaan van de rechtspleging die hij 
was begonnen en evenmin van zijn 
rechtsvordering en dat er geen han
delingen of bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende feiten zijn waar
uit met zekerheid blijkt dat hij 
afstand wilde doen van het geding 
of van de rechtsvordering, zonder 

miskenning van de bewijskracht 
van die conclusie of zonder schen
ding van een van de in dit onder
dee! van het middel vermelde bepa
lingen, kon beslissen dat de afstand 
waarop eiser zich beroept geen 
afstand was van de bij het verzoek
schrift van 7 maart 1959 ingeleide 
vordering; 

Dat het onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1278 van het Gerechtelijk 
Wetboek, het vonnis of het arrest 
waarbij de echtscheiding wordt toe
gestaan, enkel gevolg heeft vanaf de 
dag van de overschrijving; het ech
ter ten aanzien van de echtgenoten, 
wat hun goederen betreft, terug
werkt tot op de dag van de vorde
ring; 

Overwegende dat, nu het arrest, 
na, zoals uit het antwoord op het 
eerste onderdeel van het middel 
blijkt, de afstand van de bij het 
verzoekschrift van 7 maart 1959 
ingeleide echtscheidingsvordering te 
hebben afgewezen en na te hebben 
vastgesteld dat het op 5 september 
1975 ingediend verzoekschrift een 
aanvullend verzoekschrift is, onder 
overweging dat de omstandigheid 
dat de echtscheiding uitsluitend is 
toegestaan om de in dat aanvullend 
verzoekschrift aangevoerde redenen, 
zonder invloed is op de vaststelling 
van de dag van de vordering, beslist 
dat de gevolgen van de echtschei
ding, wat de goederen van de echt
genoten betreft, terugwerken tot de 
vordering van 7 maart 1959 en dat 
het litigieus onroerend goed bijge
volg geen deel uitmaakte van de 
gemeenschap, het noch artikel 1278 
van het Gerechtelijk Wetboek, noch 
een van de overige in deze onderde
len van het middel vermelde wette
lijke bepalingen schendt; 

Dat het tweede en het derde 
onderdeel van het middel naar recht 
falen; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

tenzij die maatregelen een einde bad
den genomen door het verstrijken van 
de door de vrederechter vastgestelde 
termijn (1). 

22 oktober 1981 - 1• kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Dassesse en Biitzler. 

Nr.134 

1• KAMER - 22 oktober 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN VOLSTREKTE 
BEVOEGDHEID - TIJDSTIP WAAROP ZE 
WORDT BEOORDEELD. 

2° HUWELIJK - RESPEcriEVE RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN -
DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN -
BURGERLIJK WETBOEK, ART. 223 - INDIENING 
ACHTERAF VAN EEN VERZOEKSCHRIFI' TOT 
ECHTSCHEIDING - BEVOEGDHEID VAN DE 
VREDERECHTER- GRENZEN. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID -
RESPEcriEVE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN DE ECHTGENOTEN - DRINGENDE EN 
VOORLOPIGE MAATREGELEN - BURGERLIJK 
WETBOEK, ART. 223 - INDIENING ACHTERAF 
VAN EEN VERZOEKSCHRIFI' TOT ECHTSCHEI
DING - BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECH
TER - GRENZEN. 

4° CASSATIE- BEVOEGDHEID- BURGER
LIJKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESCHIKKING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN. 

1" In de regel wordt de volstrekte 
bevoegdheid van een rechtscollege 
beoordeeld op het tijdstip waarop de 
vordering is ingediend. 

2" en 3" De dringende voorlopige maat
regelen die de vrederechter bevolen 
heeft in het kader van de hem bij art 
223 B. W. toegekende bevoegdheid blij

4" Het Hoi is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een ver
schrijving te verbeteren die duidelijk 
uit de gedingstukken blijkt (2). 

(M ... T.M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 oktober 1980 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 233 van 
het Burgerlijk Wetboek, 577, 1253bis, 
1253quater, 1271 en 1280 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat de bestreden beschikking, bij 
haar uitspraak over het oorspronkelijk 
boger beroep en het tegenberoep dat de 
partijen hadden ingesteld tegen de 
beschikking van 20 maart 1980 van de 
Vrederechter van het kanton Waver 
waarin, op basis van artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboek, bepaalde dringende 
voorlopige maatregelen waren bevolen 
betreffende de persoon en de goederen 
van de partijen en hun kind, na te 
hebben vastgesteld dat eiser op 8 mei 
1980 op de griffie van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Nijvel een verzoek
schrift tot echtscheiding had ingediend, 
de beroepen beschikking vemietigt 
en verandert voor zover ze bepaalde 
maatregelen bevolen of geweigerd 
had, bepaalde door de beroepen 
beschikking bevolen maatregelen wijzigt 
en sommige maatregelen beveelt die de 
beroepen beschikking had verworpen, de 
beroepen beschikking voor het overige 
bevestigt en voor recht verklaart dat ze, 
dit wil zeggen de bestreden beschikking, 
effect blijft sorteren totdat de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel in kort geding een beschikking 
geeft, 

ven, niettegenstaande de indiening 1-----------------
van een verzoekschrift tot echtschei
ding of tot scheiding van tale/ en bed, 
uitvoerbaar totdat de rechtbank of de 
voorzitter van de rechtbank in kort 
geding een beslissing heeft gewezen, 

(1) Zie Cass., 14 sept. 1973 (A.C., 1974, 40) en 
de noot E.K 

(2) Cass., 27 feb. 1978 (A.C., 1978, 757); zie 
Cass., 8 jan. 1981 (ibid, 1980-81, nr. 265). 
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terwijl de bevoegdheid die bij de 
artikelen 223 van het Burgerlijk Wet
hoek en 1253bis van het Gerechtelijk 
Wetboek aan de vrederechter wordt 
toegekend om bepaalde dringende voor
lopige maatregelen te bevelen, niet geldt 
voor de maatregelen die moeten bevolen 
worden voor de periode na de indiening 
van een echtscheidingsverzoekschrift; 
zulks ook het geval is met de bevoegd
heid die bij de artikelen 577 en 1253qua
ter van het Gerechtelijk Wetboek aan de 
rechtbank van eerste aanleg wordt toe
gekend om uitspraak te doen op het 
hoger beroep tegen een beschikking die 
de vrederechter op basis van artikel 223 
van het Burgerlijk Wetboek had gege
ven; de voorlopige maatregelen die moe
ten worden genomen voor de periode na 
de indiening van een verzoekschrift tot 
echtscheiding, krachtens artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek, uitslui
tend tot de bevoegdheid behoren van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg of, uitzonderlijk, in het geval van 
artikel 1271 van het Gerechtelijk Wet
hoek tot de bevoegdheid van die recht
bank, en hieruit volgt dat de bestreden 
beschikking bovenvermelde wettelijke 
bepalingen schendt door voor recht te 
verklaren dat de maatregelen die zij, 
hetzij door bevestiging, hetzij door wijzi
ging van de beroepen beschikking, beval, 
effect zouden blijven sorteren gedurende 
de periode na de indiening door eiser 
van een verzoekschrift tot echtscheiding, 
en zulks totdat de voorzitter van de 
rechtbank in kort geding een beschik
king geeft: 

Overwegende dat, in beginsel, de 
volstrekte bevoegdheid van een 
rechtscollege niet wordt beoordeeld 
op het tijdstip waarop het uitspraak 
moet doen, doch op het tijdstip 
waarop de vordering is ingediend; 

Overwegende dat, meer in het 
bijzonder, krachtens het zesde lid 
van artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek, wanneer een verzoek
schrift tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed wordt 
ingediend, de door de vrederechter 
ingevolge dat artikel verleende 
machtiging niettemin uitvoerbaar 
blijft tot aan de beslissing van de 
rechtbank of van de voorzitter van 
de rechtbank in kort geding; 

Dat de regel ook van toepassing is 
op de beslissingen . van de vrede
rechter die uitspraak doet in het 
kader van de hem bij artikel 223 
van dat wetboek toegekende 
bevoegdheid, tenzij de door de vre
derechter bevolen maatregelen een 
einde hebben genomen door het 
verstrijken van de door hem vastge
stelde tijd; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat het vonnis, dat erop wees dat 
het verzoekschrift tot echtscheiding 
was ingediend na het op artikel 223 
van het Burgerlijk Wetboek geba
seerde verzoek, wettig beslist dat de 
dringende voorlopige maatregelen 
die het overeenkomstig dat artikel 
neemt, effect sorteren totdat de 
voorzitter van de rechtbank in kort 
geding een beschikking geeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
inzonderheid 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk een rechter geen 
uitspraak mag doen over niet gevorderde 
zaken of niet meer mag toekennen dan 
er gevraagd is, 

doordat de bestreden beschikking, na 
te hebben gezegd dat verweerster op 
29 januari 1980 op de griffie van het 
Vredegerecht te Waver een op artikel 
223 van het Burgerlijk Wetboek geba
seerd verzoekschrift had ingediend, eiser 
veroordeelt om verweerster een uitke
ring tot levensonderhoud voor haarzelf 
van 20.000 frank per maand en, als 
bijdrage in de kosten voor de opvoeding 
en het onderhoud van het gemeenschap
pelijk kind, het bedrag van 10.000 frank 
per maand te betalen, zegt dat die 
bedragen draagbaar en vooraf betaalbaar 
zijn vanaf 29 januari 1980, en verklaart 
dat die bedragen van rechtswege aange
past worden aan de schommelingen van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen 
en dat elke wijziging van de index met 
5 procent een evenredige wijziging van 
de toegekende bedragen tot gevolg heeft, 
waarbij het indexcijfer van januari 1980 
als grondslag dient, 

terwijl, eerste onderdeel, het inleidend 
verzoekschrift van verweerster geda
teerd was 29 februari 1980 en de Vrede
rechter te Waver in zijn beschikking van 
29 februari 1980 vaststelde dat dit inlei-
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dend verzoekschrift op diezelfde datum 
was ingediend, waaruit blijkt dat de 
bestreden beschikking een miskenning 
inhoudt van de bewijskracht die dat 
inleidend verzoekschrift krachtens de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft en van de 
bewijskracht welke krachtens de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek aan die beschikking is gehecht; 

tweede onderdeel, verweerster in geen 
enkele procesakte, noch in eerste aanleg 
noch in boger beroep, heeft gevraagd dat 
haar met terugwerkende kracht vanaf 
29 januari 1980 een uitkering tot levens
onderhoud zou worden toegekend, of dat 
de indexering van die uitkering zou 
geschieden op basis van het in januari 
1980 geldende indexcijfer, waaruit volgt 
dat de bestreden beschikking artikel 
1138, inzonderheid 2", van het Gerechte
lijk Wetboek, alsmede bovenvermeld 
algemeen rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat uit de geding
stukken duidelijk blijkt dat het 
vonnis ingevolge een verschrijving 
vermeldt dat het op artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek gebaseerde 
verzoekschrift op 29 januari 1980 is 
ingediend, hoewel dit gebeurde op 
29 februari 1980 en, bijgevolg, 
beslist dat de uitkeringen en de 
indexering ervan worden toegekend 
vanaf januari 1980 in plaats van 
februari 1980; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vierde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

22 oktober 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Simont. 

Nr. 135 

1 • KAMER- 23 oktoberl981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - TUCHTzAKEN - ORDE DER 
GENEESHEREN - BESLISSINGEN VAl'j DE 
RADEN VAN DE ORDE - REDENGEVING -
KONINKLIJK BESLUIT 6 FEB. 1970, ART. 26, EN' 
GRONDWET, ART. 97- BEGRIP. 

Art. 26 KB. van 6 feb. 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der Geneesheren, 
noch art. 97 Gw. verplichten de 
raden van de Orde van Geneesheren 
in hun beslissingen melding te maken 
van de wettelijke bepalingen die zij 
toepassen, behoudens conclusie des
aangaande (1). 

(1) Het middel stelde dat in tuchtzaken, 
zoals in strafzaken, de veroordelende beslis
sing, om naar recht gemotiveerd te zijn, de 
wetsbepalingen moet vermelden welke de 
bestanddelen van de tekortkoming opgeven en 
een sanctJ.e bepalen. 

Het Hof besliste op 9 april 1976 (A.C., 1976, 
925) dat een tuchtrechtsmacht - ter zake de 
raad van beroep van de Orde van Architecten 
- de beteugelde fetten niet moet omschrijven 
in de bewoordingen van de wet of van de 
regels inzake phchtenleer en dat het volstaat 
dat die rechtsmacht de fetten welke tot de 
uitgesproken tuchtstraf aanleiding geven, 
zodarug omschriJft dat het Hof in de mogelijk
heid verkeert na te gaan of de bestreden 
beslissing uit rue feiten al dan niet heeft 
kunnen afletden dat er, in de zin van de wet, 
een tekortkoming bestond aan de eer de 
kiesheid en de waardtgheid. De noot 1 o~der 
het voorrneld arrest onderstreepte onder 
meer : • De regels inzake redengeving in 
strafzaken, enerziJds, en in andere materies, 
inzonderheid tuchtzaken, mogen niet worden 
verward. De rechter in tuchtzaken moot niet, 
zoals de strafrechter, de tekortkomingen die 
hij bewezen verklaart, omschrijven • in de 
bewoordmgen van de wet •, of zelfs niet in de 
bewoorrungen van de regels inzake plichten
leer. Tekortkomingen aan de eer, de kiesheid 
en de waardighetd vloeten niet noodZakelijk 
voort uit de niet-inachtneming van een wette
lijke bepaling. Zij zijn evenmin noodzakelijk 
bepaald in een codex van de plichtenleer. De 
bepalingen van artikel 9 van de Grondwet 
hebben geen betreking op tuchtzaken. 

ScHEYVEN schrijft in zijn Traite pratique des 
pourvois en cassation, onder nr. 96 : « II 
resulte des articles 163, 195 en 369 (lees : 371) 
du Code d'instruction criminelle que les juge
ments de condamnation en matiere criminelle, 
correctionnelle et de simple police, doivent, 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 februari 1981 
door de raad van beroep, met het 
Nederlands als voertaal, van de 
Orde van Geneesheren gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 26 van het konink
lijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king van de raden van de Orde van 
Geneesheren en 97 van de Grondwet, 

doordat de beslissing van de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren 
een tuchtstraf van drie maanden schor
sing uitspreekt, zonder in haar eigen 
motieven of door verwijzing naar de 
beslissing van de provinciale raad mel
ding te maken van wettehjke of regle
mentaire voorschriften die deze straf
maatregel rechtvaardigen, 

terwijl artikel 26 van het koninklijk 
besluit van 6 febuari 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking van de 
raden van de Orde van Geneesheren 
bepaalt dat elke tuchtrechtelijke beslis
sing met redenen moet worden omkleed 
en een beslissing die voor bepaalde 
telastgelegde feiten een tuchtrechtelijke 
sanctie uitspreekt, wil zij gemotiveerd 
zijn, noodzakerlijkerwijze redenen moet 
bevatten waaruit blijkt dat de uitgespro
ken sanctie voor de ten laste gelegde 
feiten gerechtvaardigd is, zodat de 
bestreden beslissing, door geen melding 
te bevatten, noch in haar eigen motieven 
noch door een verwijzing naar de beslis
sing van de provinciale raad, van enige 
wettelijke of reglementaire bepaling die 
in een tuchtrechtelijke sanctie voor een 

· overtreding op de deontologische regels 
voorziet, niet gemotiveerd is (schending 
van de in het middel vermelde wettelijke 
bepaling): 

. Overwegende dat de in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen de 

Vervolg nota 1 arrest nr. 135 : 
outre les motifs, contenir le texte de Ia loi 
appliquee. 11 n'en est pas de meme en toute 
autre matiere •. 

Het Hof besliste op 4 dec. 1930 (Bull en 
Pas., 1931, I, 3) en 20 maart 1980 (A.C., 1979-80, 

raden van de Orde van Geneeshe
ren niet verplichten in hun beslis
sing melding te maken van de 
wettelijke bepalingen die zij toepas
sen, behoudens conclusie desaan
gaande; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

23 oktober 1981-1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en De Bruyn. 

Nr. 136 

1• KAMER - 23 oktober 1981 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT
ONROEREND GOED GEBRillKT VOOR EEN 
LANDBOUWBEDRIJF ONAANTASTBARE 
BEOORDEUNG DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
BURGERLLJKE ZAKEN - AANBOD OM DOOR 
GETUIGENVERHOOR EEN BEPAALD FElT TE 
BEWIJZEN - NAUWKEURIGHEID VAN HEI' 
FElT - ONAANTASTBARE BEOORDEUNG 
DOOR DE FEITENRECHTER- GRENZEN. 

3° TUSSENKOMST BURGERLLJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING 
TOT BINDENDVERKLARING, DOOR ElSER 
INGESTELD- VERWERPING VAN DE VOORZIE
NING- VORDERING ZONDER BELANG (1). 

1° De feitenrechter stelt onaantastbaar, 
in Ieite, vast of de goederen die het 
voorwerp zijn geweest van een pacht, 
vanaf die overeenkomst gebruikt wor
den voor een Jandbouwbedrijf en of 
dat gebruik achteraf gehandhaafd 
blee/(2). (Art. 1 Pachtwet.) 

2° De rechter beoordeelt onaantastbaar 
of het feit, dat een partij aanbiedt te 
bewijzen, nauwkeurig genoeg is om 

nr. 459) dat, in burgerlijke zaken, de rechter, ----------------
tenzij de partijen bij conclusie erom verzoe
ken, de wettelijke bepalingen die hij toepast, 
niet behoeft op te geven, als de wettigheid van 
zijn beslissing maar kan worden getoetst. 

A.T. 

Nota's arrest nr. 136 : 

(1) Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 411). 

(2) Zie Cass., 14 april 1977 (A.C., 1977, 848). 
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een getuigenverhoor toe te staan, 
onder voozwaarde dat hij de bewijs
kracht niet miskent van de akte 
waarin dit bewijs wordt aangeboden 
(3). 

(BONNE, COENE T. DESSERANO, LAMOTE, 
IN AANWEZIGHEID VAN ARITS EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Recht bank. van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1, vervat in arti
kel I van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen. die afdeling 3 van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt, en 
van artikel 97 van de Grondwet, 

pachtprijs van 11.000 frank, betaalbaar 
na vervallen termijn op 1 oktober van 
ieder jaar; 

dat het bestreden vonnis verder het 
incidenteel beroep van de eisers, ertoe 
strekkende te horen zeggen voor recht 
dat de huurovereenkomst tussen par
tijen niet als pacht doch als gewone 
huishuur dient te worden gekwalificeerd, 
ongegrond verklaart en de vordering van 
de eisers tot geldigverklaring van hun 
opzegging van 9 oktober 1975 niet toe
kent, zulks op grond : dat het duidelijk 
is dat het ten deze een pacht betreft; dat 
de kopers van het vruchtgebruik, de 
eisers, trouwens in de onderhandse akte 
van 1 maart 1974 erkend hebben te 
weten dat het goed verpacht was aan de 
verweerders en dat zij hebben inge
stemd met de opschortende voorwaarde 
van de uitoefening van een recht van 
voorkoop door deze pachter; dat uit de 
beschrijving, zoals deze volgt uit de 
kadastrale legger, verder duidelijk volgt 
dat het ter zake een woonhuis betreft 
met aanhorigheden, die gericht zijn op 
een landbouwactiviteit en dat ook de 
einddatum van de jaarlijkse pacht, 
namelijk 1 oktober, op pacht wijst, 

terwijl de eisers in hun conclusie in 
hoger beroep staande hielden : dat, om 
van een pachtovereenkomst in de zin 
van de wet van 4 november 1969 te 
kunnen gewagen, het onroerend goed 
bestemd dient te worden voor een land
bouwbedrijvigheid, welke term erop 
wijst dat de landbouwactiviteit bedrijfs
matig dient te worden uitgeoefend, met 
andere woorden dat het moet gaan om 
een landbouwactiviteit met een econo
misch oogmerk, en dat deze voorwaarde 
ten deze niet vervuld is; zodat het vonnis 
niet wettelijk tot het bestaan van een 
pachtovereenkomst mocht besluiten, 
zonder het vervuld zijn van het vereiste 
van bedrijfsmatige landbouwexploitatie 
na te gaan, te meer daar dit door eiser 
betwist werd (schending van artikel 1, 
vervat in artikel 1 van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving, die afdeling 3 van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt) en 
bovendien, door de conclusie van de 
eisers omtrent dit vereiste geheel 
onbeantwoord te Iaten, niet met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

doordat het bestreden vonnis vast
stelt : dat bij notariele akte van 29 sep
tember 1975 de tot bindendverklaring 
opgeroepen partijen aan de eisers het 
vruchtgebruik verkochten op een woon
huis met tuin, serre en grond, gelegen te 
Brugge (Sint-Kruis), hoek van de Moer
kerkesteenweg en de Pijpeweg, met een 
oppervlakte van 1 ha 39 a 30 ca; dat in 
deze akte de eisers verklaren te weten 
dat het betrokken goed gebruikt wordt 
door verweerder en dat zij tevens ver
klaren dat er met deze kennisgeving 
geen juridische aanduiding wordt gege
ven over de rechtsfiguur die dit gebruik 
schraagt; dat op 1 maart 1974 een 
verkoopsverbintenis werd ondertekend 
tussen enerzijds Jacques Van Damme, 
wijlen Pierre Van Damme en Jean
Michel VanDamme, en anderzijds eiser, 
waarbij voormeld onroerend goed aan 
eiser werd verkocht onder de opschor
tende voorwaarde van de uitoefening 
door de pachter van zijn recht van 
voorkoop; dat in deze verkoopsverbin
tenis wordt bepaald dat de kopers het 
vrij gebruik zullen hebben bij het eindi
gen van aile pachten en dat de kopers 
erkennen te weten dat het goed momen
teel verpacht is aan verweerder, zonder 
geschreven pacht, mits een jaarlijkse Overwegende dat artikel 1 van de 
---------------1 Pachtwet de regels betreffende de 

(3) Cass., 19 feb. 1975 (A.C., 1975, 685). pacht in het bijzonder toepasselijk 
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heet wanneer de partijen overeen
gekomen zijn dat de onroerende 
goederen hoofdzakelijk gebruikt 
worden voor een landbouwbedrijf; 

Dat, wanneer de pachter deze 
conventionele bestemming niet of 
niet meer in acht neemt, artikel 29 
van de Pachtwet kan leiden tot 
ontbinding; 

Dat luidens artikel 52 van de 
Pachtwet de pachter geen recht van 
voorkoop heeft indien « het goed 
niet geexploiteerd wordt »; 

Overwegende dat de rechtbank in 
het raam van artikel 1 beslist dat de 
huurovereenkomst een pacht was, 
op grond van kadastrale gegevens, 
van een onderhandse akte van 
1 maart 1974 waarin de eisers 
hebben erkend te weten dat het 
goed verpacht was aan de verweer
ders en hebben ingestemd met de 
voorwaarde van de uitoefening van 
een recht van voorkoop door deze 
pachter, en van de vervaldag van 
1 oktober die werd bedongen voor 
de betaling van de jaarlijkse pacht
prijs; 

Dat in het raam van artikel 29 de 
rechtbank beslist dat << de uitba
ting » van het pachtgoed door de ver
weerders derwijze « dat zij bij het 
begin van het seizoen enkele runde
ren aankopen die zij Iaten grazen tot 
het einde van het seizoen, om vervol
gens te verkopen, kan aanvaard wor
den»; 

Overwegende dat uit het samen 
lezen van deze consideransen van 
het vonnis blijkt dat de rechtbank 
in feite en derhalve onaantastbaar 
oordeelt dat de onderwerpelijke 
goederen van bij het begin van de 
huurovereenkomst door de contrac
terende partijen bestemd werden 
voor een landbouwbedrijf en dat 
deze bestemming overigens op het 
ogenblik van het gerechtelijk 
plaatsbezoek van de eerste rechter 
nog gehandhaafd bleef; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 

1322, 1341 tot 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek, 915, 959 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de 
tegeneis van de eisers, strekkende tot 
ontbinding van de pachtovereenkomst 
ten laste van de verweerders, verwerpt 
op grond : dat, nu de beweerde onder
verpachting betwist wordt, de eisers 
hiervan het bewijs dienen te leveren; dat 
zij aanbieden te bewijzen met getuigen 
« dat het pachtgoed grotendeels werd 
onderverpacht aan Georges Lamote »; 
dat deze formulering niet dienend is, 
aangezien geen feiten worden opgesomd 
waaruit deze onderverpachting zou moe
ten of kunnen blijken, noch de periode 
of het tijdstip wordt bepaald waarin deze 
onderverpachting dan wel zou hebben 
plaatsgehad, 

tervvijl de eisers in hun conclusie in 
hoger beroep staande hielden : dat een 
reden te meer om de ontbinding van de 
overeenkomst uit te spreken, erin gele
gen is dat de verweerders, zonder schrif
telijke toelating van de eisers, gedeelten 
van het huurgoed hebben onderver
huurd, meer bepaald aan Lamote Geor
ges; dat dit ook de ontbinding van het 
contract wettigt; dat deze onderverhu
ring geenszins wordt ontkend door het 
plaatsbezoek, waar « pour les besoins de 
la cause » dieren door de verweerders 
van diezelfde onderhuurder werden aan
gekocht; en tenvijl het bestreden vonnis, 
door te overwegen dat geen feiten wor
den opgesomd waaruit deze onderver
pachting zou moeten of kunnen blijken 
en dat noch de periode, noch het tijdstip 
wordt bepaald waarin deze onderver
pachting dan wel zou hebben plaatsge
had, van de conclusie in boger beroep 
een uitlegging geeft die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en op deze 
gronden ten onrechte het aanbod van 
getuigenbewijs als niet dienend afwijst 
(schending van de artikelen 1341 tot 1348 
van het Burgerlijk Wetboek, 915, 959 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde tekst voorkomt in de 
conclusie van de eisers, neergelegd 
ter griffie op 14 maart 1978; dat in 
deze conclusie geen aanbod van 
bewijs door getuigen wordt gedaan; 

Dat wel een aanbod van bewijs 
werd gedaan in de conclusie neerge
legd ter griffie van 29 novem-



-288-

ber 1979; dat bet aanbod enkel 
luidde : « aanbod van getuigenbe
wijs wordt gedaan omtrent bet 
feit dat bet pachtgoed grotendeels 
werd onderverpacht aan Georges 
Lamote »; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
het enkel heeft over het aanbod dat 
door de eisers werd gedaan in de op 
29 november 1979 neergelegde con
clusie, het de bewijskracbt van de 
op 14 maart 1978 door de eisers 
neergelegde conclusie niet beeft 
kunnen miskennen; 

Dat, nu bet vonnis zicb ertoe 
beperkt het door de eisers gedaan 
aanbod tot getuigenverhoor weer te 
geven zoals dit aanbod voorkomt in 
de op 29 november 1979 neergelegde 
conclusie, bet van deze akte geen 
uitlegging geeft die met de inboud 
ervan onverenigbaar is; 

Overwegende dat de feitenrecbter 
op onaantastbare wijze, in feite, 
oordeelt of de feiten die een partij 
aanbiedt te bewijzen, nauwkeurig 
genoeg zijn om een getuigenverboor 
toe te staan, op voorwaarde dat bij 
de bewijskracht niet miskent van de 
akte waarin dit bewijs wordt aange
boden; 

Dat de rechtbank derbalve ten 
deze heeft kunnen oordelen dat bet 
aanbod van bewijs van eiser geen 
feiten bevat die voldoende bepaald 
zijn; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Nr.137 

1 • KAMER - 23 oktober 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UlT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN AKTE - TEKST VAN DE AKTE NIET 
OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIE
NING NOCH OVERGENOMEN IN DE BESTRE
DEN BESLISSING- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL(!). 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER
BOD VOOR DE RECHTER ZIJN BESLISSING TE 
GRONDEN OP PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE 
FEITEN - BF..GRIP. 

3° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERBOD VOOR DE RECHTER ZIJN 
BESLISSING TE GRONDEN OP PERSOONLIJKE 
KENNIS VAN DE FElTEN- BEGRIP. 

4° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING -
UITKERING BEDOELD IN ART. 301 B.W. -
ART. 301, § 2, TWEEDE LID, VAN DIT WETBOEK 
- INDEXERING VAN DE UITKERING -
BESLISSING VAN DE RECHTER. 

2° en 3° De recbter,die zijn beslissing 
laat steunen op de bem regelmatig 
voorgelegde feiten en op uit die feiten 
afgeleide algemeen bekende gegevens, 
doet geen uitspraak op grond van 
persoonlijke kennis van de feiten (2). 

4° Art. 301, § 2, tweede lid, B. W. laat de 
recilter uitdrukkelijk vrij bet basisbe
drag van de in art. 301, § 1, B. W. 
bedoelde uitkering te doen overeen
stemmen met een ander indexcijfer 
dan dat van de maand gedurende 
welke bet vonnis of het arrest dat de 
ecbtscheiding toestaat, kracbt van 
gewijsde beeft verkregen (3). 

Overwegende dat, nu de voorzie
ning wordt verworpen, de eis tot 
bindendverklaring van het arrest 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan l---------------
belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

23 oktober 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaten mrs. De 
Baeck en Houtekier. 

(1) Cass., 9 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 164). 

(2) Zie Cass., 22 juli 1975 (A.C., 1975, 1181); 
10 nov. 1975 (ibid, 1976, 318); 1 feb. 1977 (ibid., 
1977, 594, 610); 23 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 
306) en 14 jan. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 281). 

(3) VeiWeerster had in 1962 de scheiding 
van tafel en bed verkregen. 

Aanvankelijk diende eiser een onderhouds
geld van 7.500 frank per maand te betalen aan 
veiWeerster, doch bij vonnis van 6 feb. 1965 
werd het onderhoudsgeld gebracht op 8.500 
frank per maand. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(V ... D ... B ... T. D ... V ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis vaststelt dat de 
door de eerste rechter toegekende uitke
ring 18.208 frank per maand bedraagt en 
vervolgens het verweer van eiser, vol
gens hetwelk de door de eerste rechter 
vastgestelde uitkering een derde van zijn 
inkomen zou overtreffen en bijgevolg 
artikel 301, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek miskent, verwerpt op grond van 
« de overgelegde aanslagbrieven van de 
appellant (thans eiser) voor de laatste 
jaren, die duidelijk het tegendeel aanto
nen » en op grond van het vermoeden « 
dat appellant in het kader van zijn 
beroep zeker bepaalde financiele voorde
len moet genieten en/of bepaalde on
kosten in rekening mag brengen, die 
niet blijken uit de overgelegde aanslag
biljetten, maar die hem ongetwijfeld tot 
voordeel strekken », 

terwijl, eerste onderdeel, het bestre
den vonnis niet antwoordt op het ver
weer van eiser, dat bij de toetsing van 
de toe te kennen uitkering aan de door 
artikel 301, § 4, van het Burgerlijk 
Wetboek gestelde grens, geen rekening 
mag worden gehouden met het bruto
inkomen zoals dat blijkt uit de fiscale 
aanslagbiljetten, maar dat van dit bru
to-inkomen de bedrijfsinkomsten van de 
tweede echtgenote en de verschuldigde 
belastingen dienen te worden afgetrok
ken en dat de uitkering na echtscheiding 
een derde van het aldus vastgestelde 
inkomen niet mag overtreffen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

jet 1979, inkomsten 1978, blijkt dat het 
inkomen van eiser na aftrek van de be
drijfsinkomsten van zijn tweede echtge
note en na aftrek van de door hem 
verschuldigde belastingen de som van 
593.704 frank per jaar beloopt, zodat een 
derde hiervan de som van 178.234 frank 
per jaar of 14.852 frank per maand 
bedraagt, het vonnis de bewijskracht van 
dit aanslagbiljet 1979, inkomsten 1978, 
schendt wanneer het beslist dat de 
aanslagbiljetten aantonen dat de door de 
eerste rechter vastgestelde uitkering van 
18.208 frank per maand een derde van 
het inkomen van eiser niet te hoven gaat 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, het bewijs door ver
moedens bestaat in gevolgtrekkingen die 
de wet of de rechter afleidt uit een 
bekend feit om te besluiten tot een 
onbekend feit; ten deze het vonnis voor 
het afleiden van het onbekend feit, met 
name het inkomen van eiser waarvan 
een derde de uitkering na echtscheiding 
begrenst, niet steunt op een bekend feit 
maar op persoonlijke opvattingen van de 
rechtbank (schending van de artikelen 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser stelt dat 
de rechtbank de bewijskracht mis
kent van het aanslagbiljet van 1979, 
inkomsten 1978; dat het bestreden 
vonnis de bewoordingen van deze 
akte niet overneemt en eiser de 
akte niet overlegt; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
tweede onderdeel, voor zover het von

nis het in het vorig onderdeel aange
haald verweer van eiser heeft aange
nomen, in welk geval uit het aanslagbil-

Overwegende dat de partijen over 
de beroepsinkomsten van eiser heb

----------------1 ben geconcludeerd; 
Bij vonnis van 13 jan. 1968 werd, op verzoek 

van eiser, de scheiding van tafel en bed 
omgezet in echtscheiding en eiser bleef, na de 
overschrijving van het echtscheidingsvonnis, 
8.500 frank per maand betalen aan verweer
ster. In okt. 1977 vroeg verweerster een 
uitkering op grond van art. 301 B.W., wat 
aanleiding gaf tot het bestreden arrest. 

Dat de rechtbank steunt op meer
dere aanslagbiljetten, op de beoor
deling van haar regelmatig voorge
legde feiten betreffende eisers acti
viteit en op uit die feiten afgeleide 
algemeen bekende gegevens; 
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Overwegende dat de rechtbank 
aldus geen uitspraak doet op grond 
van een persoonlijke kennis van 
feiten; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 301 van het Burgerlijk Wet
hoek en 1138, 4", van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de tussen partijen 
bestaande scheiding van tafel en bed 
werd omgezet in echtscheiding bij von
nis van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Gent van 13 januari 1968, de in eerste 
aanleg genomen beslissing bevestigt, die 
luidde als volgt : « Veroordelen verweer
der (thans eiser) met ingang van 
1 november 1977 aan eiseres een onder
houdsgeld van achtduizend en vijfhon
derd frank te betalen, verhoogd met de 
indexschommelingen der consumptie
prijzen sedert februari 1965 en met 
toepassing van de formule : achtduizend 
en vijfhonderd frank vermenigvuldigd 
met het indexcijfer per 1 november 1977 
en gedeeld door het indexcijfer van 
februari 1965; verstaan dat dit basisbe
drag van achtduizend en vijfhonderd 
frank in de toekomst zal aangepast 
worden zoals bepaald wordt in artikel 
301, § 2, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek •, 

terwijl artikel 301, § 2, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek in een jaarlijkse 
aanpassing van de uitkering na echt
scheiding voorziet in de zin dat het 
basisbedrag van de uitkering overeen
stemt met het indexcijfer van de con
sumptieprijzen van de maand gedurende 
welke het vonnis of het arrest dat de 
echtscheiding toestaat, kracht van 
gewijsde heeft gekregen en dat dit 
basisbedrag om de twaalf maanden 
wordt verhoogd of verlaagd in verhou
ding tot de verhoging of de verlaging 
van het indexcijfer van de consumptie
prijzen van de overeenstemmende 
maand; het vonnis, waarbij de echtschei
ding werd toegestaan, dateert van 13 ja
nuari 1968, zodat het ten vroegste kracht 
van gewijsde kan hebben bekomen in 
februari 1968; bijgevolg de aanpassing 
van het basisbedrag van de uitkering na 
echtscheiding, overeenkomstig artikel 
301, § 2, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, in het voor verweerster gun
stigste geval, dient te gebeuren volgens 

de formule : (basisbedrag gedeeld door 
het indexcijfer van februari 1968) verme
nigvuldigd met het indexcijfer van de in 
de toekomst overeenstemmende maand; 
het bestreden vonnis eveneens beslist 
dat het basisbedrag van de uitkering na 
echtscheiding met ingang van 1 novem
ber 1977 dient aangepast met toepassing 
van de formule : (basisbedrag gedeeld 
door het indexcijfer van februari 1965) 
vermenigvuldigd met het indexcijfer per 
1 november 1977; bijgevolg voor het
zelfde basisbedrag twee verschillende 
aanpassingsformules gelden zodra in de 
toekomst de maand zal zijn bereikt die 
overeenstemt met de maand tijdens 
welke het echtscheidingsvonnis van 13 ja
nuari 1968 in kracht van gewijsde ging, 
hetgeen betekent dat het bestreden von
nis, bij het vaststellen van de uitkering 
na echtscheiding, tegenstrijdige beschik
kingen bevat (schending van de artike
len 301 van het Brugerlijk Wetboek en 
1138, 4", van het Gerechtelijk Wetboek); 
in ieder geval uit de bestreden beslissing 
niet kan worden opgemaakt of vanaf de 
maand die in de toekomst overeenstemt 
met de maand tijdens welke het echt
scheidingsvonnis van 13 januari 1968 
kracht van gewijsde bekwam, de verho
gingsformule die geldt met ingang van 
1 november 1977 komt te vervallen, dan 
wel of deze verhogingsformule vana£ de 
gezegde maand tegelijk met de aanpas
singsformule overeenkomstig artikel 301, 
§ 2, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek ten aanzien van het basisbe
drag moet worden toegepast, dan wei of 
vanaf de gezegde maand beide aanpas
singsformules gelden zonder dat ze tege
lijk mogen worden toegepast, in welk 
geval de bestreden beslissing tegenstrij
dige beschikkingen bevat; bijgevolg de 
bestreden beslissing ten minste vatbaar 
is voor verscheidene interpretaties waar
van volgens een interpretatie de beslis
sing onwettig is (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 301 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1138, 4", van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat de rechtbank, 
zoals de vrederechter, het bedrag 
van de uitkering per 1 november 
1977 bepaalt op 8.500 frank, verme
nigvuldigd met 170,30, zijnde het 
indexcijfer voor 1 november 1977, 
en gedeeld door 79,5, zijnde het 
indexcijfer van februari 1965; dat in 
beide instanties wordt bedoeld dat 
na 1 november 1977 om de twaalf 
maanden, dus voor het eerst op 
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1 november 1978, het bedrag van de 
uitkering wordt aangepast volgens 
de formule : 8.500 frank, vermenig
vuldigd met het indexcijfer voor 
1 november 1978 en gedeeld door 
79,5, zijnde het indexcijfer van 
februari 1965; 

Dat in zoverre het onderdeel 
onduidelijkheid, tegenstrijdigheid, 
dubbelzinnigheid of schending van 
artikel 301, § 2, van het Burgerlijk 
Wetboek aanvoert, het feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat artikel 301. § 2, 
tweede lid, de rechter uitdrukkelijk 
vrij laat het basisbedrag van de 
uitkering te doen overeenstemmen 
met een ander indexcijfer van de 
consumptieprijzen dan dat van de 
maand gedurende welke het vonnis 
of het arrest dat de echtscheiding 
toestaat, kracht van gewijsde heeft 
verkregen; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over bet derde middel, ... 
doordat, ... 
terwijl ... 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

23 oktober 1981 - 1" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Baeck en Claeys Bouuaert. 

Nr. 138 

1" KAMER - 23 oktober 1981 

WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 16.3, TWEEDE LID -
RECHTS INHALEN- VOORWAARDE. 

Onverminderd bet geval waarin bet ver
keer in evenwijdige files gescbiedt, 
moet en mag bet inbalen van een 
voertuig op de openbare weg slecbts 
recbts gescbieden, wanneer de in te 
balen bestuurder te kennen beeft 
gegeven dat bij voornemens is links at 
te slaan en zicb naar links beeft 
begeven om die beweging uit te voe
ren {1). (Artt. 16.2 en 16.3, tweede lid, 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975.) 

(WOUTERS T. VANDER AUWERA) 

23 oktober 1981- 1" kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr.139 

3" KAMER - 26 oktober 1981 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - VOR
DERING TOr ONTBINDING VAN DE OVEREEN
KOMST- TOEWIJSBAARHEID. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONTSLAG WEGENS 
EEN DRINGENDE REDEN VAN EEN KANDI
DAAT BIJ DE VERKIEZINGEN VAN DE PERSO
NEELSAFGEVAARDIGDEN IN DE ONDERNE
MINGSRAAD - WERKGEVER DIE AAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK VRAAGT, ENERZIJDS, 
HET BESTAAN VAN EEN DRINGENDE REDEN 
AAN TE NEMEN EN, ANDERZIJDS, DE ONTBIN
DING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST UIT 
TE SPREKEN - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
RECHTER. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
GEGROND OP WETTELIJKE BEPALINGEN OF 
OP EEN RECHTSBEGINSEL DIE NOCH VAN 
OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN -
MIDDEL DAT NIET AAN DE FEITENRECHTER IS 
VOORGELEGD EN WAAROVER DEZE EVENMIN 
OP EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST -
NIEUW MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL(!). 

Nota arrest nr. 138 : 

(1) Cass., 21 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 294). 

Nota arrest nr. 139 : 

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 273). 
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4° OPENBARE ORDE - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 807 - BEPALING DIE NIET 
VAN OPENBARE ORDE OF DWINGEND IS. 

5° NIEUWE VORDERING - GERECH
TELIJK WETBOEK, ART. 807 - BEPALING DIE 
NIET VAN OPENBARE ORDE OF DWINGEND IS. 

1 • De partijen die met elkaar een 
arbeidsovereenkomst hebben gesloten, 
zijn gerechtigd de ontbinding ervan te 
vorderen. (Art. 1184 B.W.; art. 32 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

2" Wanneer de arbeidsrechter uitspraak 
moet doen over vorderingen tot aan
neming van het bestaan van een 
dringende reden ter rechtvaardiging 
van het ontslag van een werknemer, 
kandidaat bij de verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in de onder
nemingsraad, en tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst, kan hij die ant
binding slechts uitspreken nadat hij 
heeft vastgesteld dat er een dringende 
reden bestaat, in de zin van art. 35 
Arbeidsovereenkomstenwet, en moet 
hij de versnelde procedure, voorge
schreven bij art. 21, § 2, wet van 
20 sept. 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij art. 
5 KB. van 11 oktober 1978, in acht 
nemen. 

4" en 5" Art. 807 Ger. W. betreHende de 
uitbreiding of de wijziging van de 
vordering is niet dwingend of van 
openbare orde. (Impliciet.) 

(COLLIN, ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVER
BOND T. TAXIS AUI'OLUX N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juli 1980 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek, 807 van ~et 
Gerechtelijk Wetboek, 21, § 2, eerste hd, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van bet bedrijfsle
ven, gewijzigd bij de wet van 16 .Januari 
1967 en bij bet koninklijk beslUit nr. 4 
van 11 oktober 1978 tot wijziging van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van bet bedrijfsleven en van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, 

doordat bet arrest vaststelt dat ver
weerster bij verzoekschrift van 23 mei 
1980 aan de arbeidsrechtbank heeft 
gevraagd bet bestaan van een dringende 
reden te erkennen waardoor eiser, kan
didaat van bet personeel bij de verkie
zingen voor de ondememingsraad kon 
worden ontslagen, en dat zij in haar 
conclusie voor de arbeidsrechtbank pri
mair de ontbinding van de arbeidsover
eenkomst had gevorderd op grond van 
artikel 1184 van bet Burgerlijk Wetboek, 
en vervolgens beslist dat eiser een grove 
tekortkoming had begaan, die nieuwe 
vordering gegrond verklaart en beslist 
dat de arbeidsovereenkomst is ontbon
den vanaf 23 mei 1980, op grond : dat de 
ontvankelijkheid van de vordering tot 
ontbinding in rechte van de arbeidsover
eenkomst niet wordt betwist op basis 
van artikel 807 van bet Gerechtelijk 
Wetboek, doch wei van artikel 5 van bet 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978; geen enkele wettekst verbiedt dat 
een partij in een arbeidsovereenkomst 
aan de rechter vraagt die overeenkomst 
te ontbinden, met toepassing van arti
kel 1184 van bet Burgerlijk Wetboek, en 
dat voormeld koninklijk besluit niet 
verbiedt dat de werkgever die een drin
gende reden aanvoert tegen een ver
tegenwoordiger van bet personeel of een 
kandidaat in de ondememingsraad of in 
bet comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen, de 
ontbinding in rechte van de arbeidsover
eenkomst te vorderen, 

terwijl, eerste onderdeel, de wet, met 
de bepaling dat de leden van de onder
nemingsraad, en de kandidaten, slechts 
kunnen worden ontslagen om een drin
gende reden, die vooraf door de arbeids
rechter is aangenomen, voor die werkne,
mers, met bet oog op de normale 
werking van de ondememingsraad, een 
bijzondere beschermingsregeling heeft 
willen invoeren waarin de werkgever, 
die zich op een dringende reden wil 
beroepen, de ontbinding van hun 
arbeidsovereenkomst niet kan vorderen 
met toepassing van artikel 1184 van bet 
Burgerlijk Wetboek; daaruit volgt dat 
bet arrest, door de tussen partijen geslo
ten arbeidsovereenkomst te ontbinden, 
artikel 21, § 2, eerste lid, van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van bet bedrijfsleven, gewijzigd bij de 
wet van 16 januari 1967 en bij bet 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, schendt; 

tweede onderdeel, eiser in zijn ~onclu
sie voor het arbeidshof betoogde dat de 
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vordering van verweerster tot ontbinding 
in rechte van de tussen partijen gesloten 
arbeidsovereenkomst niet ontvankelijk 
was, omdat de procedure van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978 • afwijkt van het gemene recht 
... »; dat • als zij, eens ingeleid zijnde, 
het niet mogelijk maakt over te stappen 
... naar een wijze waarop in het burger
lijk recht de verbintenissen teniet gaan, 
... namelijk de ontbinding in rechte » en 
dat « wanneer daarop een beroep wordt 
gedaan ... de gerechtelijke procedure, die 
trouwens moet worden ingeleid door een 
dagvaarding ... niet wordt ingekort »; 
eiser, die aldus betoogt dat de nieuwe 
vordering van verweerster niet ontvan
kelijk was, omdat zij niet valt onder de 
bijzondere procedureregels die van toe
passing zijn op de inleidende vordering, 
betwistte dat verweerster zich ten deze 
op de bepalingen van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de uit
breiding en de wijziging van de vorde
ring kon beroepen, om een vordering in 
te stellen met het oog op ontbinding van 
de tussen partijen gesloten arbeidsover
eenkomst; het hof van beroep derhalve, 
door te overwegen dat die vordering 
betwist was op grond van artikel 5 van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 11 
oktober 1978, maar niet van • artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek », de 
bewijskracht van eisers conclusie in 
boger beroep heeft miskend (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de regel van arti
kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
volgens welke de partij die zich tot de 
rechter wendt, haar vordering kan uit
breiden of wijzigen, als haar nieuwe 
conclusie berust op een feit of handeling 
in de dagvaarding aangevoerd, onderstelt 
dat de nieuwe vordering kan worden 
behandeld en berecht volgens dezelfde 
procedurevormen als de inleidende dag
vaarding; de vormen van het onderzoek 
en de berechting van de vordering die 
verweerster bij haar verzoekschrift van 
23 mei 1980 bij de arbeidsrechtbank had 
ingesteld, essentieel verschillen van die 
welke toepasselijk zijn op de vordering 
tot ontbinding van de arbeidsovereen
komst, zodat het arrest niet kon beslis
sen dat verweerster die bij de rechter 
een vordering had ingesteld tot erken
ning van het bestaan van een dringende 
reden waarvoor een beschermde werk
nemer kon worden ontslagen, achteraf, 
bij wege van een nieuwe conclusie, een 
vordering mocht instellen tot ontbinding 

in rechte van de arbeidsovereenkomst 
(schending van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 32 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten, de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen teniet gaan, van toe
passing zijn op de verbintenissen 
voortspruitende uit de door die wet 
geregelde overeenkomsten; dat 
daaruit volgt dat de door een ar-' 
beidsovereenkomst verbonden par
tijen ontbinding daarvan kunnen 
vorderen met toepassing van artikel· 
1184 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende echter dat het 
koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978 tot wijziging van arti
kel 21, § 2, van de wet van 20 septem
ber 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven voorschrijft dat de 
rechter vooraf de dringende reden 
moet aannemen die de werkgever 
aanvoert tot ontslag van een werkne
mer die krachtens die bepaling een 
bijzondere bescherming geniet, en 
dienaangaande in een versnelde pro
cedure voorziet; 

Dat, op straffe van de door de 
wetgever ingestelde grotere bijzon
dere bescherming van haar draag
wijdte te beroven, de recbter die, 
met toepassing van artikel 1184 van 
bet Burgerlijk Wetboek, beslist tot 
ontbinding· van de arbeidsovereen
komst van een bescbermde werkne
mer, moet vaststellen dat er een 
dringende reden bestaat in de zin 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 en de versnelde procedure van 
bet koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978 moet volgen; 

Overwegende dat ten deze, bet 
arrest dat, met toepassing van arti
kel 1184 van bet Burgerlijk Wet
boek, de arbeidsovereenkomst van 
eiser ontbindt, beslist dat eiser een 
grove tekortkoming beeft begaan, in 
de zin van artikel 35 van de wet van 
3 juli 1978, dat de vordering tot 
ontbinding moet worden onderzocht 
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volgens de bijzondere procedure van 
artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, en 
vaststelt dat de overeenkomst is 
ontbonden vanaf de dag waarop 
verweerster het verzoekschrift aan 
de arbeidsrechtbank heeft gezonden 
om de aangevoerde dringende reden 
te doen aannemen; 

Dat het hof van beroep aldus de 
in het middel aangehaalde wetsbe
palingen niet heeft geschonden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het niet onver
enigbaar is met de bewoordingen 
van de in het middel overgenomen 
conclusie van eiser te oordelen, 
zoals het arbeidshof, dat eiser de 
ontvankelijkheid van de vordering 
tot ontbinding in rechte van de 
arbeidsovereenkomst heeft betwist 
op grond van voormeld artikel 21, 
§ 2, en niet van artikel 807 van 
het Gerechtelijke Wetboek, waarvan 
overigens geen sprake is in die 
conclusie. 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest dat, 

zonder miskenning van de bewijs
kracht van de conclusie van eiser, 
zoals blijkt uit het antwoord op het 
tweede onderdeel, beslist heeft dat 
eiser niet had aangevoerd dat de 
voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek ten deze niet vervuld 
waren, zodat het middel nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

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

26 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -· 
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge

Nr.l40 

3• KAMER - 26 oktober 1981 

DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 
INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VER
SCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHTIGE -
BESLISSING NA DE BESLUITEN VAN DE 
GENEESHEER-DESKUNDIGE - NIEUWE VER
SCHIJNING NODELOOS GEACHT - OPROEPING 

. VAN DIENSTPLICHTIGE NIET MEER VEREIST (1). 

(W ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 juni 1981 
gewezen door de Herkeuringsraad 
van de provincie Brabant; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de beslissing de aanvraag van de dienst
plichtige om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op lichamelijke grond afwijst, 
zonder hem in kennis te hebben gesteld 
van de dag waarop de herkeuringsraad 
zitting zou houden, en zonder hem 
bijgevolg de mogelijkheid te hebben 
gegeven zich te beroepen op het in april 
1981 door de dienst voor cardiologie van 
het academisch ziekenhuis Sint-Pieter te 
Brussel opgemaakte geneeskundig ver
slag: 

Overwegende dat de beslissing 
vermeldt « dat de dienstplichtige 
reeds v66r zijn inobservatiestelling 
voor de herkeuringsraad is versche
nen en aldaar is gehoord; dat der
halve een nieuwe verschijning 
nodeloos geacht wordt »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 45, § 3, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten, wanneer de her
keuringsraad de inobservatiestelling 
van de dienstplichtige heeft gelast 
na diens verschijning, hij zonder de 
dienstplichtige te doen oproepen, 
uitspraak kan doen op de besluiten 
van de geneesheer-deskundige als 
hij een nieuwe verschijning node
loos acht; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha- J---------------
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Hutzler. (1) Cass., 1 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 71). 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

26 oktober 1981 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly, raadsheer -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, eerste advocaat-generaal. 

Nr.141 

3• KAMER - 26 oktober 1981 

1° LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID)- IN GELD WAARDEERBAAR VOOR
DEEL WAAROP DE WERKNEMER INGEVOLGE 
ZIJN DIENSTBETREKKING RECHT HEEFT -
VERSCHAFFEN VAN WERKKLEDIJ - GEEN 
ZODANIG VOORDEEL. 

2° ARBEIDSONGEVAL - BASISLOON -
VERSCHAFFEN VAN WERKKLEDIJ - VOOR
DEEL DAT NIET IN HET BASISLOON BEGRE
PEN IS. 

1 • en 2" Het verschaffen van werkkle
ding door de werkgever, bedoeld in 
art. 103bis, 3, algemeen reglement op 
de arbeidsbescherming, is geen op 
geld waardeerbaar voordeel waarop de 
werknemer ten laste van zijn werkge
ver recht heeft ingevolge zijn dienst
betrekking, in de zin van art. 2, eerste 
lid, 3, wet 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werkne
mers, en komt derhalve niet in aan
merking bij de vaststelling van het 
basisloon van de getroffene van een 
arbeidsongeval (1). (Art. 35 Arbeidson
gevallenwet.) 

(c A.G. VAN 1830 • N.V. T. DELIEGE) 

ARREST ( vertaJing) 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 34, 35 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
2, 6 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, 103bis, 1, 2 en 3, van 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming, waarvan de titels I 
en II werden goedgekeurd bij het 
Regentsbesluit van 11 februari 1946'en de 
titels III, IV en V bij het Regentsbesluit 
van 27 september 1967, en, wat het voor
noemde artikel 103bis, 1, 2 en 3, betreft 
aangevuld bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 31 januari 1974, en 149 van 
genoemd algemeen reglement en, voor 
zover als nodig, 20 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978 en 11 van de 
wet van 10 maart 1900 op het arbeidscon
tract, 

doordat het arrest, om de forfaitaire 
wettelijke vergoedingen vast te stellen 
die verweerster als vergoeding voor haar 
arbeidsongeval moet ontvangen, met 
ovemame van de motieven van het 
beroepen vonnis, beslist dat in het· 
basisloon rekening moet worden gehou
den met de tegenwaarde van de werk
kledij die de werkgever aan de getrof
fene heeft verstrekt overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 103bis, 1, 2 
en 3, van het Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming (artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 31 januari 
1974), op de gronden dat de werkkledij· 
een in geld waardeerbaar voordeel is 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste 
van de werkgever en dat zij dus tot het 
loon behoort in de zin van artikel 2, 
eerste lid, 3", van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 

terwijl, krachtens de artikelen 103bis, 
1, 2 en 3, van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, aangevuld 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 31 januari 1974, en 149 van het 

RET HOF; - Gelet op het bestre- Algemeen Reglement voor de Arbeidsbe
den arrest, op 23 januari 1980 door scherming en, voor zoveel als nodig, 
het Arbeidshof te Luik gewezen; krachtens artikel 20 van de Arbeidsover

eenkomstenwet van 3 juli 1978, de ter 
Overwegende dat het cassatiebe- beschikking van de werknemers onder 

roep het arrest enkel verwijt de arbeidsovereenkomst gestelde werkkledij 
werkkledij in verweersters basisloon eigendom blijft van de werkgever die 
te hebben begrepen voor de bereke- voor onderhoud en vernieuwing zorgt; 
ning van de haar verschuldigde die kledij bestemd is voor de uitvoering 
arbeidsongevallenvergoedingen; van het werk en buiten de arbeids-_-----------------l prestaties niet ter beschikking van de 

werknemers is; de verstrekking en het 
(1) Cass., 21 april 1980 (A.C, 1979-.SO, 

nr. 531). 
onderhoud van dergelijke kledij door de 
werkgever de bescherming beogen van 
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de werknemers tegen de risico's van 
bevuiling wegens hun werk of bet werk
milieu; zij voor de werknemers geen 
enkele vermogensvermeerdering mee
brengt en dus voor hen evenmin een in 
geld waardeerbaar voordeel oplevert; er 
geen verschil bestaat tussen een derge
lijke verstrekking door de werkgever en 
bet verstrekken aan de werknemers van 
gereedschap en materiaal om hun werk 
te verrichten; bovendien uit artikel 6, 
§ 2, 5°, van de wet van 12 april 1965 volgt 
dat het verstrekken en onderhouden van 
een dienst- of werkkledij geen loon is 
wanneer de werkgever daartoe verplicht 
is krachtens een wettelijke of regle
mentsbepaling; werkkledij bijgevolg niet 
in aanmerking kan worden genomen bij 
de vaststelling van bet basisloon waarop 
de vergoedingen van de getroffene door 
een arbeidsongeval worden berekend, 
daar zij geen in geld waardeerbaar 
voordeel vormen in de zin van artikel 2 
van de wet van 12 april 1965; daaruit 
volgt dat bet arrest, door bet loon in 
natura van de getroffene te vermeerde
ren met een bedrag dat de tegenwaarde 
vormt van de werkkledij die hem tijdens 
de uitvoering van de overeenkomst ter 
beschikking is gesteld, de in het mid
del aangegeven wettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat artikel 35 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, voor de vaststelling van het 
basisloon, verwijst naar het begrip 
loon zoals het is bepaald in artikel 2 
.van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon 
der werknemers; 

Overwegende dat artikel 103bis, 1, 
2 en 3, dat in het algemeen regle
ment voor de arbeidsbescherming is 
ingevoegd bij het koninklijk besluit 
van 31 januari 1974, de werknemers 
verplicht om tijdens hun normale 
activiteit een werkkledij te dragen 
en tevens voorschrijft dat ze door 
de werkgever wordt geleverd, gerei
nigd, hersteld en onderhouden, 
waarbij wordt gepreciseerd dat ze 
diens eigendom blijft; 

Dat die bepalingen werden inge
voegd in dat reglement in het 
hoofdstuk over de hygiene van de 
werkplaatsen; 

Overwegenc!e dat de werkkleding, 
evenmin als de ook door dat regie-

ment voorgeschreven beschermings-· 
kleding geen in geld waardeerbaar 
voordeel is dat aan de werkgever 
wordt toegekend « ingevolge zijn 
dienstbetrekking »; dat het gaat om 
een last die op de werkgever rust 
ingevolge de door de regeling voor 
de arbeidsbescherming voorgeschre
ven verplichtingen inzake veiligheid 
en hygiene; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de prestaties waar
toe de werkgever uit dien hoofde 
gehouden is, voor de werknemer 
een voordeel ingevolge zijn dienst
betrekking doen ontstaan, in de zin 
van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965, deze bepaling en arti
kel 35 van de wet van 10 april 1971 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 68 van de wet van 10 april 1971, 
de kosten ten laste van de verzeke
raar moeten komen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het, om 
verweersters basisloon te bepalen, 
rekening houdt met de werkkledij 
die haar ter beschikking is gesteld; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

26 oktober 1981 - a• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

Nr. 142 

2• KAMER - 27 oktober 1981 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 12.4 - VOORRANG 
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- VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE hoger beroep gewezen door de Cor-
EEN MANEUVER WIL UITVOEREN, VOORRANG rectionele Rechtbank te Hasselt; 
TE VERLENEN AAN DE ANDERE WEGGEBRUI-
KERS- OMVANG VAN DIE VERPLICHTING. 

I. In zoverre de voorziening 
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN gericht is tegen de beslissing op de 

OVEREENKOMST - WEGVERKEER - strafvordering : 
FOUT BEGAAN DOOR EEN BESTUURDER -
FOUT VAN EEN BESTUURDER SLUIT FOUT 
VAN ANDERE BESTUURDER NIET UIT- OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN BEIDE FOUTEN 
EN DE SCHADE. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE -
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING- MIDDEL DAT 
ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN FOUT 
VAN DE VERWEERDER DIE GEVOLGEN KAN 
HEBBEN VOOR DE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° De verplichting voorrang te verlenen 
aan de andere bestuurders bij art. 17 
Wegverkeersreglement opgelegd aan 
de bestuurder die een maneuver wil 
uitvoeren, is algemeen en houdt geen 
verband met het in acht nemen van de 
voorschriften van dat reglement door 
de andere bestuw·ders, voor zover hun 
opdagen niet onvoorzienbaar is (1). 

2° Uit de omstandigheid dat een 
bestuurder een tout heeft begaan die 
in oorzakelijk verband staat met een 
verkeersongeval, valt niet at te Jeiden 
dat er geenszins een oorzakelijk ver
band bestond tussen de tout van een 
andere bestuurder en datzelfde onge
val. 

3' Niet ontvankeijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat de beklaagde 
tot staving van z1jn voorziening tegen 
de beslissing op de strafvordering 
aanvoert en dat enkel betrekking heeft 
op een tout van de verweerder die 
gevolgen kan hebben voor de burger
rechtelijke aansprakelijkheid (2). 

(ZABEAU T. PEETERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 maart 1981 in 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12.4, 16.8, 17.2, 5°, 
van het Wegverkeersreglement, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 

doordat het vonnis op strafgebied 
eiser wegens de telastleggingen A en B 
veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank en op burgerlijk gebied de aan
sprakelijkheid voor het ongeval ten 
belope van twee derde te zijnen laste 
legt en hem veroordeelt tot betaling van 
1 frank schadevergoeding als ·voorschot 
aan verweerster op de volgende gron
den : « (Eiser) reed over het zebrapad op 
het ogenblik dat (verweerster) naderde. 
Tijdens dit maneuver moest (eiser), die 
als snorfietser niet onder de bescher
ming van het zebrapad kon overrijden, 
voorrang verlenen aan (verweerster). 
(Eiser) kan slechts van zijn voorrangs
plicht worden ontheven indien het opda
gen van de prioritaire weggebruiker, 
zijnde (verweerster), onvoorzienbaar 
was. Dit kan moeilijk op ernstige wijze 
voorgehouden worden ( ... ) Dit foutief 
maneuver van (eiser) ligt aan de basis 
van het ongeval, vermits de aanrijding 
zich niet zou hebben voorgedaan indien 
(eiser) het prioritaire voertuig van (ver
weerster) had laten voorgaan. De 
maneuvrerende snorfiets was voor (ver
weerster) echter een voorzienbare hin
dernis, waarvoor (verweerster) had kun
nen stoppen. Volgens getuige Van den 
Steen gebeurde de aanrijding op het 
begin van het zebrapad op de linker 
rijstrook. (Verweerster) die een zebrapad 
naderde waarop voetgangers overstaken, 
moest uiterst langzaam rijden. De stil
stand van het voertuig op de rechter 
rijstrook moest (verweerster) eveneens 
tot grote waakzaamheid aansporen », 

terwijl, eerste onderdeel, de wegge
bruiker Van den Steen voor het zebra
pad stilstond op de rechter rijstrook van 
de baan, zodat verweerster deze wegge
bruiker niet links mocht inhalen; dit -----------------1 verbod onafhankelijk is van het feit dat 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1975 (A.C., 1976, 504) en 
29 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 322). 

(2) Zie Cass., 4 jan. 1977 (A. C., 1977, 472). 

eiser op het zebrapad een maneuver 
uitvoerde door per snorfiets over te 
steken, zodat het vonnis ten onrechte 
oordeelt dat eiser voorrangplichtig was 
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ten aanzien van verweerster (schending 
van de artikelen 12.4 en 17.2, 5", van het 
Wegverkeersreglement); 

tweede onderdeel, de stilstand van het 
voertuig van Van den Steen voor het 
zebrapad tot gevolg had dat het verweer
ster verboden was deze in te halen en 
het zebrapad over te steken; het vonnis 
derhalve ten onrechte enkel beslist dat 
de stilstand van dit voertuig verweerster 
tot grote waakzaamheid moest aanspo
ren (schending van de artikelen 16.8 en 
17.2, 5", van bet Wegverkeersreglement); 

derde onderdeel, nu bet verbod tot 
inbalen van verweerster zijn oorzaak 
vond in de andere voor bet zebrapad 
stilstaande weggebruiker, bet vonnis ten 
onrecbte oordeelt dat er een oorspronke
lijk verband bestaat tussen bet onregel
matig oversteken van eiser op bet zebra
pad en het ongeval (schending van de 
artikelen 17.2, 5°, van bet Wegverkeers
reglement, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 418 en 420 van bet Strafwet
boek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het vonnis eiser 

veroordeelt wegens onopzettelijke 
slagen of verwondingen en overtre
ding van artikel 12.4 van het Weg
verkeersreglement; 

Overwegende dat de verplichting 
voorrang te verlenen aan de andere 
weggebruikers, bij artikel 12.4 opge
legd aan de bestuurder die een 
maneuver wil uitvoeren, algemeen 
is en geen verband houdt met het in 
acht nemen van de voorschriften 
van het Wegverkeersreglement door 
de andere weggebruikers voor zover 
hun opdagen niet onvoorzienbaar is; 
· Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben gereleveerd dat eiser 
rijdend met een snorfiets op de 
oversteekplaats voor voetgangers de 
rijbaan overstak, beslist dat hij 
tijdens dit maneuver aan verweer
ster voorrang moest verlenen, dat 
hij slechts van zijn voorrangsplicht 
kan worden ontheven indien het 
opdagen van de prioritaire wegge
bruiker, verweerster, onvoorzien
baar was en dat dit moeilijk op 
ernstige wijze kan worden aange
voerd; dat het vonnis vervolgens, 
met een in het middel niet weerge
geven considerans, vaststelt : « Het 

ongeval gebeurt omstreeks 8 uur bij 
druk verkeer binnen een bebouwde 
kom, waar de bestuurders beide 
rijstroken mogen volgen en de stil
stand van een voertuig op de rech
ter rijstrook het doorrijden van een 
voertuig op de linker rijstrook niet 
uitsluit »; 

Dat het vonnis uit deze beschou
wingen en vaststellingen wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat het opda
gen van verweersters voertuig voor 
eiser niet onvoorzienbaar was; 

Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat ook verweerster een 
fout heeft begaan, niet volgt dat de 
rechters niet vermochten te oorde
len dat er een oorzakelijk verband 
bestond tussen de fout van eiser en 
het ongeval; 

Overwegende dat voor het overige 
de onderdelen enkel betrekking 
hebben op een eventuele fout van 
verweerster welke aileen de burger
rechteijke aansprakelijkheid voor 
het ongeval kan bei:nvloeden; 

Dat de onderdelen derhalve, in 
zoverre ze tegen de beslissing op de 
stra..4Vordering worden aangevoerd, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster: 

Overwegende dat mr. Houtekier, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, 
bij een op, 21 mei 1981 ter griffie 
van het Hof neergelegde akte, ver
klaart namens eiser afstand te doen 
van de voorziening onder het uit
drukkelijke voorbehoud opnieuw 
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cassatieberoep in te stellen wanneer 
de strafrechter zijn rechtsmacht 
volledig zal hebben uitgeoefend; 

vereist is dat ZIJ m die conclusie 
uitdrukkelijke zegt dat zij haar vorde
ring wil wijzigen of uitbreiden, met 
toepassing van art. 807 Ger. W. en het 
feit de processen-verbaal van de 
terechtzittingen in eerste aanleg of in 
hoger beroep geen melding maken van 
die wijziging of uitbreiding en ook het 
feit dat de burgerlijke partij bij vergis
sing naar art. 801 Ger. W. verwijst, doet 
niets ter zake. 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

27 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Caenepeel, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Ver
vloet - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 143 

2• KAMER - 27 oktober 1981 

(HAERTJENS T. SCHMOOK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat verweerster, in 
verband met een door eiser veroor
zaakt verkeersongeval, aanvankelijk 
bij conclusie voor de eerste rechter 

1° NIEUWE VORDERING - BURGER- betaling had gevorderd van een 
LJJKE RECHTSVORDERING - WJJZIGING OF reeks bedragen, te weten diverse 
UITBREIDING VAN DE VORDERING VAN DE bedragen met betrekking tot SChade 
BURGERLJJKE PARTIJ- VOORWAARDEN. aan zaken en geneeskundige verzor-

ging, voorts een bedrag van 5.250 
2° NIEUWE VORDERING - STRAFZAKEN frank voor « morele schade, pijn en 

- BURGERLJJKE RECHTSVORDERING - WJJ- smart, werkonbekwaamheid van 
ZIGING OF UITBREIDING VAN DE VORDERING 
VAN DE BURGERLJJKE PARTIJ _ VORM. 23 april 1978 tot 16 mei 1978 » en 

ten slotte een bedrag van 125.000 
3° VONNISSEN EN ARRESTEN - frank wegens esthetische schade; 

EINDBESLISSING M.B.T. EEN PUNT VAN EEN 
VORDERING EN BESUSSING Al.VORENS 
RECHT TE DOEN M.B.T. EEN TWEEDE PUNT 
VAN DE VORDERING- NIEUWE VORDERING 
DOOR DE BURGERLJJKE PARTJJ O.G.V. ART. 807 
GER.W. INGESTELD, MET BETREKKING TOT 
HET TWEEDE PUNT- ONTVANKELJJK. 

dat de eerste rechter bij vonnis van 
19 juni 1979 een « definitief » 
genoemd bedrag van 22.370 frank 
toewees, omvattende de vergoeding 
voor de zaakschade en de genees
kundige verzorging, alsmede voor 
« morele schade, pijn en smart, niet 

1" De burgerlijke partij kan haar vorde- betwist : 5.250 frank :~~· dat de eerste 
ril}g ~n hoger beroep wijzigen £!f rechter in hetzelfde v~nnis « provi
wt~re_Jden, op .":o_or:waa.:de dat de w~-. sioneel voor esthetische schade » 
breidmg of WlJZigmg Is gevraagd b!J een bedrag van 50 000 frank toe-
een op tegenspraak genomen conclus1e · 
en blijft berusten op het misdrijf dat ken~e en, alvorens « ver~er te 
aan de beklaagde ten Jaste is gelegd beshssen over de hoegroothe1d van 
(1). (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet de esthetische schade », een des
van 17 april 1878; artt. 2, 807 en 1042 kundige benoemde met opdracht de 
Ger.W.) opgelopen letsels te beschrijven; dat 

2" De burgerlijke partij die haar vorde
ring wil wijzigen of uitbreiden, dient 
zulks te vragen bij wege van een op 
tegenspraak genomen conclusie; niet 

(1) Zie Cass., 22 mei 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 600), met voetnoot; zie ook FETIWEIS, Droit 
judiciaire prive, 1976, nr. 186, biz. 150 en 153. 

verweerster na het deskundigenon
derzoek in haar conclusie, na met 
betrekking tot de morele schade 
wegens tijdelijke arbeidsongeschikt
heid tot 16 mei 1978 te hebben 
aangestipt : « reeds toegekend door 
vonnis van 19 juni 1979 », vergoe
ding vorderde voor morele schade 
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met betrekking tot de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid vanaf 16 mei 
1978, voor materiele en morele 
schade wegens blijvende invaliditeit 
en voor esthetische schade; dat de 
eerste rechter bij vonnis van 28 
november 1980 een bedrag van 
125.000 frank wegens esthetische 
schade toekende en het overige van 
de eis als ontoelaatbaar afwees; dat 
beide partijen van dit vonnis in 
boger beroep kwamen en verweer
ster de voor de eerste rechter gevor
derde bedragen opnieuw vorderde; 
dat het arrest het vonnis tenietdoet 
en a an verweerster, naast een ver
goeding voor esthetische schade, de 
volgende bedragen toewijst : 17.577 
frank voor morele schade wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en 
80 000 frank voor vermengde mate
riele en morele schade wegens blij
vende invaliditeit : 

Over het middel, luidend als volgt : 
1• bij vonnis van 19 juni 1979 werd eiser 
definitief veroordeeld om aan verweer
ster wegens materiele en morele schade 
samen de som van 22.370 frank te 
betalen; aan verweerster werd een provi
sie toegekend van 50.000 frank wegens 
esthetische schade; aan dokter Hooft 
werd als deskundige opgedragen 
de esthetische schade te beschrijven; de 
deskundige, die wellicht de beperkte 
opdracht niet goed heeft gelezen, lichtte 
buiten zijn opdracht de rechtbank ook in 
met betrekking tot de periodes en de 
graad van tijdelijke invaliditeit en over 
de graad van blijvende invaliditeit; voor 
de eerste rechter vorderde verweerster 
vergoedingen wegens materiele en 
morele schade op grond van het deskun
dig verslag, dit zonder op enige wijze de 
vordering te wijzigen of uit te breiden; 
terecht wees de eerste rechter verweer
ster af, gelet op het feit dat daarover 
reeds definitief was beslist; het hof van 
beroep was dan ook niet gerechtigd 
daarover nog te oordelen, laat staan 
vergoedingen toe te kennen; 2• in het 
arrest wordt gezegd dat verweerster 
haar eis heeft uitgebreid in toepassing 
van artikelen 807 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat is niet juist; 
in het zittingsblad is daarvan niets 
vermeld; in het dispositief van verweer
sters conclusie is enkel het volgende 
neergeschreven : c het beroep ontvanke
lijk en gegrond te verklaren, het vonnis 

a quo teniet te doen en opnieuw wij
zende aan de burgerlijke partij de voor 
de eerste rechter gevorderde bedragen 
bij toepassing van artikel 801 van het 
Gerechtelijk Wetboek toe te kennen »; 
artikel 801 slaat op de verbetering of 
uitlegging van een vonnis, niet op wijzi
ging of uitbreiding van een eis, zodat het 
hof van beroep volkomen ten onrechte 
ultra petita heeft geoordeeld; 3° zelfs 
mocht dit alles nog in orde zijn, dan is 
het toch onmogelijk, met toepassing van 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de vordering te wijzigen voor het 
hof van beroep; verweerster had dat 
eventueel dienen te doen voor de eerste 
rechter, maar in hoger beroep gaat het 
niet meer op; bovendien werd de vorde
ring niet bij dagvaarding aanhangig 
gemaakt voor de rechter; 4• artikel 807 
bepaalt dat vorderingen die voor de 
rechtbank aanhangig zijn, kunnen wor
den gewijzigd of uitgebreid; ten deze 
was de vordering echter niet meer 
aanhangig, aangezien er reeds definitief 
over werd beslist; een vordering waar
over reeds definitief is beslist, is beein
digd en kan uiteraard niet meer worden 
uitgebreid of gewijzigd; de vordering 
was enkel nog beperkt aanhangig, enkel 
wegens esthetische schade; bet overige 
was reeds definitief afgehandeld : 

Overwegende dat de in artikel 807 
van het Gerechtelijk Wetboek neer
gelegde regel een algemene strek
king heeft en, in verband met de 
civielrechtelijke vordering, moet 
worden toegepast met inachtneming 
van de artikelen 3 en 4 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en de regels van 
de strafrechtspleging; 

Dat hij derhalve toepassing vindt 
wanneer regelmatig voor de straf
rechter een civielrechtelijke vorde
ring is ingesteld en de uitgebreide 
of gewijzigde vordering op het voor 
de strafrechter vervolgde misdrijf 
blijft berusten; dat die uitbreiding 
of wijziging alsnog in hoger beroep 
kan plaatshebben; 

Overweg~nde dat het voor de 
uitbreiding of wijziging van een 
vordering niet vereist is dat de 
partij in de conclusie waarbij zij 
haar vordering uitbreidt of wijzigt, 
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uitdrukkelijk zegt dat zij zulks doet; 
dat evenmin vereist is dat zij enig 
artikel vermeldt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het vonnis van 19 juni 1979 
reeds « definitief » een bedrag 

· toekende, meebracht dat de eerste 
rechter zijn rechtsmacht met 
betrekking tot de schadeposten 
waarover hij uitspraak deed, had 
uitgeoefend en niet meer op die 
posten kon terugkomen; dat die 
omstandigheid niet tot gevolg had 
dat de eerste rechter, wanneer de 
zaak na het deskundigenverslag 
ter verdere behandeling opnieuw 
bij hem werd aangebracht, geen 
rechtsmacht meer had om te beslis
sen over schadeposten waarvoor 
verweerster, door uitbreiding van 
haar vordering, vergoeding eiste; 

Overwegende dat verweerster in 
haar aanvankelijke conclusie slechts 
met betrekking tot bepaalde posten 
van haar materiele en morele 
schade vergoeding had gevorderd; 
dat het vonnis van 19 juni 1979 
aileen over die posten uitspraak 
deed; dat verweerster derhalve ver
mocht, na het deskundigenonder
zoek, nog vergoeding te vorderen 
voor uit hetzelfde verkeersongeval 
voortgevloeide schadeposten waar
voor haar nog geen vergoeding was 
toegekend; dat zij dat in werkelijk
heid ook heeft gedaan; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het hof van beroep, 
op het hoger beroep van verweer
ster, bevoegd was om nog te beslis
sen over de eis van verweerster, 
zoals hij na het deskundigenonder
zoek was uitgebreid voor de eerste 
rechter, die de aldus uitgebreide eis 
afwees bij vonnis van 28 oktober 
1980; dat verweerster, zelfs indien 
zij nagelaten had haar eis uit te 
breiden voor de eerste rechter, het 
nog kon doen in hoger beroep; dat 
zij in haar conclusie in hoger 

daarvan geen melding voorkomt of 
dat verweerster bij vergissing naar 
artikel 801 van het Gerechtelijk 
Wetboek heeft verwezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Caenepeel, 
waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. A. De 
Roeck, Gent. 

Nr. 144 

2• KAMER - 27 oktober 1981 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - RAADKA
MER DIE EEN BEKLAAGDE VERWIJST NAAR 
DE CORRECTIONELE RECIITBANK- WANBE
DRIJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSE
MENT - BEKLAAGDE DIE GEEN VERBLIJF
PLAATS HEEFT IN HET ARRONDISSEMENT EN 
DAAR NIET IS GEVONDEN - ONBEVOEGDHEID 
VAN DE RAADKAMER VAN DIT ARRONDISSE
MENT(l). 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN- VONNISGERECHT DAT VAN 
EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT DOOR EEN 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VON
NISGERECHT DAT ZICH • RATIONE LOCI • 
ONBEVOEGD VERKLAART MISDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT -
BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS NIET 
IN HET ARRONDISSEMENT HEEFT EN DAAR 
NIET IS GEVONDEN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERNIETlGING VAN DE 
BESCHIKKING- VERWIJZIGING VAN DE ZAAK, 
NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES 
KONINGS (2). 

beroep ten overvloede op de uitbrei-1--------------
ding van de eis heeft gewezen en 
het niets ter zake doet dat in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
in eerste aanleg of in hoger beroep 

(1) Zie Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 280). 

(2) Cass., 14 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 280). 
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(PRODUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK 

IN ZAKE DE WINDT) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied op 24 september 1981 inge
diend door de procureur des 
Konings te Kortrijk; 

Overwgende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, bij beschikking van 
17 oktober 1980, De Windt Marc, 
Hubert, handelaar, geboren te Zel
zate op 23 maart 1951, wonende te 
Sint-Martens-Latem (Deurle), Ph. 
De Denterghemlaan 32, naar de 
correctionele rechtbank heeft ver
wezen ter zake van : te Kortrijk en 
elders in het Rijk, in de eerste helft 
van 1980, aan Hoste Georges, die 
klacht indient, kwaadwillig een 
bepaalt feit ten laste gelegd te 
hebben dat diens eer kan krenken 
of hem aan de openbare verachting 
kan blootstellen en waarvan het 
wettelijk bewijs niet werd geleverd, 
terwijl de wet dat bewijs toelaat; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk zich bij von
nis van 30 juni 1981 onbevoegd 
heeft verklaard om van de zaak 
kennis te nemen, op de volgende 
gronden : « De rechtbank stelt vast 
dat zij gevat is van feiten die zich 
zouden hebben voorgedaan buiten 
het gerechtelijk arrondissement 
Kortrijk door een beklaagde die er 
zijn verblijfplaats niet heeft en die 
er evenmin werd aangetroffen. De 
rechtbank stelt tevens vast dat geen 
enkele van de gevallen voorzien in 
het artikel 23 van het Wetboek van 
Strafvordering, zijnde de gronden 
voor territoriale bevoegdheid, 
aanwezig zijn »; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en het vonnis 
van de correctionele rechtbank in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun onderlinge tegenstrijdig

Overwegende dat de procedure 
lijkt uit te wijzen dat het aan de 
beklaagde ten laste gelegde feit 
gepleegd werd te Sint-Martens
Latem, in het gerechtelijk arrondis
sement Gent, en dat beklaagde niet 
verbleef noch aangetroffen werd 
in het gerechtelijk arrondissement 
Kortrijk; 

Dat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk 
derhalve ratione loci onbevoegd was 
om de beklaagde naar het vonnisge
recht te verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk van 17 oktober 1980; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Gent. 

27 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr.145 

2• KAMER - 28 oktober 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN 
ARREST DAT HET VERZET ONGEDAAN VER
KLAART WEGENS NIET-VERSCHIJNING -
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 

De voorziening, ingesteld tegen een 
arrest dat een verzet ongedaan ver
klaart wegens niet-verschijning, werpt 
geen andere kwestie op dan die van de 
wettigheid van die beslissing(1). 

heid een geschil over rechtsmacht is 1----------'------
ontstaan dat de rechtsgang belem
mert; 

(1) Cass., 10 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 632) 
en de voetnoot. 
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(STASSART) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste en tweede middel 
sam en, 

het eerste, hieruit afgeleid dat eiser 
ter terechtzitting van 27 februari 1981 
verzocht heeft om verdaging van de zaak 
en de zittingzaal verlaten heeft toen hij 
dit niet verkreeg, dat de zaak buiten zijn 
aanwezigheid is onderzocht en dat een 
verstekarrest is gewezen op 13 maart 
1981, 

het tweede, hieruit afgeleid dat het 
hof van beroep bet verzet op 3 april 1981 
ongedaan heeft verklaard, aangezien 
eiser niet verschenen is om zijn verzet 
te verdedigen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser rechts
bijstand had aangevraagd binnen de 
wettelijke termijnen, 

en, tweede onderdeel, geen advocaat 
ambtshalve aangesteld of toegevoegd 
was om hem te vertegenwoordigen : 

Overwegende dat, wanneer het 
cassatieberoep gericht is tegen een 
arrest waarbij het verzet wegens het 
niet-verschijnen van eiser ongedaan 
wordt verklaard, het Hof enkel 
dient na te gaan of het arrest het 
verzet wettig afgewezen heeft op 
grond van de vaststelling dat eiser 
bij herhaling verstek heeft laten 
gaan; 

Overwegende dat eiser, die bij 
arrest van 13 maart 1981 van het 

Overwegende dat, nu de verzet
doende partij niet verschenen is op · 
de terechtzitting van 3 april 1981, 
het hof van beroep niets anders kon 
doen dan met toepassing van de 
artikelen 188 en 208 van het Wet
hoek van Strafvordering vaststellen 
dat eiser andermaal verstek had 
laten gaan en daaruit enkel kon 
afleiden dat zijn verzet ongedaan 
was; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

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 het 
cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

28 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 146 

2• KAMER- 28 oktober 1981 

WEGVERKEER WEGVERKEERS-
REGLEMENT, ART. 2.8 - KRUISPUNT -
BEG RIP. 

Hof van Beroep te Luik bij verstek Het woord « kruispunt » duidt de plaats 
was veroordeeld, bij gerechtsdeur- aan waar twee of meer openbare 
waardersexploot van 23 maart 1981 wegen samenlopen, met inbegrip van 

t h ft d te d de ruimte die begrensd wordt door de 
verze ee ge aan gen at arrest denkbeeldige lijnen welke in het ver-
met dagvaarding tegen de terecht- Jengde Jiggen van de gevels of afslui-
zitting van 3 april1981; tingen van gebouwen of fangs de 

Dat uit het proces-verbaal van op openbare wegen gelegen gronden, op 
die dag door het Hof van Beroep te de plaats waar die wegen samenko
Luik gehouden terechtzitting alsook men of in elkaar overgaan, en zulks 

over de gehele breedte van die wegen 
uit het bestreden arrest blijkt dat (1). (Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, 
eiser niet verschenen is op de art. 2.8.) 
terechtzitting van 3 april 1981; dat ---------------
het arrest het verzet derhalve onge-
daan verklaart; (1) Zie Cass., 2 feb. 1970 (A.C., 1970, 504). 
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(KEMPCHEN, • G.E.M.A.S. > V.Z.W. T. STEDIIAM) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 mei 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2.8, 12.3.1, 12.4 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 1319, 1320, 
1322, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat het door de eerste rechter tegen de 
beklaagde Friedrich Kempchen bewezen 
verklaarde feit geen voorrang te hebben 
verleend aan de andere bestuurders die 
reden op de openbare weg of de rijbaan 
die hij opreed, toen hij uit een openbare 
weg of een rijbaan met een verkeersbord 
B1 kwam gereden, bewezen is gebleven 
na het ter terechtzitting in hoger beroep 
gedane onderzoek, op grond dat « uit de 
bij het dossier gevoegde situatietekening 
blijkt dat beklaagde voorrang moest 
verlenen aan het verkeer op de square 
Montgomery; dat hij immers uit de 
Tervurenlaan kwam; dat de voertuigen 
die uit die laan komen, voorrang moeten 
verlenen aan het verkeer op de square 
Montgomery; dat die voorrangsplicht, 
welke tevens geldt voor aile straten die 
op de square Montgomery uitkomen, 
opgelegd wordt door het verkeersbord 
B1; dat beklaagde, alvorens de square 
Montgomery op te rijden, voorrang 
moest verlenen aan de weggebruikers op 
dat plein, wat hij niet gedaan heeft; dat 
beklaagde niet kan opwerpen dat de 
voorrangsregels ten deze niet van toe
passing zijn, omdat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op een ogenblik dat hij 
zich reeds had ingevoegd in de verkeers
stroom op het verkeersplein; dat het 
volsta~~ de situatietekening van naderbij 
te bekiJken, om te zien dat de aanrijding 
is gebeurd op het kruispunt, gevormd 
door het verkeersplein en de Tervuren
laan en dat de aanrijding te wijten is 
aan het feit dat beklaagde het verkeers
plein is opgereden zonder de voorrangs
regels in acht te nemen », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2.8 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 het kruispunt omschrijft als de 
« plaats waar twee of meer openbare 
wegen samenlopen "• uit de door de 
politie van Sint-Pieters-Woluwe in het 

proces-verbaal nr. 14016, van 16 jamiari 
1980 gemaakte schets blijkt dat het 
ongeval zich niet heeft voorgedaan op 
het kruispunt, gevormd door de square 
Montgomery en de Tervurenlaan maar 
op een twintig meter van het kru'ispunt, 
tussen de tweede en de derde rijstrook 
op de square Montgomery, waaruit volgt 
dat het vonnis, waar het opmerkt « dat 
het volstaat de situatietekening van 
naderbij te bekijken om te zien dat de 
aanrijding is gebeurd op het kruispunt,. 
gevormd door het verkeersplein en de 
Tervurenlaan en dat de aanrijding te 
wijten is aan het feit dat beklaagde het 
verkeersplein is opgereden zonder de 
voorrangsregels in acht te nemen, de 
bewijskracht miskent van proces-verbaal 
nr. 14016 van 16 januari 1980 dat de door 
de politie van Sint-Pieters-Woluwe opge
maakte situatieschets bevat (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), het wettelijk 
begrip kruispunt miskent (schending 
van artikel 2.8 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975) en, door de regels 
betreffende de voorrang op kruispunten 
toe te passen op een aanrijding die 
buiten een kruispunt is gebeurd op een 
openbare plaats waarvoor andere ver
keersvoorschriften gelden, tevens een 
schending inhoudt van de artikelen 
12.3.1 en 12.4 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975; het vonnis bijge
volg, door te veroordelen tot schadever
goeding jegens de burgerlijke partij, de 
artikelen 1382 tot 1384 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat een kruispunt 

op de plaats waar twee of meer 
openbare wegen samenlopen, zich 
uitstrekt over de gehele breedte van 
die wegen; dat derhalve onder 
kruispunt moet worden verstaan de 
oppervlakte, begrensd door de denk
beeldige lijnen welke in het ver
lengde liggen van de gevels of 
afsluitingen van gebouwen of langs 
de openbare wegen gelegen gron
den, op de plaats waar die wegen 
samenkomen of in elkaar overgaan, 
en zulks over de gehele breedte van 
die wegen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, door te vermelden « dat het 
volstaat de situatietekening van 
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naderbij te bekijken om te zien dat 
de aanrijding zich heeft voorgedaan 
op het kruispunt, gevormd door het 
verkeersplein (square Montgomery) 
en de Tervurenlaan, en dat de 
aanrijding te wijten is aan het feit 
dat beklaagde het verkeersplein is 
opgereden zonder de voorrangsre
gels in acht te nemen », aan die 
situatierekening geen uitlegging 
hebben gegeven welke onverenig
baar is met de inhoud ervan en hun 
beslissing naar recht hebben ver
antwoord; 

Nr.147 

2• KAMER - 28 oktober 1981 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
- VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH 
ONBEVOF..GD VERKLAART, DAAR DE 
BEKLAAGDE DOOR HET MILITAIR GERECHT 
MOEST WORDEN BERECHT - BESLISSINGEN 
MET KRACHT VAN GEWIJSDE- VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING GEGROND LIJKEND 
- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING -
VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR (1). 

Dat dit onderdeel van het middel (PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU 
niet kan worden aangenomen; IN ZAKE BAUMANs) 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de appelrech
ters, door in de vermeldingen, weer
gegeven in het antwoord op het 
eerste onderdeel van het middel, 
aan te geven op grond van welke 
bewijselementen ze tot hun overtui
ging gekomen zijn, de daarmee strij
dige verweermiddelen hebben ver
worpen welke eiser bij conclusie had 
aangevoerd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de strafvordering 
betreft, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 4 september 1981 door de 
procureur des Konings te Neufcha
teau ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Neufchateau, bij beschikking 
van 19 december 1980, met aanne
ming van verzachtende omstandig
heden, Baumans Francis, Albin, 
Marc, Ghislain, geboren te Saint
Hubert op 8 november 1957, op dat 
ogenblik zonder bekende woon- of 
verblijfplaats, naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft wegens 
valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken (telastlegging 1), 
en, in samenhang daarmee, wegens 
bedrieglijk wegnemen van goederen 
(telastlegging 2); 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau, recht
doende op het verzet tegen het 
vonnis van 30 juni 1981, zich bij 
vonnis van 19 augustus 1981 onbe
voegd verklaard heeft om kennis te 
nemen van de aan beklaagde ten 
laste gelegde feiten, op grond dat 
Francis Baumans beroepsmilitair 
was; 

Overwegende dat de beschikking 
en het vonnis in kracht van 

28 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Das- 1----------------
sesse. (1) Cass., 21 juni 1978 (A.C, 1978, 1237). 
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gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de gang van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt te volgen dat Francis 
Baumans, op het ogenblik van het 
plegen van de feiten, militair in 
actieve dienst was; 

Dat derhalve enkel het militair 
gerecht bevoegd is om kennis te 
nemen van die feiten; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 19 december 1980 gewezen 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Neufchateau; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
krijgsauditeur te Luik. 

28 oktober 1981 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 148 

2' KAMER - 28 oktober 1981 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- BESLISSING VAN DE RECHTER DAT 
DE BURGERLIJKE PARTIJ RECHT OP SCHADE
VERGOEDING- TWEEDE BESLISSING VAN DE 
RECHTER WAARIN HIJ VERKLAART DAT HIJ 
DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TOT HERSTEL VAN DIEZELFDE SCHADE NIET 
KAN INWILLIGEN - MISKENNING VAN HET 
GEZAG VAN GEWIJSDE (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE 
BESLISSING OP HAAR VORDERING- AFSTAND 
GEGROND - AFSTAND DIE NIET ALS EEN 
BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD -
GEVOLG. 

(1) Cass., 26 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 187). 

2" Wanneer de burgerlijke partij zich in 
cassatie heeft voorzien tegen de op 
haar rechtsvordering gewezen beslis
sing en vervolgens afstand doet van 
haar voorziening op de enkele grond 
cfat. die be~lissing geen eindbeslissing 
1s, m de zm van art. 416 Sv., kan die 
afstand niet worden uitgelegd als een 
berusting en wordt geen akte hiervan 
verleend door het Hof, als het vaststelt 
dat die beslissing tach een eindbeslis
sing is (2) 

(LEPAGE, CRISPIN J. T. CRISPIN W.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de cassatieberoepen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 
door de eisers ingesteld in hun 
hoedanigheid van wettige beheer
ders van de goederen van hun 
minderjarig kind Vincent Lepage : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 23 tot 28 en 793 van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsook misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het gezag van het rechterlijk 
gewijsde in strafzaken, en van artikel 
1350 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest dat gewezen is bij 
de verdere behandeling van de zaak en 
waarbij uitspraak is gedaan over de 
burgerlijke belangen waarover tussen de 
partijen nog geschil bestond na het bij 
arrest van 12 april 1978 bevolen deskun
digenonderzoek, de door de eisers als 
beheerders van de goederen van hun 
minderjarig kind Vincent ingestelde 
rechtsvordering niet gegrond verklaart 
en deze afwijst, 

terwijl dezelfde burgerlijke rechtsvor
deringen van de eisers bij voormeld 
arrest van 12 april 1978, dat tussen 
dezelfde partijen op tegenspraak is 

(2) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 175); 
zie Cass., 11 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 344) 
en, in burgerlijke zaken, 16 mei 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 586). 
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gewezen, ontvankelijk en gegrond wer
den verklaard tegen Willy Crispin, die 
veroordeeld werd om aan de eisers in 
hun hoedanigheid van weitige beheer
ders van de goederen van hun minderja
rig kind Vincent Lepage een provisio
neel bedrag van een frank te betalen, 
verhoogd met de compensatoire inte
resten vanaf 13 april 1975, de moratoire 
interesten en de kosten van eerste 
aanleg en van hoger beroep, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest door de 
bovenvermelde burgerlijke rechtsvorde
ring van de eisers niet gegrond te 
verklaren, het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van het arrest van 12 april 1978 
miskent (schending v21n de in het middel 
vermelde wetsbepalingen en van het 
aldaar aangegeven algemeen rechtsbe
ginsel) : 

aandacht nodig heeft, dat zulks ten 
deze het geval is, te meer daar het 
gezin slechts twee kinderen telt »; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep verklaart op die vordering 
niet te kunnen ingaan en zegt dat 
deze niet gegrond is, ofschoon het 
in het vorige arrest had beslist dat 
de eisers recht hadden op vergoe
ding van die schade « ten belope 
van een provisioneel bedrag van een 
frank », het bestreden arrest het 
gezag van het rechterlijk gewijsde 
van het eerste arrest miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de cassatieberoepen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de door de eisers in eigen naam 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen: 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Luik bij het tussen de 
partijen op 12 april 1978 gewezen 
arrest beslist heeft dat de door de 
eisers namens hun minderjarige Over het middel, afgeleid uit de schen-
zoon Vincent ingestelde burgerlijke ding van artikel 97 van de Grondwet, 
rechtsvorderingen, welke strekten 
tot toekenning van « een bedrag van 
honderdduizend frank onder voor
behoud en van een provisioneel 
bedrag van een frank » ter vergoe
ding van de morele schade van dat 
kind, « ontvankelijk en gegrond 
waren ten belope van dat provisio
neel bedrag van een frank »; 

Overwegende dat het bestreden 

Overwegende dat het arrest in het 
beschikkende gedeelte beslist dat er 
« geen gronden aanwezig zijn om 
aan elke burgerlijke partij akte te 
verlenen van hun voorbehoud », 
zonder evenwel de gronden van die 
beslissing aan te geven; 

Dat het middel gegrond is; 

arrest, dat gewezen is bij de verdere III. In zoverre de cassatieberoe-
behandeling van de zaak, vaststelt 
dat de eisers ter vergoeding van de pen gericht zijn tegen de beslissing 
morele schade van hun zoon Vin- op de burgerlijke rechtsvorderingen, 
cent een bedrag van honderdvijftig- door de eisers ingesteld in hun 
duizend frank eisen, en vermeldt hoedanigheid van wettelijke beheer
« dat die vordering niet gegrond is, ders van de goederen van hun 
dat de jonge Vincent geen enkel minderjarig kind Laurent Lepage : 
recht had op zijn broer als speel- Overwegende dat de eisers ver
makker, dat hij, gezien zijn jeugdige klarell: afstand te doen van hun 
leeftijd, onmogelijk bang kon zijn cassat1eber<?ep op de ~nkele ~r~nd 
bij het zien van de toestand waarin dat het h1er geen emdbeshssmg 
zijn broer Laurent verkeerde, dat betreft in de zin van artikel ~16 van 
het ten slotte uitgesloten was dat het Wetboek van Strafvordermg, en 
zijn ouders daardoor geen aandacht ze daarbij het voorbehoud maken 
aan hem schonken daar zij zoals dat zij opnieuw cassatieberoep zul
alle welmenende 'ouders genoeg len instelle?- wanneer ?ver ~ie 
affectie voor hun kinderen kunnen rechtsvordenngen een emdbeshs
opbrengen om ze allen gelijkelijk sing zal zijn gewezen; 
met zorg te omringen, ook als een Overwegende dat het arrest ver
van de kinderen een tijdlang meer weerder op de door de eisers 
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namens hun minderjarig kind Lau
rent ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen veroordeelt om aan de 
eisers in die hoedanigheid een 
bedrag van twee miljoen frank te 
betalen, vermeerderd met de com
pensatoire en de moratoire inte
resten, alsook een provisioneel 
bedrag van dertigduizend frank, 
doch niets aanhoudt waarover later 
uitspraak zou moeten worden 
gedaan; dat die beslissing derhalve 
een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat dientengevolge geen akte 
behoeft te worden verleend van de 
afstand, aangezien deze op dwaling 
berust en niet als een berusting kan 
worden uitgelegd; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

Dat het arrest de conclusie van de 
eisers niet beantwoordt; 

Dat het middel in die mate 
gegrond is; 

IV. In zoverre het cassatieberoep 
van Christophe Lepage gericht is 
tegen de beslissing op de door eiser 
<< als hoofd van de gemeenschap » 
ingestelde rechtsvordering : 

Overwegende dat het hof, recht
doende op die rechtsvordering, eiser 
verschillende vergoedingen toekent 
en de uitspraak over de bewarings
kosten voor de periode na 20 sep
tember 1980 en de kosten van 
bepaalde tandheelkundige ingrepen 
aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
door de eisers namens hun minder
jarig kind Vincent ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen; beslist 
wordt dat er geen termen aanwezig 
zijn om aan de eisers, wat de door 
hen in eigen naam ingestelde 
rechtsvordering betreft, akte te ver
lenen van hun voorbehoud en, 
rechtdoende op de door de eisers 
namens hun minderjarig kind Lau
rent ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, hun een bedrag van 
1.700.000 frank wordt toegekend ter 
vergoeding van de schade ten 
gevolge van de blijvende onge
schiktheid; verwerpt de cassatiebe
roepen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

28 oktober 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 149 

2" KAMER - 28 oktober 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESUS
SING WAARBIJ HET BEROEPEN VONNIS 
WORDT GEWIJZIGD - AFWEZIGHEID VAN 
CONCLUSIE- REDENGEVING. 

Wanneer de appelrechter het beroepen 
vonnis wijzigt, is hij, bij afwezigheid 
van conclusie dienaangaande, niet 
verplicht om de redenen op te geven 
waarom hij zich niet aansluit bij de 
redengeving van de eerste rechter (1). 

(DECHAMPS T. CRESPIN EA.) 

28 oktober 1981 - 2" kamer - Voorzit
ter: de h. Legros, voorzitter- Verslag
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 

Dat het cassatieberoep voorbarig 1---------------
en derhalve niet ontvankelijk is; (1) Zie Cass., 7 sept. 1977 (A.C., 1978, 30). 
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conclusie van mevr. Liekendael; advo- 7° CASSATIEMIDDELEN BURGER
caat-generaal - Advocaten : mrs. J.M. LIJKE ZAKEN - BESLISSING WAARBIJ HET 
Delfosse; P. Collignon, Luik. VERZET NAAR RECHT NIET ONTVANKELIJK 

Nr. 150 

1• KAMER- 29 oktober 1981 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT - NIET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - HET 
GESCHIL ZELF NIET AANHANGIG BIJ DE 
APPELRECHTER. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN DEVOLUTIEVE KRACHT 
ONSPLITSBAARHEID VAN HET GESCHIL -
BEG RIP. 

3° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
ZAKEN - CASSATIE VAN DE BESLISSING 
OVER HET GESCHIL ZELF - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OVER DE KOSTEN, DIE 
VAN DIE BESLISSING HET GEVOLG IS (1). 

4° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
ZAKEN - CASSATIE VAN DE BESLISSING 
WAARBLJ DE HOOFDVORDERING NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD - BRENGT 
VERNIETIGING MEDE VAN DE BESLISSING 
WAARBLJ WORDT VERKLAARD DAT DE VORDE
RING TOT VRIJWARING VAN DE OORSPRONKE
LLJKE VERWEERSTER DIENTENGEVOLGE 
GEEN BESTAANSREDEN HEEFT, EN WAARBIJ 
OVER DE KOSTEN VAN DIE VORDERING UIT
SPRAAK WORDT GEDAAN. 

5° CASSATIE - OMVANG- BURGERLLJKE 
ZAKEN- CASSATIE VAN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE WAARBIJ EEN VORDERING NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD - CASSATIE 
ZONDER GEVOLG T.A.V. HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE W AARBIJ HET HOGER BEROEP VAN 
DEZELFDE EISERES TEGEN EEN ANDERE VER· 
WEERDER WORDT VERWORPEN - GEEN UIT· 
BREIDING VAN DE CASSATIE. 

6° GEMEENTE - VORDERING IN RECHTE 
- BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD TOT 
MACHTIGING VAN HET COLLEGE VAN BURGE

WORDT VERKLAARD - GRIEF GERICHT 
TEGEN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
WAARBLJ BOVENDIEN HET VERZET NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

2• Wanneer de appelrechter niet naar 
recht vaststelt dat het geschil onspllts
baar is, in de zin van de artt. 31 en 
1053 Ger.W., kan hij geen uitspraak 
doen over een andere vordering dan 
die welke door het hager beroep van 
een partij bij hem aanhangig is 
gemaakt (2). 

4o Vernietiging van de beslissing waarbij 
de hoofdvordering niet gegrond wordt 
verklaard, brengt vernietiging mede 
van de beslissing dat de vordering tot 
vrijwaring van de oorspronkelijke ver
weerster dientengevolge geen be
staansreden heeft, en waarbij over de 
kosten van die vordering uitspraak 
wordt gedaan (3). 

5• Wanneer, wegens het eigen voorwerp 
van elk van beide vorderingen die 
tegen verschillende partijen zijn inge
steld, de cassatie van het beschik
kende gedeelte betreUende de ene· 
vordering geen invloed heeft op het 
beschikkende gedeelte betreffende de 
andere, brengt die cassatie geen ver
nietiging mede van laatstbedoelde 
beschikking. 

6° De door de gemeenteraad aan het 
college van burgemeester en schepe
nen verleende machtiging om hoger 
beroep in te stellen, is, wanneer het 
appelgerecht t.a.v. de gemeente bij 
verstek heeft beslist, niet voldoende 
om het college het recht te geven 
hetzij tegen die verstekbeslissing ver
zet te doen, hetzij de procedure op 
verzet tot bewaring van rechten te 
vervolgen (4). 

MEESTER EN SCHEPENEN OM HOGER BEROEP 1-----------------
IN TE STELLEN TEGEN EEN VONNIS - DRAAG
WLJDTE VAN DIE MACHTIGING. 

(2) Over het begrip c onsplitsbaarheid van 
het geschil •, zie Cass., 12 maart 1980 (A.C., 

------------------11979-80, nr. 442). 

(1) Over het beginsel dat cassatie van een 
beslissing vernietiging medebrengt van de 
JJeslissing die daarvan het gevolg is, zie Cass., 
12 maart en 12 juni 1980 (A;C., 1979-80, 
nrs. 442 en 639). 

(3) Cass., 29 mei 1980 (A. C., 1979 80, 
nr. 163). 

(4) Cass., 24 sept. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 
109). 
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(GRANGES GRAVER N.V. T. GEMEENTE BUTGEN

BACH, PROVINCIE LUIK, MERTENS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 30 januari en 
20 december 1979 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat onder de 
nrs. 6181 en 6224 op de algemene 
rol ingeschreven voorzieningen zijn 
gericht tegen hetzelfde arrest van 
30 januari 1979; dat de onder 
nr. 6336 op de algemene rol inge
schreven voorziening gericht is 
tegen het arrest van 20 december 
1979 dat het verzet van eiseres, de 
gemeente Biitgenbach, tegen het 
arrest van 30 januari 1979 niet 
ontvankelijk verklaart; 

Dat de voorzieningen samenhan
gend zijn en dat er grond is tot 
voeging; 

I. Over de voorziening van de 
naamloze vennootschap Granges 
Graver tegen het arrest van 
30 januari 1979 : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de verweersters, de 
gemeente Biitgenbach en de provin
cie Luik: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1068, 31 en 1053 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, waarbij het hoger 
beroep van de eerste verweerster tegen 
eiseres niet ontvankelijk wordt ver
klaard, het beroepen vonnis niettemin 
wijzigt, o.m. in zoverre het de rechtsvor
dering van eiseres tegen de eerste ver
weerster ontvankelijk en gegrond had 
verklaard, en de eerste verweerster ver
oordeelt om aan eiseres een bedrag van 
628.346 frank, plus de wettelijke rente en 
de kosten, te betalen, en doordat het 
arrest de rechtsvordering van eiseres 
niet gegrond verklaart en haar veroor
deelt in de kosten van beide instanties, 
met inbegrip van de kosten op het hoger 
beroep van de tweede verweerster, die 
door de eerste verweerster tot tussen
komst en vrijwaring voor de rechtbank 
was opgeroepen, en het arrest bijgevolg 
uitspraak doet over het incidenteel 

hoger beroep dat eiseres slechts subsi
diair tegen de derde verweerder had 
ingesteld, d.w.z. voor het geval dat het 
bestreden arrest zou worden gewijzigd, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel !let 
hof van beroep, wegens het hoger beroep 
van de tweede verweerster, die door de 
eerste verweerster voor de eerste rechter 
tot tussenkomst en vrijwaring was opge
roepen, in de betrekkingen tussen de 
eerste en de tweede verweerster, kon 
beslissen dat de hoofdvordering van 
eiseres tegen de eerste verweerster niet 
gegrond was en om die reden de vorde
ring tot vrijwaring van de eerste ver
weerster tegen de tweede verweerster 
kon verwerpen, dat hof toch het bestre
den vonnis niet kon wijzigen, in zoverre 
het de hoofdvordering van eiseres tegen 
de eerste verweerster had toegewezen, 
nu het dat hoger beroep van de eerste 
verweerster niet ontvankelijk ver
klaarde; het hof van beroep, immers, 
door het hoger beroep van de tweede 
verweerster, enkel kennis heeft genomen 
van het deel van het geschil dat betrek
king had op de vordering tot tussen
komst en vrijwaring van de eerste ver
weerster tegen de tweede verweerster, 
en niet van het deel van het geschil 
betreffende de hoofdvordering van eise
res tegen de eerste verweerster; die 
beide delen van het geschil niet onsplits
baar waren, aangezien de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van een beslissing tot 
toewijzing van de hoofdvordering en van 
een beslissing tot afwijzing van de 
vordering tot tussenkomst en vrijwaring 
materieel niet onmogelijk is; daaruit 
volgt dat het arrest de in het middel 
aangewezen bepalingen van het Gerech
telijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, er tegenstrijdigheid 
schuilt in de beslissing, enerzijds, dat 
het hoger beroep van de eerste verweer
ster tegen eiseres niet ontvankelijk is, 
en, anderzijds, dat het beroepen vonnis 
wordt gewijzigd in zoverre het de vorde
ring van eiseres tegen de eerste ver
weerster heeft toegewezen, wat toch 
impliceert dat het hoger beroep ont
vankelijk is; deze tegenstrijdigheid 
gelijkstaat met een gebrek aan motive
ring (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het hof van 

beroep, op de hogere beroepen van 
de gemeente Biitgenbach en va~ de 
provincie Luik, die o.m. tegen e1se-
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der Mertens tegen de voorziening 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
zij, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

res zijn gericht, het hoger beroep 
van de gemeente niet ontvankelijk 
verklaart, het hoger beroep van de 
provincie ontvankelijk verklaart en, 
op dat hoger beroep, het bestreden 
vonnis wijzigt, de vordering van Overwegende dat eiseres betoogt 
eiseres tegen de gemeente niet dat zij tegen verweerder slechts 
gegrond verklaart en, derhalve, zegt subsidiair incidenteel hoger beroep 
dat de vordering tot vrijwaring van heeft ingesteld, voor het geval dat 
de gemeente . tegen de provincie haar vordering tegen de gemeente 
geen bestaansreden heeft, eiseres in · Biitgenbach zou worden afgewezen; 
de kosten van beide instanties ver- dat zij aanvoert dat de cassatie van 
oordeelt, met uitsluiting van de de beschikking waarbij die vorde
kosten van de vordering tot vrijwa- ring wordt afgewezen, dientenge
ring en van de kosten op het hoger volge moet leiden tot vernietiging 
beroep van de gemeente; van de beschikking waarbij, op haar 

Overwegende dat een niet ontvan- incidenteel hoger beroep, haar vor
kelijk hoger beroep het geschil zelf dering tegen verweerder wordt afge
bij de rechter in hoger beroep niet wezen; 
aanhangig maakt; dat het arrest, dat :Oat daaruit volgt dat de voorzie
niet vaststelt dat het geschil ning tegen verweerder niet zonder 
onsplitsbaar is, op het enkele hoger belang is; 
beroep van de provincie, die door de 
gemeente tot vrijwaring was opge- Dat de grond van niet
roepen, niet wettig over het geschil ontvankelijkheid niet kan worden 
tussen de gemeente en eiseres, dat aangenomen; 
immers bij het hof van beroep niet 
aanhangig was gemaakt door het Wat de omvang van de cassatie 
hoger beroep van de provincie, kon betreft : 
beslissen, en aldus het rechterlijk Overwegende dat, hoewel eiseres 
gewijsde over dat geschil opnieuw haar incidenteel hoger beroep tegen· 
in het geding te brengen; verweerder als subsidiair bestem-

Dat het middel gegrond is; pelde, zij niettemin tot slot van haar 
Overwegende dat de cassatie van conclusie over dat hoger beroep 

de beslissing over het geschil zelf. vroeg : « De aannemer Werner 
ook moet geld en voor de beslissing · Mertens te veroordelen om hoofde
over de kosten, die daarvan het lijk met appellante, de gemeente 
gevolg is; Biitgenbach, de hoofdveroordeling 

En overwegende dat de cassatie te ondergaan » en zij aldus verweer
van de beslissing, waarbij de hoofd- der wilde doen veroordelen, ook al 
vordering niet gegrond wordt ver- was de veroordeling van de 
klaard, moet leiden tot vernietiging gemeente door de appelrechter 
van de beslissing die om die rede- bevestigd; 
nen verklaart dat de vordering tot 
vrijwaring van de oorspronkelijke 
verweerster geen bestaansreden 
heeft en over de kosten van die 
vordering uitspraak doet; 

B. In zoverre de voorziening 
tegen de verweerder Mertens is 

Dat de cassatie van de beschik
king, waarbij de vordering tegen de 
gemeente niet gegrond wordt ver
klaard, derhalve, geen invloed heeft 
op de beschikking, waarbij het 
hoger beroep van eiseres tegen ver
weerder wordt verworpen; 

gericht: 
Over de grond 

ontvankelijkheid door 

Dat de vordering tot uitbreiding 
van niet- van de cassatie niet kan worden 

de verweer- aangenomen; 
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II. Over de voorziening van Wer- bestreden arrest de in het middel aange
ner Mertens tegen het arrest van wezen bepalingen van het Gerechtelijk 
30 januari 1979 : Wetboek schendt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1068, 31 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, waarbij het boger 
beroep van de eerste verweerster tegen 
eiser niet ontvankelijk wordt verklaard, 
het beroepen vonnis niettemin wijzigt, 
o.m. in zoverre het de rechtsvordering 
van eiser tegen de eerste verweerster 
ontvankelijk en gegrond had verklaard, 
en de eerste verweerster veroordeelt om 
aan eiser een bedrag van 552.194 frank 
in hoofdsom, plus de wettelijke rente en 
de kosten, te betalen, en het arrest de 
rechtsvordering van eiser niet gegrond 
verklaart en hem veroordeelt in de 
kosten van beide instanties, met inbe
grip van de kosten van het boger beroep 
van de tweede verweerster, die door de 
eerste verweerster tot tussenkomst en 
vrijwaring voor de rechtbank was opge
roepen, 

terwijl, eerste onderdeel, hoewel bet 
hof van beroep, wegens het boger beroep 
van de tweede verweerster, die door de 
eerste verweerster voor de eerste rechter 
tot tussenkomst en vrijwaring was opge
roepen, in de betrekkingen tussen de 
eerste en de tweede verweerster, stellig 
kon beslissen dat de vordering van eiser 
tegen de eerste verweerster niet gegrond 
was, en om die reden de vordering tot 
vrijwaring van de eerste verweerster 
tegen de tweede verweerster kon afwij
zen, het hof van beroep echter bet 
bestreden vonnis niet kon wijzigen, in 
zoverre dit de vordering van eiser tegen 
de eerste verweerster had toegewezen, 
nu bet hof toch bet boger beroep van de 
eerste verweerster niet ontvankelijk ver
klaarde; het hof van beroep immers, 
door het boger beroep van de tweede 
verweerster, enkel kennis heeft gehad 
van het deel van het geschil dat betrek
king had op de vordering tot tussen
komst en vrijwaring van de eerste ver
weerster tegen de tweede verweerster, 
en niet van het deel van het geschil 
betreffende de vordering van eiser tegen 
de eerste verweerster; die beide delen 
van het geschil niet onsplitsbaar waren, 
aangezien de gezamenlijke tenuitvoer
legging van een beslissing tot toewijzing 
van de hoofdvordering en van een 
beslissing tot afwijzing van de vordering 
tot tussenkomst en vrijwaring materieel 
niet onmogelijk is; daaruit volgt dat bet 

tweede onderdeel, er tegenstrijdigheid 
schuilt in de beslissing, enerzijds, dat 
het boger beroep van de eerste verweer
ster tegen eiser niet ontvankelijk is, en, 
anderzijds, dat het beroepen vonnis 
wordt gewijzigd in zoverre het de vorde
ring van eiser tegen de eerste verweer
ster heeft toegewezen, wat impliceert dat 
het boger beroep ontvankelijk is; deze 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest het 

boger beroep van de gemeente Biit
genbach tegen het vonnis, waarbij 
zij is veroordeeld om aan de eiser 
Mertens schadevergoeding te beta
len, niet ontvankelijk verklaart, 
maar, op het boger beroep van de 
provincie Luik, die door de 
gemeente tot tussenkomst en vrij
waring was opgeroepen, de vorde
ring van Mertens tegen de 
gemeente niet ongegrond verklaart, 
en hem veroordeelt in de kosten 
van beide instanties, met uitsluiting 
van de kosten van de vordering tot 
vrijwaring van de kosten op het 
boger beroep van de gemeente; 

Overwegende dat bet middel 
gegrond is om de redenen vermeld 
in bet antwoord op bet door de 
eiseres Granges Graver aangevoerde 
middel; 

Overwegende dat de cassatie van 
de beslissing over bet gescbil zelf 
ook moet gelden voor de beslissing 
over de kosten die van die beslis
sing bet gevolg is; 

En overwegende dat de cassatie 
van de beslissing, waarbij de boofd
vordering niet gegrond is verklaard, 
moet leiden tot casstie van de 
beslissing die om die reden ver
klaart dat de vordering tot vrijwa
ring van de oorspronkelijke ver
weerster geen bestaansreden beeft 
en uitspraak doet over de kosten 
van die vordering; 
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III. Over de voorziening van de 
gemeente Biitgenbach tegen het 
arrest van 20 december 1979 : 

Over de grond van niet-ont-
vankelijkheid door de verweerster, de 
naamloze vennootschap Granges Graver, 
tegen de middelen opgeworpen en hier
uit afgeleid dat zij zonder belang zijn, 
daar het bestreden arrest, waarbij het 
verzet van eiseres tegen het verstek
arrest van 30 januari 1979 niet ontvanke
lijk is verklaard, naar 'recht verantwoord 
blijft doordat bedoeld arrest van 30 janu
ari 1979, krachtens de artt. 751 en 752 
van het Gerechtelijk Wetboek, geacht 
moet worden op tegenspraak te zijn 
gewezen: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de verwerende 
partijen voor het hof van beroep 
hebben gevraagd dat het arrest van 
30 januari 1979 geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 90, 9", 148 
van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 
1047, 1050, 1067 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat eiseres 
door het schepencollege (lees : gemeen
teraad) op 18 januari 1978 gemachtigd 
was om hoger beroep in te stellen tegen 
het vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Verviers van 14 januari 1975, 
en beslist dat het verzet van eiseres niet 
ontvankelijk is, omdat zij geen machti
ging voor dat verzet heeft overgelegd, 
welk stuk zij volgens haar van de 
gemeenteraad had moeten verkrijgen, 

terwijl, hoewel artikel 148, tweede lid, 
in bepaalde gevallen, voor de ontvanke
lijkheid van het hoger beroep van een 
gemeente tegen een vonnis waarbij zij is 
betrokken, machtiging door de gemeen
teraad vereist, die machtiging geldt voor 
de hele procedure in hoger beroep, zodat 
de gemeente, wanneer zij in hoger 
beroep bij verstek is veroordeeld, naar 
recht niet door de raad behoeft te 
worden gemachtigd om tegen die beslis
sing verzet te doen, welk verzet enkel tot 
doel heeft dat het rechtsgeldig ingestelde 
hoger beroep op tegenspraak wordt 
beslecht (artt. 1047 en 1067 van het 

Gerechtelijk Wetboek); daaruit volgt dat, 
in de onderstelling quod non, dat 
moet worden aangenomen dat arti
kel 148, tweede lid, van de Gemeentewet 
ten deze toepasselijk was, het arrest, 
waarbij werd vastgesteld dat de gemeen
teraad eiseres had gemachtigd om hoger 
beroep in te stellen, dan nog niet zonder 
schending van artikel 148, tweede lid, 
van de Gemeentewet en van de andere 
in het middel aangewezen bepalingen, 
kon beslissen dat het verzet niet ontvan
kelijk was omdat de gemeenteraad daar
toe geen machtiging had verleend : 

Overwegende dat de door de 
gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en schepenen ver
leende machtiging om hoger beroep 
in te stellen, niet voldoende is om, 
wanneer het appelgerecht t.a.v. de 
gemeente bij verstek heeft beslist, 
het college het recht te geven, hetzij 
tegen die verstekbeslissing verzet te 
doen, hetzij de procedure op verzet 
tot bewaring van rechten te vervol
gen, zonder nieuwe machtiging door 
de gemeenteraad; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen go, go, 148 
van de Gemeentewet van 30 maart 1836, 
21, 1047, 1050, 1067 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het verzet van 
eiseres tegen te haren opzichte bij 
verstek gewezen arrest 'van het Hof van 
Beroep te Luik van 30 januari 1g7g niet 
ontvankelijk en, impliciet, in elk geval 
niet gegrond verklaart omdat « de mach
tiging om in rechte op te treden, die het 
schepencollege (lees : gemeenteraad) op 
18 januari 1978 heeft verleend, niet 
tijdens het geding is overgelegd v66r de 
uitspraak van het arrest van 30 januari 
197g; dat hierin trouwens is beslist dat 
het hoger beroep van de gemeente 
Biitgenbach niet ontvankelijk is, daar 
artikel 148, tweede lid, van de Gemeen
tewet niet in acht is genomen; het verzet 
tegen hetzelfde arrest evenmin ontvan
kelijk is; eens te meer de voorschriften 
van artikel148, eerste en tweede lid, van 
voormelde wet niet in acht zijn geno
men •, 

terwijl het college van burgemeester 
en schepenen ingevolge artikel go, go, 
van de Gemeentewet is belast met « het 
voeren van de rechtsgedingen waarbij de 
gemeente hetzij als eiser, hetzij als 
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verweerder betrokken is »; artikel 148, 
eerste lid, van de Gemeentewet, bepaalt 
dat het college van burgemeester en 
schepenen bij elke tegen de gemeente 
ingestelde rechtsvordering optreedt als 
verweerder, zonder dat daartoe enige 
machtiging van de gemeenteraad is ver
eist; daaruit volgt dat een gemeente die 
in eerste aanleg als verweerster 
optreedt, zonder machtiging van haar 
gemeenteraad, op verzoek van het col
lege alleen alle gewone rechtsmiddelen, 
beroep en verzet (artikel 21, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek) kan 
instellen tegen de beslissingen waarbij 
zij op die rechtsvordering wordt veroor
deeld, welke rechtsmiddelen slechts een 
middel zijn om op die rechtsvordering te 
« antwoorden », waaruit volgt : 1• dat het 
arrest niet zonder schending van de in 
het middel aangewezen wettelijke bepa
lingen en inzonderheid van de artike
len 90, 9", en 148, eerste lid, van de 
Gemeentewet het verzet van eiseres niet 
ontvankelijk kon verklaren omdat zij het 
besluit van de gemeenteraad tot machti
ging om verzet te doen, niet had overge
legd, daar die macbtiging niet bij de wet 

'was vereist, althans niet in zoverre dat 
verzet strekte tot wijziging van de 
beschikkingen van bet beroepen vonnis, 
waarbij eiseres op de vorderingen van 
de verweerders sub 2 en 3 was veroor
deeld; bet arrest niet zonder scbending 
van dezelfde wettelijke bepalingen en 
inzonderbeid van die artikelen 90, 9°, en 
148, eerste lid, van de Gemeentewet 
impliciet kon verklaren dat dit verzet in 
elk geval niet gegrond was, omdat bet 
hoger beroep van eiseres niet ontvanke
lijk zou zijn wegens het niet tijdig 
overleggen van de machtiging van de 
gemeenteraad van 18 januari 1978, daar 
voor dat boger beroep geen macbtiging 
van de gemeenteraad was vereist, 
althans niet in zoverre dat hoger beroep 
strekte tot wijziging van de beschikkin
gen van het beroepen vonnis, waarbij 
eiseres op de recbtsvorderingen van de 
verweerders sub 2 en 3 was veroor
deeld: 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel impliceert dat het verstek
arrest van 30 januari 1979 tegen 
eiseres ten voordele van de ver
weerster de vennootschap Granges 
Graver en Mertens tot schadever
goeding heeft veroordeeld, uit 
vorengegeven overwegingen nopens 
de voorziening van die partijen 

blijkt dat het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel gericht is tegen de beslissing 
op het verzet van eiseres tegen de 
beschikking van het verstekarrest 
waarbij zij wordt verwezen in de 
kosten van het hoger beroep tegen 
het vonnis tot veroordeling op de 
door de vennootschap Granges Gra
ver en door Mertens tegen haar 
gerichte rechtsvorderingen, uit de 
omstandigheid dat de gemeente 
voor de eerste rechter als verweer
ster optrad, niet volgt dat zij zonder 
machtiging van de gemeenteraad 
kon verzet doen tegen het op haar 
hoger beroep gewezen verstekarrest; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen de 
beslissing op het verzet tegen de 
beschikking waarbij de vordering 
tot vrijwaring van de gemeente 
tegen de provincie Luik wordt afge
wezen en over de kosten van die 
vordering uitspraak wordt gedaan, 
geen bestaansreden meer heeft, 
daar die beschikking moet worden 
vernietigd op de voorziening van de 
vennootschap Granges Graver en 
van Mertens; 

Overwegende dat, nu het arrest 
van 20 december 1979 het verzet 
naar recht niet ontvankelijk heeft 
verklaard, zoals blijkt uit het ant
woord op het tweede middel en uit 
de zoeven gegeven overwegingen, de 
grief tegen de beschikking waarbij 
het arrest het verzet bovendien niet 
gegrond zou heben verklaard, niet 
ontvankelijk is, bij gebrek aan 
belang; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1047, 1050, 
1067 van bet Gerecbtelijk Wetboek, 148, 
tweede lid, van de Gemeentewet en 97 
van de Grondwet, 

doordat bet arrest impliciet beslist dat 
bet verzet van eiseres, voor het geval bet 
ontvankelijk is, niet gegrond zou zijn, nu 
bet boger beroep van eiseres niet ont
vankelijk is, omdat « de macbtiging om 
in recbte op te treden die bet scbepen-
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college (lees : gemeenteraad) van de 
gemeente Biitgenbach (eiseres) op 18 
januari 1978 heeft verleend, niet tijdens 
het geding is overgelegd v66r de uit
spraak van het arrest van 30 januari 
1979 », als vereist bij artikel 148, tweede 
lid, van de Gemeentewet, 

terwijl, enerzijds, de machtiging om in 
rechte op te treden, voorgeschreven bij 
artikel 148, tweede lid, van de Gemeen
tewet, niet v66r de proceshandeling 
waarop zij betrekking heeft, moet wor
den overgelegd en zij tot bij het sluiten 
van de debatten kan worden neergelegd, 
anderzijds, het verzet ertoe strekt de 
zaak in haar oorspronkelijke staat te 
herstellen om er contradictoir over te 
kunnen beslissen (artikelen 1047 en 1067 
van het Gerechtelijk Wetboek); daaruit 
volgt dat, voor het geval, quod non, dat 
artikel 148, tweede lid, van de Gemeen
tewet ten deze eiseres ertoe verplichtte 
de machtiging van haar gemeenteraad 
over te leggen ter verantwoording van de 
ontvankelijkheid van haar hoger beroep, 
het arrest op het verzet, waarbij de zaak 
in haar oorspronkelijke staat werd her
steld (artikelen 1047 en 1067 van het 
Gerechtelijk Wetboek) niet naar recht 
heeft kunnen zeggen dat het hoger 
beroep niet ontvankelijk was, op grond 
dat de machtiging van de gemeenteraad, 
die het arrest had vastgesteld, tijdens 
het geding was overgelegd, na het ver
stekarrest van 30 januari 1979 waartegen 
het verzet was gericht (schending van 
alle in het middel aangewezen bepalin
gen) : 

Overwegende dat het derde mid
del, om de reden die is opgegeven 
in de laatste overweging van het 
antwoord op het eerste middel, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nrs. 6181, 6224 en 6336 van de 
algemene rol ingeschreven zaken, 
en ongeacht het tweede middel van 
de voorziening van eiser Mertens, 
dat niet tot ruimere cassatie kan 
leiden; vernietigt het bestreden 
arrest van 30 januari 1979, behou
dens in zoverre het het hoger 
beroep van de gemeente Biitgen
bach niet ontvankelijk verklaart en 
de kosten betreffende dat hoger 
beroep te haren laste laat en het 

hoger beroep van de provincie Luik 
ontvankelijk verklaart; ver\lverpt de 
voorziening tegen het bestreden 
arrest van 20 december 1979; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing 
van 30 januari 1979; houdt de 
kosten van de voorzieningen tegen 
het arrest van 30 januari 1979 aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter; veroordeelt de 
gemeente Biitgenbach in de kosten 
op haar voorziening tegen het arrest 
van 20 december 1979; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

29 oktober 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick, De Bruyn, Butzler en 
Simont. 

Nr. 151 

1 • KAMER - 29 oktober 1981 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR
OVEREENKOMST - ALGEMENE BEGRIPPEN -
VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER -
VRIJWARING VOOR DE DAAD VAN DERDEN
RECHT VAN DE HUURDER OM BUITEN HET 
GEDING TE WORDEN GESTELD - BURGER
LIJK WETBOEK, ART. 1727 - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- VASTSTAANDE EN 
NIET HYPOTHETISCHE SCHADE - BEGRIP. 

1• Wanneer de rechter vaststelt, ener
zijds, dat de onderhuurder van een 
pand had toegestaan dat een handels
vennootschap daarop reclameborden 
aanbrengt en de hoofdhuurder, onder 
bewering dat hij aileen het recht had 
op dat gebouw reclame te maken, 
tegen die vennootschap een vordering 
had ingesteld tot vergoeding van de 
schade veroorzaakt door het aanbren
gen van zodanige borden, en, ander
zijds, dat die vennootschap een lout 
had begaan daar zij onbezonnen was 
te werk gegaan door te vertrouwen op 
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die onderhuurder die zich sterk had 
gemaakt voor de eigenaar, maar niet 
voor de hoofdhuurder, beslist hij wet
tig dat die vennootschap niet het recht 
heeft, overeenkomstig art. 1727 van 
het Burgerlijk Wetboek, buiten het 
geding te worden gesteld door de 
onderhuurder tot vrijwaring op te 
roepen. 

2• Wanneer de rechter niet enkel ver
klaart dat de schade bestaat, maar er 
oak op wijst dat de verweerders ten 
nadele van eiseres een onrechtmatig 
voordeel hebben behaald, stelt hij 
wettig vast dat de schade vaststaat en 
niet ]outer hypothetisch is. 

(BELGIAN POSTERS COMPANY 
T. BROUWERLJ DE GHEEST, DE COENE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 25 oktober 1979 in 
boger beroep gewezen door de 
Recbtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1727 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, de vordering van ver
weerster tegen eiseres ontvankelijk en 
gegrond verklaart en, bijgevolg, eiseres 
veroordeelt om het reclamebord op de 
gevel van het pand aan de Leopold 
11-laan 233 te Brussel te verwijderen en 
aan verweerster een vergoeding van 
90.000 frank te betalen, en de vordering 
tot vrijwaring van eiseres tegen verweer
der slechts ten dele gegrond verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in boger beroe"{> betoogde 
" dat appellante (thans eiseresJ, overeen
komstig artikel 1727 van het Burgerlijk 
Wetboek, buiten het geding moet worden 
gesteld; dat appellante de verhuurder 
door wie zij te goeder trouw het voor 
reclame bestemd gedeelte van de gevel 
bezit, heeft genoemd en tot vrijwaring 
opgeroepen; men zich afvraagt waarom 
de brouwerij liever met de gelntimeerde 
(thans verweerder) buiten weten van de 
concluante heeft onderhandeld veeleer 
dan tegen hem op te treden »; nergens 
in de motivering van het bestreden 
vonnis wordt geantwoord op die vorde
ring om · krachtens artikel 1727 van het 

Burgerlijk Wetboek eiseres buiten het 
geding te stellen; daaruit volgt dat de 
beslissing waarbij de vordering van ver
weerster tegen eiseres wordt aangeno
men en de vordering tot vrijwaring 
tegen verweerder ten dele wordt afgewe
zen, niet regelmatig met redenen is 
omkleed, 

tweede onderdeel, wanneer, krachtens 
artikel 1727 van het Burgerlijk Wetboek, 
de huurder die door een derde, die 
beweert op het verhuurde een recht te 
hebben, wordt gedagvaard, hij buiten het 
geding moet worden gesteld indien hij, 
zoals i.e. zulks vraagt en zijn verhuurder 
tot vrijwaring oproept; daaruit volgt dat 
het bestreden vonis, door de vordering 
van verweerster tegen verweerder in te 
willigen, hoewel deze zijn verhuurder 
heeft genoemd en heeft geeist zelf 
buiten de zaak te worden gesteld, arti
kel 1727 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Over bet middel in zijn gebeel : 

Overwegende dat bet vonnis de 
vordering tot vrijwaring van eiseres 
tegen verweerder slechts ten dele 
gegrond verklaart, omdat eiseres zelf 
een fout beeft begaan, daar zij 
« onbezonnen is te werk gegaan door, 
zonder zelfs inzage van de bandels
huurovereenkomst te vragen, te ver
trouwen op een exploitant die zich 
sterk beeft gemaakt dat de eigenaar 
zou toestemmen »; 

Dat de rechter aldus een wettelijke 
verantwoording geeft voor zijn impli
ciete afwijzing van de door eiseres bij 
conclusie aangevoerde vordering om 
haar overeenkomstig artikel 1727 van 
het Burgerlijk Wetboek buiten het 
geding te stellen; dat immers de vast
stelling dat de huurder bij bet sluiten 
van de overeenkomst een fout heeft 
begaan, in beginsel uitsluit dat hij 
buiten bet geding kan worden 
gesteld; 

Dat bet vonnis antwoordt op de in 
het middel bedoelde conclusie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het bestreden vonnis de be

slissing van de eerste rechter bevestigt, 
waarbij eiseres wordt veroordeeld om 
aan verweerster het bedrag van 90.000 
frank als schadevergoeding te betalen 
" t.w. een vergoeding van 3.000 frank per 
maand voor de periode van 1 november 
1975 tot 30 april 1978 » tijdens welke het 
litigieuze reclamebord op de geval van 
het pand aan de Leopold 11-laan 233 te 
Brussel was aangebracht, op grond " dat 
B.P.C. (thans eiseres) en D.C. (thans 
verweerder) uit die reclame voordeel 
hebben gehaald ten nadele van de Brou
werij, die aileen het recht had reclame 
te maken; dat de raming van de eerste 
rechter derhalve de onbetwistbare 
schade van de Brouwerij billijkerwijze 
kan vergoeden "• 

terwijl eiseres in haar regelmatige 
appelconclusie had betoogd dat de Brou
werij geenszins bewijst schade te heb
ben geleden of dat er tussen de even
tuele fout van appellante (thans eiseres) 
een oorzakeijk verband bestaat, en zij 
evenmin bewijst dat zij de gevel zou 
gebruikt hebben ingeval appellante hem 
niet in haar bezit had gehad, en dat zij 
schade heeft geleden wegens de door 
appellante gevoerde reclame; schade ver
goeden betekent dat de gelaedeerde 
wordt hersteld in de staat waarin hij 
zich bevond, indien de aangevoerde fout 
niet was begaan, 

eerste onderdeel, om vergoed te kun
nen worden, de schade moet vaststaan; 
de rechter, nu eiseres betwiste dat 
verweerster schade had geleden, zich 
niet kon beperken tot de verklaring dat 
verweerster onbetwistbaar schade had 
geleden; hij zijn beslissing dienaan
,gaande moest verantwoorden; daaruit 
volgt dat de beslissing tot veroordeling 
van eiseres tot betaling van 90.000 frank 
schadevergoeding aan verweerster, zon
der de echtheid van de schade te 
bewijzen, noch naar recht verantwoord 
(schending van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek), noch regelmatig 
met redenen omkleed is ( schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verklaring van 
de appelrechter dat de litigieuze reclame 
ten nadele van verweerster is geschied, 
niet antwoordt op het middel in boven
vermelde conclusie, volgens hetwelk het 
helemaal niet zeker is dat verweerster 
de gevel van zijn pand zou hebben 
gebruikt als het litigieuze bord er niet 
was geweest; daaruit volgt dat de beslis
sing tot veroordeling van eiseres tot 
vergoeding van verweerster voor de 

beweerdelijk door haar geleden schade, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Over het middel in zin geheel : 
Overwegende dat de rechter vast

stelt dat verweerster schade heeft 
geleden die vaststaat en niet louter 
hypothetisch is, zulks niet aileen 
door te zeggen dat zij bestaat, maar 
ook nog door erop te wijzen dat 
aileen verweerster het recht had 
reclame te maken en dat eiseres en 
verweerder te haren nadele voor
deel hadden gehaald uit die 
reclame; 

Dat hij zodoende antwoordt op de 
in het middel bedoelde conclusie en 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1120, 1134, 
1135, 1142 en 1226 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, hoewel 
het heeft vastgesteld dat « de personen
vennootschap B.P.C. (eiseres) ingevolge 
een contract van 26 juli 1975 van de 
onderhuurder D.C. (verweerder), die zich 
sterk heeft gemaakt dat de eigenaar zijn 
toestemming zou geven, een reclame
bord mocht aanbrengen voor een ter
mijn van drie jaar, die stilzwijgend kon 
worden verlengd », op de vordering tot 
vrijwaring van eiseres tegen verweerder, 
die vordering ten dele afwijst en ver
weerder veroordeelt om eiseres voor de 
tegen haar ten voordele van verweerster 
uitgesproken veroordeling te vrijwaren, 
doch slechts voor een derde, 

terwijl verweerder, door zich sterk te 
maken dat verweerster haar toestem
ming zou geven, jegens eiseres een 
resultaatsverbintenis heeft aangegaan; 
nu die toestemming niet was gegeven en 
verweerster eiste dat het litigieuze bord 
zou worden verwijderd, hij aansprakelijk 
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was en eiseres moest vergoeden voor 
alle schade veroorzaakt door de niet
nakoming van zijn verbintenis, zelfs al 
had eiseres jegens verweerster een fout 
begaan doordat zij genoegen had gena
men met zijn belofte; daaruit volgt dat 
het bestreden vonnis, door de vordering 
tot vrijwaring van eiseres tegen verweer
der slechts ten dele toe te wijzen, en 
door tevens te erkennen dat verweerder 
zich sterk had gemaakt dat verweerster 
haar toestemming zou geven, de verbin
dende kracht en de wettelijke gevolgen 
van de tussen verweerder en eiseres 
gesloten overeenkomst van sterkmaking 
miskent (schending van alle in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin
gen) : 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat verweerder « zich sterk 
had gemaakt dat de eigenaar zijn 
toestemming zou geven », maar dat 
daaruit niet blijkt dat hij zich sterk 
had gemaakt, zoals het middel doet 
onderstellen, dat vereerster, hoofd
huurster die aileen het recht had 
een gevel van het pand voor 
reclame te laten gebruiken, haar 
toestemming zou geven; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep, veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

29 oktober 1981 - 1" kamer - Voorzit
ter en verlaggever : de h. de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 152 

1 e KAMER - 30 oktober 1981 

1° WETI'EN, DECRETEN, BESLVITEN 

BESTANDDELEN VAN HET FEIT DAT DE BUR
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
TEWEEGBRENGT, ALSMEDE DE WLJZE EN. DE 
OMVANG VAN DE VERGOEDING BEPALEN
WETTEN VAN POLITIE. 

3° WETI'EN, DECRETEN, BESLVITEN 
- WETTEN VAN POLITIE IN DE ZIN VAN ART. 3 
B.W.- BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BVITEN 
OVEREENKOMST RECHTSVORDE
RING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE 
DAAD DIE IN HET BUITENLAND IS GEPLEEGD 
- WELKE WET TOEPASSELIJK IN BELGIE? -
UITZONDERINGEN. 

5° OPENBARE ORDE - INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE - VREEMDE WET DIE NIET 
VOORZIET IN DE VERGOEDING VAN DE 
MORELE SCHADE - NIET STRIJDIG MET DE 
BELGISCHE INTERNATIONALE OPENBARE 
ORDE. 

1 o Ingevolge art. 3, eerste lid, B. W., voor 
zover daarin een regel van internatio
naal privaatrecht is neergelegd, vindeiJ. 
de wetten van politie van een Staat 
toepassing op de feiten die in die 
Staat worden begaan, afgezien van de 
nationaliteit van de betrokken perso
nen; die regel laat onverminderd 
andersluidende verdragsbepalingen of 
bedingen en de regels van internatio
nale openbare orde (1). 

2° en 3° De wetten die de bestanddelen 
van het feit dat delictuele of quasi
delictuele aansprakelijkheid teweeg
brengt, alsmede de wijze en de 
omvang van de vergoeding bepalen, 
zijn wetten van politie in de zin van 
art. 3, eerste lid B. W. (2). 

4° De rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad die in het buiten
land is gepleegd, wordt in Belgie 
beheerst door de wet van de staat 
waar de onrechtmatige daad is 
gepleegd, ook aJ zijn de dader en de 
getroHene beiden Belg en al is de 
wagen waarmee het ongeval is veroor
zaakt, in Belgie ingeschreven en ver
zekerd; die regel is evenwel niet 

- WEITEN VAN POLITIE - INTERNATIONAAL 1------------------
PRIVAATRECHT _ WETSCONFUCT _ TOE TE (1) (2) en (3) Zie Cass., 17 mei 1957, volt. 
PASSEN WET_ UITZONDERINGEN. terechtz., met concl. van proc.-gen. Hayoit de 

Termicourt (Bull. en Pas., 1957, I, 1111); 
2 jan. 1961 (A.C., 1961, 423); 23 nov. 1962 (Bull. 
en Pas., 1963, I, 374); 27 nov. 1964 (ibid., 1965, I, 
309); 23 okt. 1969 (A.C., 1970, 189); 10 dec. 1976 
en 24 jan. 11177 (ibid., 1977, 408 en 573). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BVITEN 
OVEREENKOMST - MISDRIJF OF ON
EIGENLIJK MISDRIJF - WETTEN DIE DE 
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toepasselijk wanneer daarvan wordt 
afgeweken door een internationaal 
verdrag of beding of wanneer de 
vreemde wet strijdig is met de Belgi
sche internationale openbare orde (3). 

5" De vreemde wet die niet voorziet in 
vergoeding van morele schade van de 
getroffene is niet strijdig met de 
Belgische internationale openbare 
orde. 

(• CENTRALE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
1909- GROEP JOSI • N.V. T. FAES EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderheid 
eerste lid, en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest het incidenteel 
hoger beroep van eiseres tot cassatie 
verwerpt en de oorspronkelijke vorde
ring strekkende tot veroordeling van 
eiseres tot betaling van schadevergoe
ding uit hoofde van morele schade 
gegrond verklaart, op grond : dat " de 
partij de naamloze vennootschap Groep 
Josi verder een strakke toepassing van 
de lex loci delicti commissi nastreeft, 
alhoewel de feiten hun oorsprong vinden 
in een ongeval, waarbij de agerende 
autovoerder en het slachtoffer van Belgi
sche nationaliteit waren en het voertuig 
in Belgie gei:mmatriculeerd en verzekerd 
was, dat zij aldus alle vergoeding voor 
morele schade tracht te ontlopen », dat 
« waar de Duitse rechtbanken, gevat met 
ongevallen gebeurd in het buitenland 
tussen Duitse onderdanen, zich meestal 
op hun nationale wet steunen om de 
omvang van de schade van de slachtof
fers vast te stellen, ( ... ) zo dient zelfs in 
het kader van de lex Iori, deze interpre
tatie ten gunste van Belgische onderda
nen weerhouden », en dat " de overwe
gingen van de eerste rechter in dat 
perspectief dienen overgenomen en niet 
ontzenuwd worden door de conclusie 
van de naamloze vennootschap " Groep 
Josi" », 

terwijl uit artikel 3, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek voortvloeit, in 
zoverre dit voorschrift een regel van 
intemationaal privaatrecht inhoudt, dat 

de politiewetten van een Staat toepasse
lijk zijn op de feiten die op het grondge
bied van die Staat zijn gepleegd, welke 
ook de nationaliteit van de dader zij; de 
wetten die de bestanddelen van het feit 
dat tot de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid aanleiding geeft, evenals de 
wijzen en de omvang van het herstel 
bepalen, politiewetten zijn in de zin van 
bedoeld artikel, met het gevolg dat de 
vordering tot de schadevergoeding ter 
zake wordt bepaald door de Duitse wet, 
naar de plaats waar het schadeverwek
kend feit heeft plaatsgevonden, zonder 
dat de omstandigheid dat zowel de dader 
als het slachtoffer van Belgische natio
naliteit zijn, dat het voertuig met het
welk het ongeval gebeurde in Belgie 
gei:mmatriculeerd was en bij een Belgi
sche verzekeraar aangesloten was, bij 
afwezigheid van andersluidende gel
dende bepalingen van een internationale 
overeenkomst, enige afwijking van dit 
wettelijk beginsel kan toelaten, zodat het 
arrest, door niettemin te weigeren toe
passing te maken van de Duitse wet, de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 3, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, voor zover daarin een 
regel van internationaal privaat
recht is neergelegd, de wetten van 
politie van een Staat toepassing 
vinden op de feiten die in die Staat 
worden begaan, afgezien van de 
nationaliteit van de betrokken per
sonen, maar dat die regel onvermin
derd laat andersluidende verdrags
bepalingen of bedingen en de regels 
van internationale openbare orde; 

Overwegende dat de wetten die 
de bestanddelen van het feit dat 
delictuele of quasi-delictuele aan
sprakelijkheid teweegbrengt, als
mede de wijze en de omvang van de 
vergoeding bepalen, wetten van 
politie zijn in de zin van artikel 3, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
boek; 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring tot vergoeding van de schade 
veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad die in Duitsland is gepleegd, 
derhalve beheerst wordt door de ---------------! Duitse wet, ook al zijn de dader en 

(3) Zie nota 1 vorige blz. de getroffene beiden Belg en al is 
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de wagen waarmee het ongeval is 
veroorzaakt, in Belgie ingeschreven 
en verzekerd; dat de omstandlgheid 
dat de Duitse rechtbanken de 
Duitse wet zouden toepassen in het 
overeenkomstige geval, op zichzelf 
geen afwijking van de regel in 
BelgH~ kan verantwoorden; dat, bij 
ontstentenis van andersluidende, 
reeds in werking getreden verdrags
bepaling of van afwijkend beding, 
waarvan ter zake toepassing zou 
kunnen worden gemaakt, en nu de 
vraag of aan de getroffene morele 
schadevergoeding toekomt, de inter
nationale openbare orde niet raakt, 
het arrest, door de Belgische regels 
ter zake van aansprakelijkheid toe 
te passen, artikel 3 van het Burger
lijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

2° BESLAG - BEWAREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - NIEUW BESLAG NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE GELDIGHEIDSDUUR 
VAN EEN VROEGER BESLAG- GELDIGHEID. 

1 • De vernieuwing van het bewarend 
beslag op onroerend goed, bedoeld in 
de artt. 1437, 1438 en 1439 Ger. W.,. 
heeft een verlenging, zonder onderbre-' 
king, van het vroegere beslag tot 
gevolg. 

2" Geen enkele wettelijke bepaling ver
hindert dat de schuldeiser, na hel 
verstrijken van de geldigheidsduur 
van een bewarend beslag op onroe
rend goed, toelating kan bekomen om 
een nieuw bewarend beslag te Jeggen: 
op hetzelfde goed ten laste van 
dezelfde schuldenaar en wegens 
dezelfde inschuld (I) 

(DUMAREZ T. AMEYE) 

ARREST 

Om die redenen, vernietigt het HET HOF; - Gelet op het bestre-
bestreden arrest, in zoverre het den arrest, op 14 mei 1980 door het 
eiseres veroordeelt tot het betalen Hof van Beroep te Gent gewezen; 
van morele schadevergoeding aan 
verweerster, handelende voor zich
zelf en in hoedanigheid, en in 
zoverre het uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

30 oktober 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Van Ryn. 

Nr.153 

1• KAMER - 30 oktober 1981 

1° BESLAG - BEWAREND BESLAG OP 
ONROEREND GOED - VERNIEUWING VAN HET 
BESLAG- GEVOLG. 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1032, 1413, 
1419, 1429, 1436, 1437, 1438 en 1493 van 
het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door 
de wet van 6 juli 1979, 

doordat het arrest het door eiseres 
tegen de beschikking van 21 mei 1979 
van de beslagrechter van Brugge inge
stelde derdenverzet verwerpt en zegt dat 
er geen gronden bestaan om het op 
30 mei 1979 door toekomstige verweer
der gelegd bewarend beslag op te heffen 
op grond dat : « de beschikking a quo 
steunt in hoofdzaak op de vaststelling 
dat ingevolge een haar op 10 januari 
1972 door de beslagrechter van Brugge 
verleende toelating verweerster tot 
bewaring van dezelfde inschuld op, 
dezelfde onroerende goederen reeds 
bewarend beslag had Iaten leggen en 
verzuimd had binnen de bij artikel 1437 
van het Gerechtelijk Wetboek gestelde 
termijn de handhaving en de vernieu
wing van de overschrijving ervan aan te 

(1) Het spreekt vanzelf, maar het is nuttig 
erop te wijzen, dat het nieuw bewarend beslag 
op onroerend goed onderworpen is aan de 
geldigheids- en vormvereisten van elk beslag 
van die aard. 

I.e. had het bestreden arrest beslist dat die 
vereisten vervuld waren. 
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vragen. Van deze vaststelling uitgaande, 
beschouwde de eerste rechter dat zo de 
hernieuwing, die aan strikte voorwaar
den verbonden is, niet meer kan toegela
ten worden, dan ook een nieuw, doch 
volkomen gelijkaardig beslag niet kan 
worden toegelaten. Het hof (van beroep) 
kan de eerste rechter niet bijvallen. Zijn 
standpunt leidt immers tot niet aan
vaardbare gevolgtrekkingen en vult de 
wet aan met een exclusieve die er niet 
in voorkomt. Wat de gevolgen betreft, 
volstaat het er op te wijzen dat vele 
schuldeisers, vertrouwend in hun schul
denaar of gepaaid door diens beloften, 
afstand zouden kunnen doen van de 
bewarende maatregelen, waarna zij, vol
gens het standpunt van de eerste rech
ter, zelfs na vele jaren, tot bewaring van 
hun inschuld nooit meer nieuwe of, 
juister, herhaalde bewarende maatrege
len tegen hun schuldenaar zouden kun
nen uitlokken. Vanuit wettelijk stand
punt bekeken, is het juist dat de artike
len 1436 tot 1439 van het Gerechtelijk 
Wetboek strikte voorwaarden stellen 
voor hetgeen de eerste rechter de her
nieuwing van het bewarend beslag 
noemt ... De tekst van deze wetsbepalin
gen werkt in een bepaalde mate de 
gelijkstelling in de hand » tussen her
nieuwing van beslag en nieuw beslag. 
« Maar de gebruikte terminologie is 
weinig accuraat. De artikelen 1436 tot 
1439 van het Gerechtelijk Wetboek han
delen in werkelijkheid enkel over de 
termijn en de voorwaarden tot handha
ving van een reeds gelegd beslag op 
onroerend goed, de vemieuwing van de 
overschrijving ervan slechts een middel 
tot bekendmaking aan derden van deze 
handhaving zijnde. Nergens sluiten deze 
of andere wetsbepalingen een nieuw, dat 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
die geen hernieuwing gevraagd had van 
het bewarend beslag, dat zij, in de loop 
van dezelfde procedure over de grond, 
had gelegd op de onroerende goederen 
van eiseres ingevolge beschikkingen van 
10 januari 1972 van de beslagrechter van 
Brugge, niet gerechtigd is, voor dezelfde 
schuldvordering en de in de loop dier
zelfde procedure, opnieuw bewarend 
beslag op dezelfde onroerende goederen 
te leggen, ook al zou er opnieuw gevaar 
van vervreemding ontstaan zijn; immers 
verweerster, die steeds de wijziging van 
het belegde beslag in geval van veran
derde omstandigheden kan bekomen, er 
slechts eenmaal de vernieuwing van kan 
vragen; verweerster daardoor uitgesloten 
wordt van de mogelijkheid ter zake een 
nieuw bewarend beslag te leggen (schen
ding van de artikelen 1032, 1413, 1419, 
1429, 1436, 1437, 1438 en 1493 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de beslissing van 
het arrest, volgens welke het leggen van 
een herhaald bewarend beslag op onroe
rend goed na het verstrijken van de 
geldigheidstermijn van een vroeger ge
lijkaardig beslag tussen dezelfde perso
nen, voor dezelfde inschuld en op 
dezelfde onroerende goederen, niet 
mogelijk is, behalve zo er zich na het 
verstrijken van de geldigheidsperiode 
nieuwe gewijzigde omstandigheden 
inzake de bewaring van de rechten van 
de schuldeiser hebben voorgedaan, een 
onderscheid invoert in de toepassing van 
deze rechtsregels, dat in de wettelijke 
bepalingen ter zake niet voorkomt 
(schending van de artikelen 1413, 1419, . 
1429, 1436, 1437 en 1438 van het Gerech
telijk Wetboek) : 

is een herhaald beslag, uit nadat van een Wat het eerste onderdeel betreft : 
eerste bewarend beslag uitdrukkelijk of 
stilzwijgend afstand werd gedaan. Wel Overwegende dat, volgens arti
steekt er in het standpunt van de eerste kel 1436, eerste lid, van het Gerech
rechter een deel waarheid, namelijk in telijk Wetboek, het bewarend beslag 
die zin dat het de beslagrechter niet op onroerend goed in principe gedu
toegelaten is een herhaald bewarend rende drie jaar geldt, met ingang 
beslag op onroerend goed na het ver- van de dagtekening van de over
strijken van de geldigheidstermijn van schriJ'ving·, dat artikel 1437, eerste 
een vroeger gelijkaardig beslag tussen 
dezelfde personen, voor dezelfde lid, van dit wetboek evenwel bepaalt 
inschuld en op dezelfde onroerende goe- dat de schuldeiser die bewijst dater 
deren toe te staan, indien zich sedert het gegronde redenen ZlJn om het 
einde van voormelde geldigheidsperiode beslag te handhaven, kan g.emach
geen nieuwe, gewijzigde omstandighe- tigd worden o~ h~t te vermeuwen, 
den hebben voorgedaan die tot bewaring I maar ~e ve~1e~wmg moet , ~agcn 
van de rechten van de schuldeiser ten mmste VlJftien dagen voor het 
opnieuw een spoedeisende voorziening verstrijken van de geldigheidsduur 
verantwoorden "• van dat beslag, op straffe van ver-
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val; dat krachtens het derde lid van 
dat artikel en de artikelen 1418, 
eerste lid, 1438, tweede lid, en 1439, 
eerste lid, van hetzelfde wetboek, op 
het verzoekschrift tot vernieuwing 
uiterlijk binnen acht dagen na de 
neerlegging ervan wordt beschikt, 
de vernieuwing voor drie jaar geldt, 
de nieuwe termijn ingaat de dag 
waarop de overschrijving wordt ver
nieuwd, maar de beschikking waar
bij de vernieuwing wordt toege
staan, als niet bestaande wordt 
beschouwd indien de vernieuwing 
van de overschrijving niet gevraagd 
is v66r het verstrijken van de gel
digheidsduur van het vroegere 
be slag; 

Overwegende dat uit die wetsbe
palingen blijkt dat de erin bedoelde 
vernieuwing een verlenging, zonder 
onderbreking, van het vroegere 
beslag tot gevolg heeft; 

Overwegende dat het leggen van 
een nieuw bewarend beslag op 
onroerend goed na het verstrijken 
van de geldigheidsduur van een 
vroeger onroerend beslag op dat 
goed niet, althans niet volledig, 
dezelfde gevolgen heeft als de door 
de bovenvermelde bepalingen be
doelde vernieuwing, met andere 
woorden handhaving van dat vroe
gere beslag; dat immers, overeen
komstig artikel 1444 van het 
Gerechtelijk Wetboek, eerst vanaf 
de dag waarop het nieuwe beslag is 
overgeschreven, geen daad van ver
vreemding of vestiging van hypo
theek betreffende het in beslag 
genomen onroerend goed kan wor
den ingeroepen tegen de schuldeiser 
die bewarend beslag heeft gelegd, 
en dat hetzelfde geldt voor de ver
vreemdingen of vestigingen van 
hypotheek die aan de overschrijving 
van het nieuwe beslag zijn vooraf
gegaan, maar op dat tijdstip overge
schreven noch ingeschreven waren; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling noodzakelijk 
verhindert dat de schuldeiser, na 
het verstrijken van de geldigheids
duur van een bewarend beslag op 
onroerend goed, toelating kan beko-

men om een nieuw bewarend beslag 
op hetzelfde goed ten laste van 
dezelfde schuldenaar en wegens 
dezelfde inschuld te leggen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres het 
tweede beslag aanvecht; dat ze der
halve niet geschaad wordt doordat 
het arrest een vereiste teveel zou 
stellen voor de geldigheid van dit 
beslag; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

30 oktober 1981- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 154 

1• KAMER - 30 oktober 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BESLIS
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE -
BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING BINNEN TIEN DAGEN AAN DE 
PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT - VORM
VEREISTEN VOORGESCHREVEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID (1). 

(WELTJENS T. GEMEENTE GENK) 

30 oktober 1981 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 181). 
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Nr.l55 

2• KAMER- 3 november 1981 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE 
STRAFZAKEN - GEZAG VAN RECHTERLIJK 
GEWIJSDE - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING 
VAN EEN BESLISSING- RECHTER OP VERWLJ
ZING DIE DE BESLISSING WLJZIGT OP EEN 
PUNT WAARVOOR GEEN VERNIETIGING WAS 
UITGESPROKEN - MISKENNING VAN HET 
GEZAG VAN GEWLJSDE. 

2° VERWIJZIGING NA CASSATIE -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER OP VERWLJZING. 

1 o en 2° Wanneer een vonnis, waarover 
het Hot reeds een cassatiearrest heeft 
gewezen, niet is vernietigd in zove1Te 
het op de burgerlijke rechtsvordering 
beslist dat de beklaagde een lout 
heeft begaan waarvoor hij ingevolge 
art. 1382 B. W. ten dele aansprakelijk 
is, kan de rechter op verwijzing niet 
zonder miskenning van het gezag van 
gewijsde beslissen dat die beklaagde 
geen lout in oorzakelijk verband met 
het ongeval heeft begaan (1). 

(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V., STROOBANTS T. ALLARD) 

ARREST 

het ongeval bewezen is; dat het ongeval 
immers uitsluitend te wijten is aan de 
fouten van eiser Stroobants en de 
bestuurder Lambeets, deze laatste thans 
niet meer in de zaak, en op dezelfde 
wijze zou gebeurd zijn, onverschillig of 
verweerder zijn voertuig ter plaatse zou 
geparkeerd hebben op een vroeger tijd
stip, toen er nog geen of slechts weinig 
mist was, en de plaats bijgevolg (nog) 
niet gevaarlijk was in de zin van arti
kel 24 van het Wegverkeersreglement of 
onvoorzichtig gekozen in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, dan wel op het ogenblik dat de 
mist reeds zeer dicht was en de plaats 
bijgevolg gevaarlijk en onvoorzichtig 
gekozen was, 

terwijl het vonnis van 31 januari 1980 
van de Correctionele Rechtbank te Leu
ven beslist heeft dat verweerder, door 
zijn voertuig in zulke slechte atmosferi
sche omstandigheden op te stellen op 
een hoofdbaan met tamelijk dmk ver
keer, een fout had begaan overeenkom
stig artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, die zijn aansprakelijkheid voor 
een derde meebracht; dat bedoeld vonnis 
op dat punt niet vernietigd werd, zodat 
het bestreden vonnis, door te oordelen 
dat verweerder geen fout in oorzakelijk 
verband met het ongeval had bedreven 
door zijn wagen daar te parkeren, de 
kracht en het gezag van het vonnis van 
31 januari 1980 miskent : 

Overwegende dat de Correctionele 
HET HOF; - Gelet op het arrest Rechtbank te Leuven bij vonnis van 

van het Hof van 21 oktober 1980; 31 januari 1980 op strafrechtelijk 
Gelet op het bestreden vonnis, op gebied besliste dat verweerder geen 

12 februari 1981 op verwijzing in overtreding van artikel 24, eerste 
hoger beroep gewezen door de Cor- lid, van het Wegverkeersreglement 
rectionele Rechtbank te Brussel; had gepleegd, hoewel ze vaststelde 

dat betrokkene zijn wagen in dichte 
Over het eerste middel, afgeleid uit de mist op een hoofdbaan met tamelijk 

schending van de algemene rechtsbegin- druk verkeer had geparkeerd, en op 
selen betreffende de kracht en het gezag · · 1r h 1· ·k b' d d ld d 
van het gewijsde in strafzaken, 2, 23, 28 crvre ec te 1J ge re oor ee e at 
van het Gerechtelijk Wetboek en 4 van zulks een fout uitmaakte, waardoor 
de wet van 17 april 1878 houdende de hij voor een derde aansprakelijk 
voorafgaande titel van het Wetboek van was voor de schadelijke gevolgen 
Strafvordering, van het ongeval; 

doordat de rechtbank zich onbevoegd Overwegende dat het arrest van 
verklaart om kennis te nemen van de het Hof van 21 oktober 1980 zegt dat 
civielrechtelijke vorderingen van de het voormeld vonnis artikel 24 van 
eisers tegen verweerder, op grond : dat het Wegverkeersreglement had ge
aan de zijde van laatstbedoelde geen 
enkele fout in oorzakelijk verband met schonden omdat het verweerder had 
----------------! vrijgesproken op grond dat, nu het 

(1) Zie Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, 102), 
24 okt. 1972 (ibid., 1973, 196) en de noot F.D. 
onder Cass., 7 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 404). 

eerste lid, 1° tot SO, van dat artikel 
enkel geografische plaatsen aan
duidt waarop het laten stilstaan of 
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het parkeren van een voertuig een Om die redenen, en zonder acht 
duidelijk gevaar kan betekenen voor te slaan op het tweede middel dat 
de andere weggebruikers, het Iaten niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
stilstaan of parkeren op plaatsen die vernietigt de bestreden beslissing; 
wegens atmosferische omstandighe- beveelt dat van dit arrest melding 
den toevallig gevaarlijk kunnen zijn, zal worden gemaakt op de kant van 
geen overtreding van het bedoelde de vernietigde beslissing; veroor
artikel oplevert; dat het Hof met deelt verweerder in de kosten; ver
voormeld arrest beslist dat een weg- wijst de zaak naar de Correctionele 
gebruiker strafbaar is wanneer hij Rechtbank te Mechelen, zitting hou
zijn voertuig laat stilstaan of par- dende in hoger beroep. 
keert op gelijk welke plaats, dat wil 3 november 1981 _ 2• kamer _ Voor
zeggen ook een plaats die · niet zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
voorkomt onder die opgesomd onder _ Verslaggever : de h. Rauws _ Ge
l" tot 10" van genoemd artikel, als het Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
voor de hand ligt dat zijn voertuig advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
ten gevolge van de omstandigheden Houtekier. 
een gevaar kan opleveren voor de · 
andere weggebruikers of hen onno-
dig kan hinderen; dat het Hof om 
die reden het vonnis vernietigt in 
zoverre de rechtbank zich onbe- Nr. 156 
voegd verklaarde om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vor
deringen van de eisers tegen ver

2• KAMER- 3 november 1981 

weerder en de kosten ervan te VERZEKERING _ WA.M.-VERZEKERING _ 
hunnen laste liet; 

Overwegende dat het arrest van 
het Hof het bedoelde vonnis niet 
vernietigt in zoverre het !outer op 
civielrechtelijk gebied besliste dat 
verweerder, door zljn wagen in 
dichte mist te parkeren op een 
hoofdbaan met tamelijk druk ver
keer, een onvoorzichtigheid had 
begaan die, op grond van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, zijn aansprakelijkheid voor 
een derde meebracht; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, waarnaar de 
zaak werd verwezen en waarbij ze 
enkel binnen de hiervoren omschre
ven perken aanhangig werd ge
maakt, niettemin beslist dat ver
weerder civielrechtelijk geen fout in 
oorzakelijk verband met het ongeval 
heeft begaan; 

Dat het vonnis zodoende het 
gezag van gewijsde van het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 

IN HET VERKEER BRENGEN VAN EEN MOI'OR
RIJTUIG WANNEER DE VERZEKERING, 
WEGENS NIET-BETALING VAN DE PREMIE, 
GESCHORST IS - MISDRLJF. 

Art. 18, § 1, W.A.M.-wet is toepasselijk 
wanneer een motorrijtuig in het ver
keer wordt gebracht waarvan de verze
kering, gesloten tot dekking van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid waar
toe het aanleiding kan geven, geschorst 
is wegens niet-betaling van de premie, 
zelfs wanneer deze schorsing met toe
passing van art. 11 van dezelfde wet 
door de verzekeraar aan de derde bena
deelde niet kan worden tegengeworpen 
(1). 

(LATAIRE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1981 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot « al de beschikkingen 

Leuven van 31 januari 1980 mis- ---------------
kent; (1) Zie Cass., 27 april 1959 (Bull. en Pas., 

1959, I, 666); 14 sept. 1961 (ibid., 1961, I, 70); 
Dat het middel gegrond is; 1 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1024). 
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van het arrest op strafrechtelijk 
gebied, doch enkel wat betreft het 
feit A»; 

Overwegende dat onder A aan 
eiser ten laste werd gelegd : te 
Kaprijke, op 5 januari 1980 zijn 
motorrijtuig in het verkeer op de 
openbare weg te hebben gebracht 
zonder dat de burgerrechtelij
ke aansprakelijkheid, waartoe dit 
motorrijtuig aanleiding kan geven, 
gedekt was door een verzekering 
welke aan de bepalingen van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen beant
woordt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1, 2, § 1, en 18, §§ 1 en 3, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

doordat het arrest de telastlegging 
tegen eiser bewezen verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
onvoldoende is gemotiveerd en ·de mid
delen, door eiser uiteengezet in zijn 
conclusie van 20 februari 1981, niet 
volledig beantwoordt; het, in zijn reden
geving, niet het door eiser gestelde feit 
weerlegt : " dat de uitdrukkelijke erken
ning door de naamloze vennootschap 
Verzekeringsmaatschappij van de 
Schelde van haar verzekeringsplicht het 
bewijs inhoudt dat eisers voertuig op 
5 januari 1980 geldig verzekerd was 
tegenover derden »; dit bewijs niet wordt 
weerlegd door de motivering dat de 
verzekeraar, toen hij zich verbond de 
eventuele schaden aan derden toch te 
zullen vergoeden, mogelijk heeft 
gesteund op andere gronden dan een 
geldige verzekering; 

tweede onderdeel, door het strafonder
zoek wordt bewezen dat eiser tot dek
king van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid, waartoe zijn motorrijtuig 
aanleiding kan geven, met de naamloze 
vennootschap Verzekeringsmaatschappij 
van de Schelde voor de vaste duur van 
tien jaar een verzekering had gesloten, 
welke op 5 januari 1980 nog niet verlo
pen was; aan deze overeenkomst door de 
verzekeraar niet eenzijdig een einde kon 
worden gesteld; de verzekeraar evenmin 
zichzelf kon recht doen door op een 
willekeurig ogenblik, zelfs ingevolge 
tekortkomingen van eiser, welke niet 

voorzien zijn in de wet van 1 juli 1956, 
de uitwerking van de verzekeringsover
eenkomst te schorsen; een dergelijke 
schorsing ten hoogste uitwerking kan· 
hebben tussen partijen en niet teri 
overstaan van derden zodat eiser over
eenkomstig voornoemde wet als geldig 
verzekerd moet worden beschouwd; 
indien er op 5 januari 1980 geen aan de 
bepalingen van de wet van 1 juli 1956 
beantwoordende verzekering had be
staan, de feitenrechter de onvoorwaar
delijke vrijwillige tussenkomst van de 
verzekeraar aan de zijde van eiser 
ontoelaatbaar had moeten verklaren; de 
rechtstreekse vordering van de bena
deelde eveneens haar recht van bestaan 
slechts put uit het aanwezig zijn van een 
geldige verzekering overeenkomstig de 
wet van 1 juli 1956 : 

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

eensdeels vast te stellen dat de 
verzekering op 5 januari 1980, 
datum van het ongeval, was 
geschorst en door anderdeels in zijn 
verdere redengeving te zeggen « dat 
een door de assuradeut " achteraf " 
gedane verklaring de eventuele 
schaden aan derden te zullen ver
goeden, niet inhoudt dat de 
beklaagde geldig verzekerd was »,'. 
de conclusie van eiser beantwoordt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat onder toepas
sing van artikel 18, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen valt, het 
feit een dergelijk rijtuig in het_ 
verkeer te brengen waarvan de 
verzekering gesloten tot dekking 
van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid waartoe het aanleiding kan 
geven, geschorst is ten gevolge van 
het niet voldoen van de premie, 
zelfs wanneer deze schorsing met 
toepassing van het artikel 11 van 
dezelfde wet door de verzekeraar 
aan de derde benadeelde niet kan 
worden tegengeworpen; 

Overwegende dat, zolang arti
kel 13 van genoemde wet niet van 
kracht is, de benadeelde zijn recht
streekse vordering tegenover de 
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verzekeraar behoudt; dat deze laat
ste de schorsing van de overeen
komst, die van v66r het verkeerson
geval dagtekent, aan de benadeelde 
slechts kan tegenwerpen wanneer 
deze volgt hetzij uit een overeen
komst, hetzij uit een rechterlijke 
beslissing; dat bij ontstentenis van 
een dergelijke overeenkomst of 
rechterlijke beslissing de verzeke
raar in de zaak kan worden betrok
ken of tot vrijwaring van zijn belan
gen vrijwillig in de zaak kan tus
senkomen zodat aan deze vrijwillige 
tussenkomst geeil erkenning kan 
worden verbonden dat het rijtuig op 
datum van het ongeval rechtsgeldig 
verzekerd was; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de stukken van het op
sporingsonderzoek vaststelt : 1 • dat 
eiser op 1 september 1977 tot dek-
king van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid, waartoe zijn motor
rijtuig aanleiding kan geven, met 
de naamloze vennootschap Ver
zekeringsmaatschappij van de 
Schelde een verzekeringsovereen
komst sloot; 2° dat deze laatste bij 
· aangetekende brief van 7 november 
1979 meldde dat, indien de premie 
niet inmiddels zou worden betaald, 
« de waarborg zou zijn geschorst 
overeenkomstig de polis »; 3° « dat 
eiser op 17 januari 1980 opnieuw ver
zekerd werd door de naamloze ven
nootschap De Schelde »; 

Overwegende dat de rechters in 
hoger beroep uit deze vaststellingen 
wettig hebben afgeleid dat, nu de 
verzekering tussen 7 november 1979 
en 17 januari 1980 ten gevolge van 
de niet-betaling van de premie over
eenkomstig de algemene voorwaar
den van de polis rechtsgeldig was 
geschorst, het motorrijtuig van eiser 
op 5 januari 1980 niet verzekerd 
was en dat deze laatste zich schul
dig had gemaakt aan overtreding 
van de artikelen 1, 2, § 1, en 18 van 
de wet van 1 juli 1956; dat daaraan 
niet afdoet de omstandigheid dat de 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

3 november 1981 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Patrick De Groote, advocaat bij de 
balie te Gent. 

Nr. 157 

2• KAMER- 3 november 1981 

VERNIELING VAN ANDERMANS ROE
RENDE EIGENDOMMEN - STRAF
WETBOEK, ART. 559, 1° - MOREEL BESTAND
DEEL VAN HET MISDRLJF. 

Art. 559, 1' Sw. vindt slechts toepassing 
indien de beschadiging of vernieling 
van andermans roerende eigendom
men opzettelijk geschiedt; hoewel 
geen bijzonder of kwaadwillig opzet is 
vereist, moet de dader nochtans wil
Jens en wetens hebben gehandeld (1). 

(SEEUWS T. VAN HULLE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat het vonnis, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiser veroordeelt tot 
een geldboete en schadevergoeding, 
ter zake van : te Gent, op 21 juni 

assuradeur op grond van andere 1---------------
wettelijke bepalingen vrijwillig in 
de zaak is tussengekomen; 

(1) Zie Cass., 26 juni 1961 (BulL en Pas., 
191h, I, 1175). 
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1980, buiten de gevallen omschreven 
in boek II, titel IX, hoofdstuk III, 
van het Strafwetboek, andermans 
roerende eigendommen opzettelijk 
te hebben beschadigd of vernield; 

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 artikelen 97 van 
de Grondwet en 559, 1", van het Straf
wetboek: 

Overwegende dat artikel 559, 1°, 
van het Strafwetboek slechts toepas
sing vindt indien de beschadiging of 
vernieling van andermans roerende 
eigendommen opzettelijk geschiedt; 
dat, hoewel geen bijzonder of kwaad
willig opzet is vereist, de dader noch
tans willens en wetens moet hebben 
gehandeld; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie betoogde : dat uit het vooronder
zoek blijkt dat hij de winkel van de 
burgerlijke partij Roger Van Hulle 
is binnengevlucht omdat Dirk Van 
der Beke, medebeklaagde, hem 
achtervolgde en hem met slagen 
bedreigde; dat Roger Van Hulle 

aan de vernieling heeft deelgeno
men door zelf een daad te stellen 
die tot die vernieling heeft geleid; 
dat in de eerste veronderstelling elk. 
opzet bij eiser ontbreekt en het' 
vonnis mitsdien zijn beslissing niet: 
wettelijk verantwoordt; 

II. In zoverre de voorziening' 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijk vordering : 

Overwegende dat cassatie van de' 
beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de 
beslissing op verweerders civiel
rechtelijke vordering tegen eiser, 
die zich daartegen regelmatig in 
cassatie heeft voorzien; 

Overwegende dat, nu de veroorde
ling van eiser, beklaagde, op de 
strafvordering en op de civielrechte
lijke vordering wordt vernietigd op 
zijn cassatieberoep, de beslissing,. 
waarbij Charles Seeuws en Celina 
Braem civielrechtelijk aansprakelijk 
worden verklaard voor de gerechts
kosten en de veroordeling tot scha
devergoeding, geen bestaansreden 
meer heeft; · 

verklaarde : « Ik wens duidelijk aan Om die redenen, vernietigt het 
te merken dat de schade wel dege- vonnis in zoverre het eiser veroor-· 
lijk door de tweede persoon (Dirk deelt op de strafvordering en de 
Vander Beke) werd aangericht »; civielrechtelijke vordering; stelt vast 

Overwegende dat het vonnis eiser dat de beslissing, waarbij Charles 
veroordeelt op grond « dat ook al Seeuws en Celina Braem civielrech
was het alleen Van der Beke Dirk telijk aansprakelijk worden ver
die tegen de weegschaal gebotst is, klaard voor de kosten van de tegen 
waardoor schade ontstaan is, het uit eiser ingestelde strafvordering en
de gegevens van de bundel blijkt voor de tegen deze uitgesproken 
dat deze schade door het optreden civielrechtelijke veroordeling, haar 
van beide beklaagden werd veroor- bestaansreden verliest; beveelt dat 
zaakt »; van dit arrest melding zal worden 

Overwegende dat er in deze gemaakt op de kant van de gedeel
redengeving een dubbelzinnigheid telijk vernietigde beslissing; h~at de 
schuilt; dat men immers niet kan k~~ten ten laste van de Staat, ver
uitmaken of de rechter beslist dat, WlJSt de ~ldus beperkte zaak naar 
zelfs indien eiser geen deel heeft de Correction~le. Rechtbank te De~
genomen aan de vernieling van de dermonde, Zltting houdende m 
goederen, hij niettemin strafrechte- hoger beroep. 
lijk aansprakelijk is omdat hij fou- 3 november 1981- 2• kamer- Voor
tief heeft gehandeld door de winkel zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
binnen te vluchten, dan wel dat hij - Verslaggever : de h. Matthijs -
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Gelijkluidende conclusie van de ,h. Nr. 159 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. De Roeck, advocaat bij de balie te 
Gent. 

Nr. 158 

2• KAMER- 3 november 1981 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BLJKO
MEND ONDERZOEK - WEIGERING DOOR DE 
RECHTER OP GROND DAT HLJ DIE MAATRE
GEL NIET NOODZAKELLJK ACHT OM TOT ZLJN 
OVERTUIGING TE KOMEN - BESLISSING 
WAARUIT NIET NOODZAKELLJK VALT AF TE 
LEYDEN DAT HET RECHT VAN VERDEDIGING IS 
GESCHONDEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
6.3, d- DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

1 • Het Hot kan uit de loutere afwijzing 
door de rechter van een verzoek om 
een bijkomende onderzoeksmaatregel 
op grond dat die maatregel niet nood
zakelijk was om tot zijn overtuiging te 
komen, niet aBeiden dat het recht van 
verdediging is geschonden (1). 

2" Art. 6.3, d, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens kent aan de beklaagde 
het recht toe getuigen op te roepen en 
ze onder dezelfde voorwaarden te 
doen ondervragen als de getuigen a 
charge, maar belet niet dat de rechter 
op onaantastbare wijze en niet inacht
neming van het recht van verdediging 
oordeelt of een bijkomende onder
zoeksmaatregel noodzakelijk is, met 
name of hij een getuige zowel · a 
decharge als a charge nog moet horen 
om tot zijn overtuiging te. kunnen 
komen (2). 

(MALCOLM) 

3 november 1981 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Andre Van Den Sype, advocaat bij 
de balie te Gent. 

Nota's arrest nr. 158 : 

(1) en (2) Zie Cass., 23 okt. 1973 en 6 mei 
1974 (A.C., 1974, 225 en 997); 11 april 1978 
(ibid., 1978, 919) met noot F.D., en 21 nov. 1978 
(ibid., 1978-79, 326). 

1• KAMER- 5 november 1981 

11° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLLJK WET- · 
BOEK, ART. 1384, DERDE LID - AANSPRAKE
LLJKHEID VAN MEESTER EN OPDRACHTGE
VER - GEZAGSVERHOUDING - NIETTEMIN 
EEN ZEKERE VRLJHEID VAN DE AANGE
STELDE BLJ DE UITVOERING VAN ZLJN WERK 
OF IN ZLJN BEDIENING {1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLLJK WET
;BOEK, ART. 1385- AANSPRAKELLJKHEID VAN 
DEGENE DIE ZICH BEDIENT VAN EEN DIER 
TERWLJL HLJ HET IN GEBRUIK HEEFT -
BEG RIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLLJK WET
BOEK, ART. 13S5 - SCHADE DOOR EEN PAARD 
AAN EEN LEERLING-RUITER TOEGEBRACHT 
TLJ.DENS RLJLES DOOR EEN RLJMEESTER IN 
EEN MANEGE - RLJMEESTER DOOR EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VERBONDEN MET 
DE EIGENAAR VAN DE MANEGE, WAAR HET 
ONGEVAL HEEFT PLAATSGEHAD- AANSPRA
KELLJKHEID VAN DE RLJMEESTER- BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLLJK WET
BOEK, ART. 1384, DERDE LID - AANSPRAKE
LLJKHEID VAN MEESTER EN OPDRACHTGE
VER - RLJMEESTER, AANGESTELDE VAN EEN 
EIGENAAR-DIRECTEUR VAN EEN MANEGE
SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN PAARD 
WAARVOOR DE RLJMEESTER AANSPRAKELLJK 
IS O.G.V. ART. 1385 B.W. - AANSPRAKELLJK
HEID VAN DE EIGENAAR-DIRECTEUR O.G.V. 
ART. 1384, DERDE LID, B.W. - BEGRIP. 

2" Hij die zich van een dier bedient 
terwijl het tot zijn gebruik strekt, is 
volgens art. 1385 B. W. aansprakelijk 
voor de schade die het dier heeft 
toegebracht, wanneer hij als bewaar
der van dat dier, ten tijde van het 
schadelijke feit, niet enkel het mees
terschap erover had, maar daarop ook 
recht van leiding en toezicht, zonder 
medewerking van de eigenaar van het 

Nota arrest nr. 159 : 

(1) Zie Cass., 16 okt. 1972 (A.C;, 1973, 165) en 
voetnoot 7. Zie ook de concl. van het O.Nf.. in 
Bull. en Pas., 1982, I, 316. 
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dier, alsmede van gebruik, zoals de 
eigenaar (2). 

3" Het arrest dat vaststelt dat een·paard 
schade heeft toegepracht aan een Jeer
ling-ruiter, toen deze rijles kreeg van 
een rijmeester die met de eigenaar
directeur van de rijschool door een 
arbeidsovereenkomst was verbonden 
maar die, bij de uitvoering van de hem 
opgedragen taak, op het dier recht van 
gebruik, leiding en toezicht had, zon
der dat die eigenaar zelf zodanig recht 
heeft kunnen uitoefenen en o.m. zon
der dat hij bij die les aan de rijmees
ter bevelen heeft kunnen geven, leidt 
daaruit wettig af dat deze, hoewel hij 
een aangestelde van de eigenaar was, 
niettemin de hoedanigheid had van 
bewaarder van het paard, in de. zin 
van art. 1385 B. W:, en derhalve aan
sprakelijk was voor de schade (3). 

4" De artt. 1384, eerste lid, B. W:, volgens 
hetwelk men aansprakelijk is o.m. 
voor de schade veroorzaakt door de 
raad van personen voor wie men moet 
instaan, en 1384, derde lid, B. W:, 
volgens hetwelk de meester en zij die 
anderen aanstellen, aansprakelijk zijn 
voor de schade door hun dienstboden 
en aangetelden veroorzaakt in de 
bediening waartoe zij hen gebezigd 
hebben, nemen niet weg dat de rech
ter, overeenkomstig art. 1384, eerste en 
derde lid, B. W:, de eigenaar-directeur 
van een manege wettig veroordeelt tot 
vergoeding van de schade die een 
paard heeft toegebracht, nadat hij 
wettig heeft beslist, dat de rij
meester overeenkomstig art. 1385 B. W: 
aansprakelijk was voor de schade, en 
vastgesteld dat die aangestelde, bij het 
ontstaan van de schade, de bediening 
uitoefende waartoe hij werd gebezigd 
(4). 

(PILE'ITE, BOUDART T. LECLERCQ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1980 door 
het. Hof van Beroep te Bergen 
gewezE\11; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, derde en vijfde lid, 1385 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het hof van beroep heeft 
vastgesteld dat eiser op het ogenblik van 
de feiten de aangestelde v<:m eiseres was 
en ·krachtens artikel 1385 van het Bur
gerlijk Wetboek eiser aansprakelijk 
heeft verklaard op grond : " dat de 
ritmeester (thans eiser) voor de eerste 
rechter niet heeft betwist dat hij op het 
ogenblik van het ongeval het dier feite
lijk onder zijn bewaring had; dat hij, 
zonder afbreuk te doen aan dat in de 
beslissing van de eerste rechter vastge
stelde feit, voor het hof van beroep 
betwist dat hij de hoedanigheid van 
bewaarder van het dier heeft; dat hij, tot 
staving van zijn nieuw stanpunt, aan
voert dat hij op het ogenblik van de 
feiten ·de aangestelde van de eigenares 
van het dier was en dat de aansprake
lijkheid op grond van artikel 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek hem niet was 
overgedragen, aangezien hij wegens dat 
statuut op geen enkel ogenblik een recht 
had van meesterschap, Ieiding en con
trole over het dier, zonder enige supervi
sie, dat wil zeggen zonder tussenkomst 
van de eigenaar; dat de beoordeling van 
de bewaring van een dier een feitelijke 
aangelegenheid is; dat de aangestelde in 
de uitoefening van de functies van --------------------! rijmeester een recht van gebruik, Ieiding 
en controle heeft, nu de aansteller hem 
dienaangaande geen enkel bevel kan 
geven; dat zulks uitlegt waarom de heer 
Boudart voor de eerste rechter zijh 
hoedanigheid van bewaarder niet heeft 
betwist ··, 

(2) Zie Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 948). 

(3) Het hof van beroep, had de vraag niet 
onderzocht - en de eisers hebben voor het 
Hof desaangaande geen middel aangevoerd -
of de schade ten gevolge van de val van een 
paard noodzakelijk is veroorzaakt door het 
dier, in de zin van art. 1385 B.W. Wanneer een 
leerling-ruiter bij een val gedood, vemiinkt of 
gewond wordt, heeft dan wel het dier de 
schade veroorzaakt, of heeft de onbehendige 
of onervaren ruiter het risico genomen te 
leren paard rijden, waaraan uiteraard gevaren 
zijn verbonden, of nog heeft · de rijmeester 
verzuimd de gepaste richtlijnen te geven of de 

terwijl artikel 1385 van het Burgerlijk 
Wetboek impliceert dat de bewaarder op 
het ogenblik van het schadelijk feit 
meester was over het dier, wat een recht 
van Ieiding en toezicht impliceert zonder 
supervisie, dus zonder tussenkomst van 
de eigenaar; 

vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen ? daarui t volgt dat, eerste onderdeel, het 
(4) Zie de concl. van het O.M. in Bull. en tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, 

Pas., 1982, 1, 316. dat eiser op het ogenblik van de feiten 
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aangestelde van eiseres was, wat impli
ceert dat eiseres op het ogenblik van het 
ongeval haar gezag en toezicht over 
eiser uitoefende en, anderzijds, aan te 
nemen dat eiser op het ogenblik van het 
ongeval als bewaarder van het paard 
kon worden beschouwd, wat een recht 
zonder supervisie over het dier impli
ceert, en dat het arrest wegens die 
tegenstrijdigheid van de motieven niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
zijn beslissing niet naar recht heeft 
verantwoord aangezien het, nu het had 
gezegd dat eiser op het ogenblik van de 
feiten de aangestelde van eiseres was, 
niet meer kon aannemen dat eiser, op 
het ogenblik van het ongeval, het recht 
van leiding en toezicht over het paard 
had zonder supervisie, daar het wettelijk 
begrip « bewaarder van een dier » 
onverenigbaar is met dat van « aange
&telde », dat door de gezagsverhouding 
wordt gekenmerkt (schending van de 
artikelen 1382, 1383, 1384, §§ 3 en 5, en 
1385 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het bestaan v~n 

een gezagsverhouding niet onver
enigbaar is met het feit dat de 
aangestelde bij het uitvoeren van 
het hem toevertrouwde werk een 
zekere vrijheid behoudt; 

Overwegende dat artikel 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek impliceert 
dat de bewaarder van het dier op 
het ogenblik van het schadelijk feit 
het meesterschap erover heeft, wat 
een recht van leiding en van toe
zicht zonder supervisie omvat, dus 
zonder tussenkomst van de eigenaar 
van het dier; 

Dat dit meester zijn over het dier 
vereist dat de eigenaar aan de 
bewaarder een recht om het dier te 
gebruiken heeft overgedragen dat 
gelijk is aan dat van de eigenaar, 
welke voorwaarde door de rechter 
in feite moet beoordeeld worden; 

Overwegende dat uit de vermel
dingen en consideransen van het 
arrest volgt dat niet wordt betwist 
dat, op het ogenblik van het ongeval 

dat is overkomen aan verweerder 
die rijles nam, eiseres, eigenares 
van het paard en directrice van de 
manege, niet in de manege aanwe
zig was en geen enkel recht van 
gezag, leiding en controle over het 
dier uitoefende, en dat eiser, aange
stelde van eiseres, in de uitoefening 
van zijn functie als rijmeester, en 
recht van gebruik, leiding en con
trole over het dier had, nu eiseres 
hem dienaangaande geen enkel 
bevel kon geven; 

Dat het arrest aldus, nu het heeft 
vastgesteld dat eiser een recht van 
leiding over het dier had zonder 
supervisie, zonder tegenstrijdigheid 
wettig heeft kunnen beslissen dat 
hij, hoewel hij de aangestelde van 
eiseres was, in de zin van arti
kel 1385 van het Burgerlijk Wet
hoek, de hoedanigheid van bewaar
der van het dier bezat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1384, 
derde lid, 1385 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep had 
gezegd dat eiser als bewaarder van het 
paard aansprakelijk was voor het onge
val, en eiseres aansprakelijk heeft ver
klaard krachtens artikel 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek op grond dat 
« de eerste rechter, nu Mevr. Pilette 
(thans eiseres) burgerrechtelijk aanspra
kelijk was voor haar aangestelde, de 
heer Boudart (thans eiser), haar terecht 
hoofdelijk met laatstgenoemde heeft ver
oordeeld om de schade van gei:ntimeerde 
(thans verweerder) te vergoeden », 

terwijl de aansprakelijkheid voor de 
aansteller op grond van artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
steunt op het voorafgaande bewijs van 
de fout of de nalatigheid van de aange
stelde en het oorzakelijk verband met de 
schade, waa:ruit volgt dat het hof van 
beroep, door eiser aansprakelijk te stel
len op grond van artikel 1385 van het 
Burgerlijk Wetboek, welk artikel niet de 
bewezen fout van bewaarder impliceert, 
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de artikelen 1384, derde lid, en 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft geschon
den door de in die wetsbepalingen 
vastgelegde objectieve aansprakelijkhe
den te cumuleren : 

Over het door verweerder opge
worpen middel van niet-ont
vankelijkheid, hieruit afgeleid dat 
het beschikkende gedeelte van het 
arrest, ook al was het eerste middel 
gegrond, naar recht verantwoord 
blijft door een veroordeling van 
eiseres op grond van artikel 1385 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid steunt op de 
onderstelling dat het eerste middel 
is aangenomen; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen, nu dat eerste middel is 
verworpen; 

Over het middel : 
Overwegende dat het arrest wet

tig beslist dat eiser met toepassing 
van artikel 1385 van het Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk is voor de 
door een dier veroorzaakte schade; 

Dat het eerste lid van artikel 1384 
van hetzelfde wetboek bepaalt dat 
men aansprakelijk is voor de schade 
welke veroorzaakt wordt door de 
daad van personen voor wie men 
moet instaan, en het derde lid van 
dat artikel dat « de meesters en zij 
die anderen aanstellen ( aansprake
lijk zijn) voor de schade door hun 
dienstboden en aangestelden ver
oorzaakt in de bediening waartoe zij 
hen gebezigd hebben »; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het wettig heeft vastgesteld dat de 
schade door eiser was veroorzaakt 
in de bediening waartoe eiseres 
hem had gebezigd, laatstgenoemde 
wettig veroordeelt met toepassing 
van de bepalingen van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel naar recht faalt : 

5 november 1981- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Vc,·slaggever : de h. Closon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont, Van Ryn. 

Nr. 160 

1• KAMER- 5 november 1981 

1° MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
CONCESSIONARIS VAN EEN MIJN- GECOOR
DINEERDE WETI'EN OP DE MIJNEN, GROEVEN 
EN GRAVERIJEN, ART. 58 - GEEN UITSLUI
TING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
VERKOPER VAN DE BOVENGROND- BEGRIP. 

2° KOOP - VERKOOP VAN EEN ONROEREND 
GOED - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE VERKOPER, UlT DE ARTT. 1641 
EN 1647 B.W. - IN BEGINSEL NIET UITGESLO
TEN WEGENS DE AANS}>RAKELIJKHEID, UlT 
ART. 58 VAN DE GECOORDINEERDE WETI'EN 
OP DE MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN, 
VAN DE CONCESSIONARIS VAN DE MIJN IN DE 
ONDERGROND VAN HET VERKOCHTE TERREIN 
-BEGRIP. 

3° KOOP- VRIJWARING WEGENS VERBOR
GEN GEBREKEN - ONROEREND GOED 
GEBOUWD OP EEN TERREIN WAARVAN DE 
ONDERGROND VOOR EEN MIJN IN CONCESSIE 
IS GEGEVEN - VERKOOP VAN HET ONROE
REND GOED- INSTORTING VAN HET GEBOUW 
TEN GEVOLGE VAN ONVOLDOENDE VOLSTOR
TING VAN EEN MIJNSCHACHT - CONTRAC
TUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKO
PER- BEG RIP. 

1" en 2" Ingevolge art. 58 .van de gecoor
dineerde wetten op de mijnen, groeven· 
en graverijen is de concessionaris van 
een mijn van rechtswege gehouden tot 
vergoeding van elke oppervlakte
schade ten gevolge van de exploitatie 
van de mijn; die bepaling doet geen 
afbreuk aan de regel inzake de con
tractuele aansprakelijkheid van de 
vekoper wegens verborgen gebreken 
van het verkochte onroerend goed op 
een terrein waarvan de ondergrond 
door een koolmijn in concessie was 
gegeven. 

Om die redenen, verwerpt het 3" De veroordeling van de verkoper tot 
cassatieberoep; veroordeelt de eise- vergoeding van de schade ten gevolge 
res in de kosten. van de instorting van het verkochte 
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onroerend goed wegens een verborgen 
gebrek ervan, is naar recht verant
woord wanneer in die beslissing is 
vastgesteld dat, hoewel die instorting 
te wijten was aan een onvoldoende 
volstorting van een mijnschacht van 
een aan een derde in concessie gege
ven mijnexploitatie onder het ver
kochte onroerend goed, die schacht 
het terrein aan de bebouwde opper
vlakte raakte en dat het verkochte 
goed als zodanig een gebrek vertoonde 
waarvoor de verkoper aansprakelijk 
was (1). (Artt. 1641 en 1647 B.W.) 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot vernieti
ging van het arrest omdat naar zijn oordeel 
bet tweede onderdeel van het middel gegrond 
was. 

In het eerste onderdeel van hetzelfde middel 
betoogde eiseres o.g.v. gegevens in feite eri in 
rechte, die in substantie dezelfde waren als 
die welke voor de feitenrechter waren· uiteen
gezet, dat de onvoldoende volstorting van een 
schacht in de mijn die aan een derde in 
concessie was gegeven onder de· oppervlakte 
van bet terrein waarop bet verkochte gebouw 
was opgetrokken, geen verborgen gebrek kon 
zijn, in de zin van de wet, en dat zij derhalve 
onwettig was veroordeeld • voor de schade ten 
gevolge van een verborgen gebrek van de 
verkochte grond •· 

In het tweede onderdeel voerde de eiseres 
aan dat het bestreden arrest geen antwoord 
had gegeven op de conclusie voor bet hof van 
beroep ten betoge dat : 1• de verkoop geen 
betrekking had op de onvoldoende volgestorte 
• mijnschacht •, die eigendom was gebleven 
van de concessionaris van de mijn; 2" de 
c aansprakelijkheid van de schade. aan de 
oppervlakte, die de concessionaris van de mijn 
volgens de wet had, bet gevolg is hiervan dat, 
ten gevolge van die concessie aan de eigenaar 
van de oppervlakte bet bezit werd ontnomen 
van de ondergrond en dat hij dus niet meer 
beschikte over de steenkoollaag onder zijn 
eigendom • en dus ook niet over de plaats 

(• LA MAISON LIEGEOISE • C.V. T. GERARD, 
HUBIN, c CHARBONNAGES DE BONNE ESPE
RANCE, BATTERIE, BONNE FIN ET VIOLETTE •, 

.. MESTREZ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest,· op 17 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe-
zen; · · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1126, 1134, 
1135, 1142, 1147, 1165, 1382, 1383, 1384, 
1582, 1603, 1625, 1641, 1643, 1710, 1973 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, met WIJZigmg 
van bet beroepen vonnis, beslist dat 
de steenkoolmijn (tweede verweerster) 
en eiseres aansprakelijk zijn voor de 
instorting van het gebouw van de 
eerste verweerders, op grond, wat 
eiseres betreft, dat (zij) als 
verkoper van het gebouw aanspra
kelijk is voor de schade door het verbor
gen gebrek van die (aan de eerste 
verweerders) verkochte grond wegens 
bet bestaan van een oude mijnschacht 
waarop de funderingsplaat van het 
gebouw is aangebracht en dat (zij) 
bovendien aansprakelijk is voor de fout 
van haar aangestelde, permanente afge
vaardigde, die zijn opdracht toezicht te 
houden op bet niveau van de funde
ringslagen niet heeft uitgevoerd, of geen 
rekening heeft gehouden met het 
bestaan van het metselwerk van die 
schacht ... en de architect daarover niet 
heeft ingelicht », en dat die partijen in 
solidum aansprakelijk zijn voor de 
schade aan genoemd gebouw op grond 
dat « de gehele schade zoals zij zich in 
concreto heeft voorgedaan, aileen moge-

waar later een slecht volgestorte schacht 1------------------
gegraven werd; a• men niet als een verborgen 
gebrek kan aanmerken dat een coricessionaris 
·van een mijn ... een schacht op een gevaarlijke 
wijze heeft volgestort, terwijl hij aile sporen 
ervan heeft doen verdwijnen; 4° de funderings
laag van het verkochte gebouw de constructie 
ervan mogelijk maakte zonder bijzondere 
voorzorgen t.a.v. de grond behoeven te nemen. 

Het O.M. had eraan herinnerd dat het 
tweede onderhoud, waarin een vormbezwaar 
werd aangevoerd, voor bet eerste onderdeel 
diende te worden onderzocht, zulks des te 
meer daar, i.e. de gegevens in feite en in 
rechte van bet eersie onderdeeJ. wezenlijk 
dezelfde waren als die van de conclusie, zodat 
het Hof, door een antwoord te verstrekken op 
het eerste onderdeel, waarmee de feitenrech
ter geen tekening had gehouden, die rechter 

zou vrijgesteld hebben van zijn motiverings
verplichting. 

Het O.M. was van oordeel het arrest, nu het 
er zich toe beperkt te zeggen dat • de schacht 
de oppervlakte wei raakte en dat daardoor de 
verkochte eigendom een gebrek vertoonde •, 
die conclusie niet beantwoordt. 

Verder. is aan bet vormvereiste van art. 97 
Gw. en· bet recht van verdediging, dat niet 
mag worden miskend, hetgeen een van de 
grondslagen is van de motiveringsverplichting, 
niet voldaan zijn door de rechter in boger 
beroep, omdat de eiseres niet kon uitmaken of 
bet hof van beroep met de omstandige conclu
sie in feite en in rechte rekening had gehou
den en, zo ja, om welke redenen in feite en in 
rechte die conclusie was verworpen. 

F.D. 
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lijk is geweest door de contractuele fout 
van " La Maison lil~geoise " en door het 
feit dat, ingevolge de wet, de aansprake
lijkheid van de koolmijnen in het gedrang 
brengt •, 

terwijl die motivering, in haar geheel, 
dubbelzinnig is doordat zij niet duidelijk 
maakt of, volgens de feitenrechters, « de 
contractuele fout » van eiseres, die als 
oorzaak in aanmerking wordt genomen, 
die fout is die eiseres, als verkoper van 
het gebouw, tot vrijwaring verplicht 
wegens een verborgen gebrek van de 
grond, waaraan zij, wegens de houding 
van haar, met het toezicbt tijdens de 
constructie belaste, permanente afge
vaardigde, niet kan ontkomen door over
komelijke onwetendheid aan te voeren, 
dan wel of de genoemde « con
tractuele fout • een fout is welke 
voortvloeit uit het verborgen gebrek van 
de verkochte grond, en onderscbeiden is 
van de fout van de bij de constructie van 
bet gebouw aangestelde permanente ver
tegenwoordiger, en waarvoor eiseres 
jegens de eerste verweerders aansprake
lijk was (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest, in de onderstel
ling dat bet een dubbele fout in aanmer
king heeft genomen, niet duidelijk 
maakt of door de tweede fout de con
tractuele of quasi-delictuele aansprake
lijkbeid van eiseres in bet gedrang 
wordt gebracht (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het arrest, indien de 
tweede fout contractueel is, eiseres 
wegens de fout van baar permanente 
afgevaardigde niet heeft kunnen veroor
delen tot vergoeding van de schade 
geleden door de koper van bet gebouw, 
die niets te maken beeft met de aan
nemingsovereenkomst waarbinnen de 
genoemde fout, zoals zij door bet arrest 
wordt bescbreven, is begaan, zonder de 
artikelen 1126, 1134, 1142, 1147, 1165, 
1582, 1603, 1625, 1641, 1643, 1710 en 1792 
van bet Burgerlijk Wetboek te scbenden; 
bet arrest, indien de tweede fout quasi
delictueel is, daaraan niet dat karakter 
beeft kunnen verlenen, nu zij voortvloeit 
uit bet optreden van de permanente 
afgevaardigde van eiseres in de uitoefe
ning van de opdracbt waarmee bij was 
belast, zonder bovendien de voornoemde 
artikelen 1134, 1135, 1142 en 1147 en de 
artikelen 1382 tot 1384 van bet Burger
lijk Wetboek te scbenden, en bet arrest 
bijgevolg, door eiseres op die grond te 
veroordelen zonder dat noodzakelijk oor
zakelijk verband vast te stellen tussen 
de aldus in aanmerking genomen quasi
delictuele fout en de scbade zoals zij 

zich heeft vorogedaan, eveneens de arti
kelen 1382 en 1384 van bet Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel nodig, artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat uit bet geheel 
van de in het middel weergegeven 
motieven volgt dat het arrest zijn 
beslissing inzake de aansprakelijk
heid van eiseres ondubbelzinnig 
hierop grondt dat de schade uitslui
tend aan de contractuele fout van 
eiseres te wijten is, nu zij de kopers 
moest vrijwaren voor een verborgen 
gebrek van het verkochte gebouw, 
te wijten aan het feit dat de funde
ringsplaat van het gebouw op een 
oude mijnschacht rustte; 

Dat het arrest, door te zeggen dat 
eiseres bovendien aansprakelijk is 
voor de fout van haar aangestelde, 
permanent afgevaardigde, die zijn 
opdracht toezicht te houden op het 
niveau van de funderingslagen niet 
heeft uitgevoerd, of geen rekening 
heeft gehouden met het bestaan van 
het metselwerk van die schacht en 
de architect daarover niet heeft 
ingelicht, niet beslist dat die fout 
van de aangestelde de contractuele 
of quasi-delictuele aansprakelijk
heid jegens de kopers in het 
gedrang brengt; dat het vaststelt dat 
eiseres het gebrek had kunnen ken
nen, indien haar aangestelde de 
hem toevertrouwde opdracht beter 
had uitgevoerd; 

Overwegende dat het voor het 
overige niet tegenstrijdig is, ener
zijds, vast te stellen dat de aange
stelde en permanente afgevaardigde 
van eiseres een fout heeft begaan 
door zijn opdracht toezicht te hou
den op het niveau van de funde
ringslagen niet uit te voeren of door 
geen rekening te houden met het 
bestaan van het metselwerk van de 
schacht en door de architect daar
over niet in te lichten en, ander
zijds, de architect vrij te stellen 
onder meer op grond dat aileen het 
feit dat hij in een mijnstreek werk
zaam was, niet impiceerde dat hij 
rekening moest houden met de 
mogelijke aanwezigheid van een 
mijnschacht onder de funderingen, 
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terwijl de steenkoolmijnen daarvan 
niet op de hoogte ware_n ofschoon 
zi.j in de eerste plaats m aanmer
king kwamen om het bestaan ervan 
te kennen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 7, 11, 
12 58 76 van de gecoordineerde wetten 
va~ l5 september 1919 op de mijnen, 
artikel 58, eerste lid, aangevuld bij 
artikel 2 van de wet van 12 mei 1955, 
544, 552, 1641, 1643, 1645, 1647 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest zegt dat de 
« Charbonnage »(de tweede verweerster) 
en eiseres aansprakelijk zijn voor de 
instorting van het gebouw ·van de eerste 
verweerders, en dat de « Charbonnage » 
wegens haar eigen daad en eiseres, 
wegens haar contractuele fout, in soli
dum de daaruit voortvloeiende schade 
moeten vergoeden, op de gronden, wat 
de « Charbonnage • betreft, dat de oude 
mijnschacht, die is ingestort en waar
door ook het gebouw aan de oppervlakte 
is ingestort, haar eigendom is gebleven 
en dat de « Charbonnage » krachtens 
artikel 58 van de wet op de mijnen 
aansprakelijk is voor: de sch~de :t;en 
gevolge van de instortmg van dte miJ~~ 
schacht, en, wat eiseres betreft, dat ZIJ 
« als verkoper van het gebouw aanspra
kelijk is voor de shade ten gevolge van 
het verborgen gebrek van de verkochte 
grond wegens het bestaan van ~en oude 
mijnschacht waarop de fundermgsplaat 
van het gebouw is aangebracht " en 
« dat zij bovendien aansprakelijk is voor 
de fout van haar aangestelde, perma
nente afgevaardigde, die zijn opdracht 
toezicht te houden op het niveau van de 
funderingsplaat niet heeft uitgevoerd, of 
die geen rekening heeft gehouden met 
het bestaan van het metselwerk van die 
schacht en de architect daarover niet 
heeft ingelicht », 

terwijl, eerste onderdeel, d~. eeuwigdu
rende eigendom van de_ miJJ?- van de 
concessionaris ondersche1den IS van de 
eigendom van de oppervlakte en voor
taan als een nieuwe eigendom wordt 
beschouwd; de teksten van de wet op ?e 
mijnen alle constructies beschermen die, 
uiteraard, op de grond kunne~ worden 
aangebracht zonder onderschetd tussen 
die welke v66r de concessie bestonden 
en die welke daarna zijn opgericht; de 

eerste en voornaamste verplichting van 
de concessionaris van de mijn jegens de 
eigenaar van de grond erin bestaat het 
dak van demijn te stutten en in stand te 
houden en hij daartoe alle mogelijke en 
vereiste voorzorgsmaatregelen om de 
bodem in stand te houden, moet nemen; 
de concessionaris van een mijn het recht 
van de oppervlakte-eigenaar om op zijn 
grond te bouwen, niet mag aantasten; de 
aansprakelijkheid van rechtswege van 
de concessionaris van een mijn voor alle 
schade ten gevolge van werken in de 
mijn, inzonderheid ten aanzien van hin
der aan de oppervlakte door de instor
ting van oude mijnschachten, waarvan 
het arrest vaststelt dat zij tot op heden 
eigendom van de « Charbonnage » zijn 
gebleven, de aansprakelijkheid van de 
bouwer, verkoper van een oppervlakte
gebouw, voor dezelfde schade met 
dezelfde oorzaak uitsluit; de aansprake
lijkheid van de verkoper wegens de 
vrijwaring voor de gebreken van de 
verkochte zaak veronderstelt dat het 
verborgen gebrek de zaak aantast, waar
van hij de eigendom aan de koper 
verkoopt en dat op het verkochte terrein 
geen steenkoolader noch de exploitaties 
van de concessionaris bestonden, inzon
derheid de oude mijnschacht die afge
scheiden en uitsluitende eigendom van 
de « Charbonnage " is gebleven; het 
bestaan van een oude mijnschacht onder 
de funderingsplaat van het gebouw dus 
op zichzelf geen gebrek van de ver
kochte grond kon vormen, vermits die 
schacht niet tot die grond behoorde; het 
arrest, dat overigens vaststelt dat het 
gebouw geen constructiefout vertoonde, 
dat er geen tekortkoming was geweest 
bij het algemeen toezicht op de bouw 
ervan en dat de constructie van een 
funderingsplaats ten deze geen studie
werk noch aanvullende controles of 
voorzorgen vereiste, eiseres dus niet 
contractueel aansprakelijk heeft kunnen 
stellen als verkoper van het gebouw 
wegens het verborgen gebrek van de 
grond, zijnde het bestaan van een oude 
mijnschacht die eigendom was van de 
« Charbonnage •, en evenmin haar, in 
solidum met de genoemde koolmijn, die 
aansprakelijk is op grond van artikel 58, 
heeft kunnen veroordelen wegens de 
schade aan het gebouw van de eerste 
verweerders door de instorting van die 
schacht, zonder schending van de artike
len 544 en 552 van het Burgerlijk 
Wetboek over de eigendom in het alge
meen, van de in het middel aangewezen 
bepalingen van de wet op de mijnen 
houdende regeling van de eigendom van 
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de mijninstallaties en van de aansprake
lijkheid van de mijnconcessionarissen 
evenals van de artikelen 1641, 1643, 1645 
en 1647 van het Burgerlijk Wetboek tot 
regeling van de vrijwaring voor verbor
gen gebreken van de verkochte zaak; 

tweede onderdeel, eiseres, ten betoge 
« dat men ten deze dus niet kan zeggen 
dat het bestaan van een oude mijn
schacht een verborgen gebrek kan zijn 
waarvoor (zij) aansprakelijk zou zijn; dat 
die mijnschacht enkel de aansprakelijk
heid van de concessionaris (de tweede 
verweerster) in het gedrang brengt », in 
haar regelmatige conclusie van hoger 
beroep liet gelden « dat de koper van de 
grond en van de installaties aan de 
oppervlakte niet de schacht kan kopen 
die tot de in concessie gegeven mijn 
behoort en dat de concessiehoudende 
vennootschap niet kan ontlast worden 
van haar aansprakelijkheid en haar 
verplichtingen die voortvloeien of zullen 
voortvloeien uit de artikelen 58, 66 en 75 
van de wetten op de mijnen »; ... " die 
vrijwaring van de eigendom van de 
oppervlakte voortvloeit uit zijn verlies 
van bezit, ten gevolge van de concessie, 
van de steenkoolader onder zijn eigen
dom •; ... « de ingestorle schacht eigen
dom (was) van de (steenkoolmijn), nu hij 
behoorde tot de steenkoolader die haar 
in concessie was gegeven, en een gebrek 
vertoonde aangezien die schacht (die 
door de exploitant onvoldoende was 
volgestort) was ingestort •; ... c men niet 
kan spreken over een verborgen gebrek 
wanneer de concessionaris van een mijn, 
die op een bepaald ogenblik eigenaar 
was van de grond waarin de schacht 
zich bevindt, die schacht op een gevaar
lijke wijze heeft volgestort, zodanig dat 
de instorting na een zekere tijd onver
mijdelijk werd ... (en) na aldus de 
schacht op een gevaarlijke en fatale 
wijze te hebben volgestort, de grond 
heeft verkocht nadat hij alle sporen van 
de schacht, die zijn eigendom bleef, had 
uitgewist, zodat (eiseres) na verschil
lende eigendomswisselingen die grond te 
goeder trouw heeft verworven en op de 
oppervlakte ervan volgens aile regels 
van de kunst woningen heeft gebouwd :o; 
••• « de funderingslaag de constructie van 
een gebouw mogelijk maakte, zelfs zon
der een funderingsplaats om de druk te 
verdelen (en) dat evenmin enige kritiek 
kan worden geoefend op de constructie
wijze van de gebouwen :o; het arrest de 
tweede verweerster aansprakelijk had 
verklaard op grond van artikel 58 van de 
wet op de mijnen door erop te wijzen 
dat « de schacht deel uitmaakte van de 

oorspronkelijke, in 1806 aan de huidige 
vennootschap gegeven concessie en dat 
zij daarvan tot op heden eigenaar is 
gebleven •, en, om eiseres in solidum 
met de « Charbonnage » te veroordelen, 
enkel zegt dat zij aansprakelijk is voor 
de in de motivering uiteengezette con
tractuele fout zonder te antwoorden op 
de duidelijke argumentatie van eiseres 
die onder meer steunt op het specifiek 
karakter van het eigen gebrek van de 
schacht zelf, omdat die op een gevaar
lijke manier is volgestort, en op het feit 
dat de bodem, dat wil zeggen de ver
kochte grond, geen gebrek vertoont, nu 
daarin niet de eigendom was begrepen 
van de tot de concessie behorende 
schacht, waarvan alle sporen waren 
verdwenen; dat gebrek aan antwoord 
een schending van artikel 97 van de 
Grondwet vormt; 

derde onderdeel, de onoverkomelijke 
onwetendheid omtrent het gebrek de 
v~rkoper ontla_st van elke schadevergoe
dmg ten aanz1en van de koper; eiseres 
bij conclusie haar onoverkomelijke 
onwetendheid omtrent het bestaan van 
een oude mijnschacht heeft verantwoord 
door de omstandigheid « dat zij op een 
grote oppervlakte had gebouwd (waar} 
vroeger reeds constructies bestonden 
die wegens hun ouderdom werden ge
sloopt ... », « dat het bestaan van een 
mijnschacht op die plaats sedert lang 
v~rgeten was aangezien hij sinds 1863 
met meer was gebruikt, .dat wil zeggen 
sedert meer dan een eeuw, en de 
concessionaris hem heeft volgestort op 
de toen gebruikelijke gevaarlijke wijze 
en genivelleerd om elk spoor te doen 
verdwijnen, aangezien de ingang van de 
schacht zich verschillende meters onder 
de oppervlakte van de grond bevond, dat 
het bestaan van die schacht in de loop 
van die honderd jaren natuurlijk verge
ten is aangezien in de Xhoveniontstraat, 
in die nabijheid, verschillende gebouwen 
zijn opgericht en de « Charbonnage de 
Bonne Fin » het bestaan ervan betwistte, 
dat men dus de redenering van de eerste 
rechter niet kan volgen welke " La 
Maison liegeoise • had moeten nagaan 
of er al dan niet een oude mijnschacht 
bestond, terwijl de concessionaris, die uit 
zijn archieven het bestaan ervan had kun
nen kennen en waarvan de afgevaardig
den dichtbij de constructies van « La Mai
son liegeoise • zijn geweest, nooit enige 
opmerking heeft gemaakt aan de archi
tect, de aannemer of aan « La Mai
son liegeoise » zelf, en zo het 
inderdaad juist is dat de arbeiders, bij 
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het graven van de greppel waarin de 
funderingsplaat van de gebouwen moest 
worden gegoten, over een kleine afstand 
metselwerk hebben gevonden, zij terecht 
hebben gemeend dat daarover niet 
moest worden gesproken, omdat op de 
plaats waar de goedkope woningen wer
den opgericht een reeks gebouwen heb
ben gestaan die zijn gesloopt, en dat uit 
de plannen blijkt dat de grondwerken 
boven de ingang van de schacht zijn 
stopgezet, zodat die helemaal onzicht
baar is gebleven, dat de vaststelling van 
de deskundigen, dat die muur noodzake
lijk moest doen deneken aan een oude 
mijnschacht, de aansprakelijkheid enkel 
kan bei:nvloeden wanneer iemand die 
van de zaak op de hoogte is, dat had 
kunnen zien »; het arrest, door te 
beslissen dat eiseres contractueel aan
sprakelijk is voor het verborgen gebrek 
van de aan de eerste verweerders ver
kochte grond, te wijten aan de aanwe
zigheid van een oude mijnschacht, die 
eigendom van de tweede verweerster is, 
en dat zij aansprakelijk is voor de fout 
van haar permanente afgevaardigde 
« die zijn opdracht toezicht te houden op 
het niveau van de funderingslagen niet 
heeft uitgevoerd of geen rekening heeft 
gehouden met het bestaan van het 
metselwerk van die schacht en de archi
tect daarover niet heeft ingelicht », door 
betreffende dat laatste punt te verwijzen 
naar het verslag (biz. 39-40) waarin de 
deskundigen zeggen dat de afgevaar
digde, nu hij toegaf te weten dat hij zich 
in een mijnstreek bevond, op zijn hoede 
moet zijn en zich vragen moest stellen 
over de oorsprong van dat metselwerk ... 
« men, bij de uitvoering van werken op 
een mijnconcessie, vooral moet zoeken 
naar de schachten en wij niet inzien 
welke andere indruk metselwerk op die 
hoogte zou kunnen wekken », het ver
weer verwerpt dat eiseres afleidt, uit 
haar onoverkomlijke onwetendheid, zon
der evenwel te antwoorden op de midde
len uit haar conclusie waarin wordt 
gevraagd rekening te houden met het 
feit dat het bestaan van een schacht op 
die plaats sedert meer dan een eeuw 
was vergeten, uit het slopen van de 
ingang van die schacht door de conces
sionaris van de mijn zodanig dat hij bij 
de grondwerken van het nieuw gebouw 
niet werd ontdekt en uit het feit dat het 
metselwerk oorspronkelijk is uitgelegd 
als de fundering van oude gebouwen die 
daar werden gesloopt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het arrest 
niet zonder tegenstrijdigheid kon zeggen 
dat de afgevaardigde een fout had 

begaan omdat hij geen toezicht had 
gehouden op de funderingslagen of geen 
rekening had gehouden met het bestaan 
van het metselwerk van die schacht en 
tegelijkertijd de architect vrijstellen op 
grond dat er voor de funderingsplaat 
geen bijkomende studie of controle ver
eist was en dat het feit aileen in een 
mijnstreek te werken, niet impliceerde 
dat er noodzakelijk rekening moest wor
den gehouden met de mogelijke aanwe
zigheid van een schacht onder de funde
ringen, terwijl zelfs de steenkoolmijnen 
daarvan niet op de hoogte waren, hoewel 
zij het bestaan daarvan in de eerste 
plaats moesten kennen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat ingevolge arti

kel 58 van de gecoordineerde wetten 
op de mijnen, groeven en graverijen 
de concessionaris van een mijn van 
rechtswege gehouden is tot vergoe
ding van elke oppervlakteschade 
veroorzaakt door de exploitatie van 
de mijn; 

Overwegende dat die regel geen 
afbreuk doet aan de regels inzake 
de contractuele aansprakelijkheid 
die, met betrekking tot de verkoop, 
in de artikelen 1641 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek zijn vastge
legd, zodat de aansprakelijkheid van 
de concessionaris van de mijn die 
van de verkoper van de grond aan 
de oppervlakte niet uitsluit; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de aan de verweerders ver
kochte grond een gebrek vertoonde 
wegens het bestaan van een oude 
mijnschacht waarop de funderings
plaat van het gebouw is aange
bracht; dat het arrest, zonder te 
betwisten dat er een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de 
eigendom van de oppervlakte en 
van de ondergrond, aldus vaststelt 
dat de schacht het terrein aan de 
oppervlakte raakte en dat de aan de 
verweerders verkochte eigendom 
daardoor een gebrek vertoonde; dat 
het bijgevolg de conclusie beant
woordt waarin eiseres betoogde dat 
het gebrek niet onder de vrijwaring 
door de verkoper viel nu laatstge
noemde geen eigenaar was van de 
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ondergrond waartoe de mijnschacht 
behoort; 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste middel volgt 
dat het arrest, nu het heeft vastge
steld dat eiseres wegens de fout van 
haar aangestelde niet kon aanvoe
ren dat zij het gebrek niet kende, 
niet omstandiger de conclusie moest 
beantwoorden die niet meer ter 
zake dienend was, en waarin eiseres 
verschillende omstandigheden aan
voerde die, volgens haar, het 
onoverkomelijk karakter van haar 
ontwetendheid aantoonden; 

Overwegende dat het arrest nog 
vaststelt dat de gehele schade zoals 
zij zich heeft voorgedaan, onmoge
lijk was zonder de contractuele fout 
van eiseres en zonder het feit dat, 
krachtens de wet, de aansprakelijk
heid van de steenkoolmijn in het 
gedrang brengt; 

Dat daaruit volgt dat het arrest 
zijn beslissing, luidens welke eise
res, in solidum met de steenkool
mijn, de schade moet vergoeden, 
regelmatig motiveert en naar recht 
verantwoordt; 

Dat die onderdelen van het mid
del niet kunnen aangenomen wor
den; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep en de oproeping tot 
tussenkomst; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

5 november 1981- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : ridder de Schaetzen -
Andersluidende conclusie (2) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

Nr. 161 

1 • KAMER- 5 november 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

DERHALVE DAT DE ARTT. 23 TOT 27 GER.W. 
ZLJN GESCHONDEN - MIDDEL WAARIN DIE 
ONWETTIGHEID WORDT AFGELEID UIT EEN 
ENKELE OVERWEGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING ZONDER ENIG VERBAND MET DE 
ANDERE EN MET DE CONTEXT ERVAN -
TEGENSTELLING OF TEGENSTRLJDIGHEID 
TUSSEN DE BESTREDEN BESLISSING EN DE 
VORIGE BESLISSING UITGESLOTEN DOOR 
ANDERE OVERWEGINGEN EN CONTEXT- MID
DEL DAT FEITELLJKE GRONDSLAG MIST. 

2° UITVINDINGSOCTROOI - OCTROOI 
VOOR EEN FABRICAGEPROCEDE- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LLJKE ZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING EEN UITVIN
DINGSOCTROOI ONWETTIG HEEFT NIETIG 
VERKLAARD OP GROND DAT AL EERDER EEN 
OCTROOI IS GENOMEN - BESLISSING WETTE
LLJK VERANTWOORD DOOR DE VASTSTELLING 
DAT NOG EERDER EEN DERDE OCTROOI WAS 
GENOMEN - GEBREK AAN BELANG - NIET 
ONTVANKELLJK MIDDEL. 

4° UITVINDINGSOCTROOI - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING EEN UITVINDINGSOCTROOI 
ONWETTIG HEEFT NIETIG VERKLAARD OP 
GROND DAT AL EERDER EEN OCTROOI IS 
GENOMEN - BESLISSING WETTELLJK VERc 
ANTWOORD DOOR DE VASTSTELLING DAT 
NOG EERDER EEN DERDE OCTROOI WAS 
GENOMEN - GEBREK AAN BELANG - NIET 
ONTVANKELLJK MIDDEL. 

2• Een uitvindingsoctrooi voor een fabri
cageprocede dekt de produkten die 
met dat procede normaal kunnen ver
kregen worden. (Wet van 24 mei 1854.) 

(TOOTAL LTD, TOOTAL INTERNATIONAL LTD, 
• TOOTAL • N.V., SERGANT 

T. LES TEXTILS NOUVEAUX N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 14 februari 1977 en 
14 mei 1980 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1, 4, 17 van de 
wet van 24 mei 1854 over de octrooien 
van uitvinding en 97 van de Grondwet, 

LLJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
HET GEZAG VAN GEWLJSDE IS MISKEND EN 

doordat het hof van beroep in zijn 
arrest van 17 februari 1977 had aangeno

-----------------1 men en beslist « dat het duidelijk is dat 
(2) Zie noot 1. de octrooien die in dit geschil worden 
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vergeleken, een verschillende finaliteit 
hebben en dat de deskundigen aan 
oningewijden in textielaangelegenheden, 
zoals de juristen, geen uitleg geven over 
de schijnbare tegenstrijdigheid tussen 
gelijkaardige procedes en versci?-illeD;~e 
resultaten », en daarentegen m ZIJn 
arrest van 14 mei 1980 beslist dat de 
twee Tootal-octrooien, zelfs in zoverre 
zij een produkt met specifieke kwalitei
ten dekken, voorafgegaan zijn door de 
octrooien Cyanides en I.G.Farben voor 
een procede, op grond van de doorslag
gevende reden dat « men even kreuk
vrije en soepele stoffen verkreeg met de 
procedes I.G.Farben en Tootal » of dat, 
volgens het door het arrest bekrachtig
de deskundigenverslag, « het procede 
I.G.Farben stoffen oplevert die even 
kreukvrij en soepel zijn als de stoffen 
behandeld volgens het Tootal-procede », 
nu beide soorten stoffen « slechts zeer 
kleine onbeduidende verschillen verto
nen », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
van 14 mei 1980 niet, zonder miskenning 
van het gezag van gewijsde van het 
arrest van 14 februari 1977 dat het 
aangevoerde bestaan had aangenomen 
als « een vanzelfsprekend » ( « het is 
duidelijk ») verschil of afwijking tussen 
de « finaliteiten » en de « resultaten » 
van de vergeleken octrooien, kon beslis
sen dat de produkten verkregen door dit 
door de I.G.Farben-octrooien gedekte 
procede dezelfde kwaliteiten hadden als 
de produkten verkregen met het Tootal
procede, dat wil zeggen dat de betrokken 
procedes een zelfde finaliteit hadden of 
tot hetzelfde resultaat leidden, zodat het 
arrest door die beslissing de artikelen 23 
tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt, waarin het beginsel van het 
rechterlijk gewijsde is vastgelegd; 

tweede ondeJ"deel, de eisers in hun 
conclusie in boger beroep hadden aange
voerd dat de Tootal-octrooien benevens 
het « kreukvrij » karakter en de 
« soepelheid » ook aanspraak maakten 
op het feit dat de stof niet te week werd, 
met andere woorden dat ze niet • onaan
vaardbaar broos » werd, en terwijl het 
arrest van 14 mei 1980, door te beslissen 
dat de Tootal-octrooien, zelfs in zoverre 
ze die produkten dekten, voorafgegaan 
werden door de Cyanides en I.G.Far
ben-octrooien, op grond dat de produk
ten die verkregen werden met de door 
laatstgenoemde octrooien gedekte proce
des even kreukvrij en soepel waren als 
de door de Tootal-octrooien gedekte 
produkten, niet antwoordt op de conclu-

sie van de eisers waarin, naast het 
kreukvrij karakter en de soepelheid, de 
derde bovenvermelde kwaliteit werd 
aangevoerd; het arrest bijgevolg niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

derde onderdeel, het arrest van 14 mei 
1980 althans op dat punt aan dubbelzin-. 
nigheid lijdt, nu het niet duidelijk maakt 
of de rechters die derde kwaliteit heb
ben willen verwerpen omdat ze niet 
betekenisvol was of omdat de stof die 
werd verkregen, volgens de octrooien,, 
waarvan wordt aangevoerd dat ze eerder 
zijn genomen, dezelfde kwaliteit bezat, 
dan wei of zij hebben geoordeeld dat, 
niettegenstaande het al dan niet bestaan 
van die derde kwaliteit een noemens
waardig verschil oplevert, de Cyanides 
en I.G.Farben-octrooien, nu ze geen 
produkt dekken dat door de genoemde 
kwaliteit wordt gekenmerkt, toch v66r 
de Tootal-octrooien zijn genomen, die 
wel een produkt dekten dat onder meer 
door die derde kwaliteit wordt geken
merkt, in welk geval het arrest, ener
zijds, artikel 25 van de wet van 24 mei 
1854 over de octrooien van uitvinding 
schendt, meer bepaald het wettelijk 
begrip « eerder », dat volgens dat artikel 
het nieuw karakter van een uitvinding 
enkel tenietdoet wanneer het vroeger 
octrooi de essentiEHe bestanddelen van 
hetzelfde voorwerp dekt, anderzijds, de 
regel, die uit de drie verder vermelde 
artikelen volgt, volgens welke het octrooi 
dat voor een werkwijze is genomen in 
beginsel geen enkel recht verleent op 
het produkt dat daarmee wordt bekomen 
indien op dat produkt geen aanspraak 
wordt gemaakt of indien het niet het 
normale en noodzakelijke gevolg van het 
aanwenden van het procede is, daar de 
octrooihouder nooit meer verkrijgt dan 
wat hij heeft gevraagd; zodat het arrest, 
in de laatste onderstelling, door de 
onwettige uitbreiding van de rechten 
verbonden aan een octrooi, de artike
len 1, 4 en 17 van de wet van 24 mei 
1854 over de octrooien van uitvinding 
schendt, nu het eerste artikel het begin
sel van de exclusieve rechten van een 
octrooi bevat, het tweede de inhoud van 
die rechten nader bepaalt en het derde 
de regel vastlegt dat in de octrooiaan
vraag een duidelijke en volledige 
beschrijving van de unvmding moet 
voorkomen: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest van 

14 februari 1977 zich niet, zoals in 
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het middel wordt betoogd, beperkt 
tot de vaststelling « dat het duidelijk 
is dat de finaliteiten van de vergele
ken octrooien ... verschillend zijn en 
dat de deskundigen aan oningewij
den geen uitleg geven over die 
schijnbare tegenstrijdigheid »; 

Dat die overweging door tien 
consideransen wordt gevolgd waarin 
wordt gepoogd « een antwoord te 
vinden » op die eerste indruk van 
het hof van beroep en op de 
« schijnbare » tegenstrijdigheid, om 
daaruit af te leiden dat de debatten 
moeten heropend worden « opdat de 
partijen hun conclusie kunnen 
nemen en uitleg geven » « over de 
juridische gevolgen van de vaststel
lingen die in dat arrest werden 
gedaan met betrekking tot het iden
tiek karakter van de vergeleken 
procedes en de vermenigvuldiging 
van hun toepassingen »; 

Overwegende dat het arrest van 
14 mei 1980 aldus, door de in het 
onderdeel van het middel aangewe
zen beslissing, de artikelen 23 tot 27 
van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarin het gezag van gewij sde 
wordt vastgelegd, niet kan geschon
den hebben; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest van 
14 mei 1980 vaststelt dat de stoffen 
die het resultaat zijn van de ver
schillende procedes waarvan sprake 
is, kleine verschillen vertonen, maar 
dat die verschillen « onbeduidend » 
zijn; 

Dat het aldus het geheel van 
de kwaliteiten bedoelt waarop de 
Tootal-stoffen aanspraak maakten 
en niet enkel bepaalde daarvan; 

Dat het de in het middel weerge
geven conclusie op ondubbelzinnige 
wijze beantwoordt; 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 4, 17 en 

25 van de wet van 24 mei 1854 over de 
octrooien van uitvinding, 

doordat de eisers in hun eerste con
clusie na het arrest van 14 februari 1977 
hadden laten gelden, « dat een uitvin
ding geldig kan zijn wanneer zij betrek
king heeft op een nieuwe toepassing van 
reeds lang gekende middelen, hetzij door 
een verschillende aanwending van 
gekende procedes of onderdelen, hetzij 
door een nieuwe combinatie van eerdere 
gegevens en middelen » en dat de 
verwijzing naar die beginselen « het hof 
noodzakelijk moet nopen tot de vaststel
ling dat Tootal, ook al wordt aangeno
men dat zij bekende procedes heeft 
aangewend, een nieuw resultaat heeft 
bekomen, in casu een produkt met de 
bovenvermelde kenmerken dat kreukvrij 
is, zonder te week te zijn, en daarbij 
soepel blijft », en doordat het arrest van 
14 mei 1980 dat middel verwerpt en 
overweegt dat de Tootal-octrooien voor
afgegaan worden door de Cyanides en 
I.G.Farben-octrooien, op grond, ener
zijds, « dat dienaangaande omzichtigheid 
geboden is, want Tootal beweert op de 
Franse rechtsleer te steunen... dat de 
classificatie en de bewoordingen " de 
nieuwe toepassing van gekende midde
len om een industrieel resultaat of 
produkt te bekomen" niet in de Belgi
sche wet voorkomen »; dat het evenwel 
juist is dat • die terminologie in de 
Belgische rechtsleer en rechtspraak... » 
wordt gehanteerd, anderzijds, « dat het 
argument hoe dan ook niet ter zake 
dienende is, nu tijdens het deskundigen
onderzoek is komen vast te staan dat de 
procedes Cyanides, I.G.Farben en Tootal 
identieke wezenlijke karakteristieken 
vertoonden en dat het aanwenden van 
de I.G.Farben en Tootal procedes stoffen 
opleverde die even kreukvrij en soepel 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, een uitvin
ding (waarop een octrooi kan worden 
genomen), in de zin van artikel 1 van de 
Belgische wet van 24 mei 1854 over de 
octrooien van uitvinding, betrekking kan 
hebben op een nieuwe toepassing van 
gekende middelen, zodat het arrest van 
14 mei 1980, in zoverre daarin wordt 
geoordeeld dat dit beginsel, omdat het 
niet uitdrukkelijk in de wet voorkomt, 
niet tot het Belgisch recht behoort, nu 
de rechtsleer en rechtspraak « die termi
nologie • enkel gebruiken, artikel 1 van 
de wet van 24 mei 1854 over de octrooien 
van uitvinding schendt en het wettelijk 
begrip « ontdekking » of « verbete-



-340-

ring », in de zin van die bepaling, 
miskent; 

tweede onderdeel, ongeacht de in het 
eerste middel geuite grief, aan de hand 
van de vaststellingen betreffende de 
stoffen die met de I.G.Farben en Tootal 
procedes zijn verkregen, niet in rechte 
kon worden beslist dat het Cyanides
octrooi, dat voor een procede was toege
kend, eveneens eerder was toegekend 
dan de Tootal-octrooien in zoverre zij 
een produkt dekten; inderdaad noch de 
genoemde vaststellingen, noch de over
weging van het arrest dat een vergelij
king door de deskundigen tussen de 
produkten die met Cyanides-procede 
zijn verkregen en de produkten gedekt 
door de Tootal-octrooien « overbodig » 
was geworden wegens « de overeenstem
mende beschrijving van beide proce
des », de bovenvermelde beslissing niet 
in rechte verantwoorden aangezien zij, 
enerzijds, de rechtsregel miskennen die 
volgt uit de artikelen 1, 4, 17 en 25 van 
de wet van 24 mei 1854 over de octrooien 
van uitvinding, volgens welke de octrooi
houder nooit meer verkrijgt dan hetgeen 
hij heeft gevraagd en bijgevolg een 
octrooi op een middel, ten deze het 
Cyanides-octrooi, geen enkel recht doet 
ontstaan op het produkt dat daarmee 
wordt verkregen, indien op het produkt 
geen aanspraak is gemaakt of indien het 
niet normale en noodzakelijke gevolg is 
van het gebruik van dat procede, wat 
door het arrest niet is vastgesteld 
(schending van de bovenvermelde arti
kelen) en, anderzijds, het wettelijk 
beginsel vervat in artikel 1 van de wet 
van 24 mei 1854 op de octrooien van 
uitvinding volgens hetwelk een uitvin
ding waarop een octrooi kan worden 
genomen en die geldig is, betrekking 
kan hebben op een nieuwe toepassing 
van gekende middelen, wat onder meer 
betekent dat het eerder bestaan van een 
« middel » of « procede , niet in se 
impliceert dat het « produkt " eerder 
heeft bestaan, nu dat precies het resul
taat kan zijn van een « nieuwe toepas
sing » van gekende procedes of middelen 
(schending van artikel 1 van de wet van 
24 mei 1854) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, ook al zou het 

arrest van 14 mei 1930 op onwettige 
wijze hebben gezegd dat krachtens 
de Belgische wet de wettelijke 
gevolgen van een octrooi niet kun
nen gehecht worden aan nieuwe 

toepassingen of resultaten die steu
nen op gekende procedes, die 
onwettigheid de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet aantast nu 
het hof van beroep, wanneer het 
erop wijst dat de stelling van de 
eisers « hoe dan ook niet ter zake 
dienend is », op onaantastbare wijze 
in feite vaststelt dat de octrooien 
van eiseres geen betrekking hadden 
op nieuwe toepassingen of resulta
ten van gekende procedes en zegt 
« dat met de procedes I.G.Farben en 
Tootal stoffen werden bekomen die 
even kreukvrij en soepel zijn »; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest 
hierop steunt dat, enerzijds, hoewel 
Cyanides en I.G.Farden op geen 
enkel produkt aanspraak hebben 
gemaakt, hun octrooien op procedes 
de via die procedes verkregen pro
dukten dekken in zoverre dergelijke 
produkten normaal worden verkre
gen wanneer die procedes worden 
aangewend en, anderzijds, ongeacht 
de betekenis die aan de term 
« toepassing » wordt gehecht, hetzij 
« produkt » of « resultaat "• hetzij 
« procede », Tootal geen enkele 
nieuwigheid brengt; 

Dat het arrest, dat beslist dat de 
Cyanides en I.G.Farben-octrooien 
eerder zijn genomen dan beide 
Tootal-octrooien, aldus geen van de 
in het middel bedoelde bepalingen 
van de wet van 24 mei 1854 schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 25 van de wet van 
24 mei 1854 op de octrooien van uitvin
ding en 4, inzonderheid 4a en 4b, van 
het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 
1883 tot bescherming van de industrii:He 
eigendom in de Washingtonversie (2 juni 
1911), welke versie bij de Belgische wet 
van 10 juni 1914 is goedgekeurd, 

doordat het arrest van 14 februari 1977 
beslist dat, uit het oogpunt van de 
data, het Belgisch octrooi I.G .Farben, 
nr. 343.514, van 12 juli 1927, waarin 
de voorrang van het Duits octrooi 
nr. 535.234 van 5 oktober 1926 wordt 
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aangevoerd, zijn voorrang kon Iaten gel
den ten opzichte van het Tootal-octrooi 
nr. 346.313 van 30 november 1927, waarin 
de voorrang van een Engels octrooi van 
1 december 1926 wordt aangevoerd, op 
grond dat, in tegenstelling tot de stelling 
die in conclusie door de appellanten ten 
principale wordt verdedigd, « onder het 
vigeren van de teksten van artikelen 4/1 
en 4/B van het Unieverdrag zoals zij 
luidden sinds de akte van Washington 
(van 2 juli 1911), de voorrang ingesteld 
bij het Unieverdrag niet enkel een 
vrijwarende werking had ten aanzien 
van tussentijdse akten doch eveneens als 
grondslag kon dienen voor de vemieti
ging van octrooien die door derden 
tijdens de termijn van voorrang zijn 
neergelegd ... », en doordat het arrest 
van 14 mei 1980 op de genoemde voor
rang steunt om de vordering tot nietig
verklaring van de Tootal-octrooien nrs. 
346.313 en 411.328 gegrond te verklaren, 

terwijl, hoewel krachtens artikel 4 van 
het Unieverdrag van Parijs, in de Was
hington-versie, die op het ogenblik van 
de feiten (1926-1927) toepasselijk was, 
het octrooi met een c recht van voor
rang », als bepaald sub litteris a en b 
van de genoemde bepaling, niet krachte
loos kon worden gemaakt door feiten die 
in de tussentijd hebben plaatsgehad, -
de zogenaamd « tussentijdse » akten -, 
ingevolge dat artikel, op grond van het 
recht van voorrang, geenszins die tus
sentijdse akten konden worden bestre
den en evenmin de nietigverklaring van 
een tussentijds octrooi kon worden 
gevorderd, nu ten aanzien van de uitoe
fening van een recht van voorrang bij 
artikel 4a van het Verdrag uitdrukkelijk 
« de rechten van derden " zijn voorbe
houden; zodat de genoemde arresten, 
door aan te nemen dat een octrooi, 
krachtens het Unieverdrag genomen, in 
de zin van artikel 4a van het Verdrag 
van Parijs, niet enkel beveiliging of 
verweer biedt tegen tussentijdse akten 
of feiten, doch eveneens een grond kan 
vormen voor een rechtsvordering tot 
nietigverklaring van een tussentijds 
octrooi, aan artikel 4 van het Uniever
drag van Parijs, inzonderheid aan litteris 
a en b, een zin en een draagwijdte 
toekennen die het niet had en bijgevolg 
de genoemde bepaling schenden : 

Overwegende dat het middel 
slechts tegen de bestreden arresten 
is gericht in zoverre zij uit de 
bepalingen van het Unieverdrag van 
Parijs van 20 maart 1883 afleiden 

dat de voorrang van het I.G.Far
ben-octrooi aan de Tootal-octrooien 
kan tegengeworpen worden omdat 
het eerder is genomen; 

Overwegende dat de beslissing tot 
nietigverklaring van de Tootal
octrooien, ook in de veronderstelling 
dat die kritiek gegrond is, naar 
recht verantwoord blijft op grond 
dat het Cyanides-octrooi eerder is 
genom en; 

Dat het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

5 november 1981 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dumon, procureur
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en van Heeke. 

Nr.162 

1• KAMER-5 november 1981 

CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING· 
DIE HET GEVOLG IS VAN EEN EERSTE BESLIS
SING DIE DOOR HET HOF IS VERNIETIGD -· 
BEG RIP. 

Vernietiging van de voorlopige beslissing 
tot vaststelling van de afzonderlijke 
verblijfplaats van de echtgenote in een. 
gemeenschappelijk onroerend goed en 
van de door de echtgenoot verschul
digde uitkering tot levensonderhoud 
brengt vernietiging mede van de 
beslissing inzake betaling van de 
Jasten op dat goed, die het gevolg is 
van de eerste beslissing. 

(F ... T. DER ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het hof van beroep, op de 
conclusie waarin eiser vroeg 1 • om in de 
loop van de echtscheidingsprocedure de 
bewaring van de beide kinderen uit zijn 
huwelijk met verweerster te krijgen, 
waarbij hij voor hun onderhoud zal 
instaan; 2" dat hij zou kunnen beschik
ken over de voormalige echtelijke ver
blijfplaats te N... of, althans, dat de 
bedragen die door de huidige bewoners 
als huur of verblijfsvergoeding moeten 
worden betaald, aan een notaris in 
consigrtatie zouden worden gegeven en 
de genoemde punten van de vordering 
op de volgende overwegingen liet steu
nen : « dat het thans vaststaat dat 
verweerster naar Indonesie is vertrok
ken; dat zij het huis te N... niet meer 
bewoont en zwaar heeft Iaten vervallen, 
dat zij, in feite, buiten medeweten van 
iedereen, zelfs van haar zoon, dat huis 
heeft verhuurd of ter beschikking heeft 
.gesteld van vrienden die het reeds 
gedeeltelijk bewonen en het einde van 
net schooljaar van hun kinderen 
afwachten om er zich definitief te vesti
gen; dat uit de brief van verweersters 
zuster blijkt dat laatstgenoemde Olivier 
heeft ingelicht nopens het vertrek van 
zijn moeder naar lndonesie en dat zij 
geen moeite deed om haar zoon te 
verwittigen van haar aanstaande lange 
afwezigheid en evenmin van de verhu
ring van het huis te N ... , waaraan zij, 
volgens haar zeggen, gehecht was voor 
de kinderen; het eiser, die pas heeft 
vernomen dat verweerster naar lndone
sie is vertrokken, thans de juridische 
bewaring van zijn dochter vraagt; dat 
verweerster, hoewel zij de bewoning van 
de echtelijke woonplaats heeft gevraagd, 
deze in feite heeft verlaten; dat uit de 
brief van haar zuster van 30 mei 1980 
blijkt dat verweerster de woonplaats te 
N ... definitief heeft verlaten om naar 
Indonesie te vertrekken en ze door 
derden heeft Iaten bewonen; dat die 
bewering door de oude dienstbode van 
de partijen, mevr. Marie Kinnen, wordt 
bevestigd die zegt dat het huis is ver
huurd; dat die stukken aantonen dat 
zelfs de kinderen er niet meer kunnen 
komen; dat verweerster thans duidelijk 
laat zien dat zij niets meer geeft om de 
kinderen, nu zij Belgie heeft verlaten 
zelfs zonder haar zoon te verwittigen en 
haar dochter voor een voldongen feit 
heeft gesteld » en « dat thans is 
aangetoond dat verweerster de echtelijke 
woonplaats buiten medeweten van eiser 

heeft verhuurd; dat laatstgenoemde 
voorbehoud maakt omtrent het tegen
stelbaar karakter van die huurovereen
komst aan haar echtgenoot », aan ver
weerster het voorlopig beheer van de 
persoon en de goederen van het 
gemeenschappelijk kind Isabelle toever
trouwt; eiser veroordeelt om aan ver
weerster als bijdrage in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van Isabelle 
een bedrag van 12.000 frank per maand, 
gekoppeld aan de index van de prijzen 
van de maand mei 1980, te betalen en, 
met bevestiging van de beroepen 
beschikking, verweerster toestaat om te 
N ... te verblijven, dat wil zeggen in de 
voormalige echtelijke verblijfplaats, op 
grond « dat uit het sociaal verslag van 
26 oktober 1979, van een vast afgevaar
digde bij de jeugdbescherming, blijkt dat 
Isabelle, die te Brussel studeert en haar 
vrije tijd te N ... doorbrengt, aan haar 
moeder wenst te worden toevertrouwd 
en dat zulks ook in haar belang is; dat 
het vaststaat dat eiser de echtelijke 
verblijfplaats te N ... heeft verlaten, welk 
gebouw gemeenschappelijke eigendom 
van de echtgenoten was; dat verweerster 
haar recht verantwoordt om met haar 
dochter te blijven wonen in dat gebouw 
« dat het hoofdverblijf van het gezin 
vormt », 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest, bij 

de uitspraak, enerzijds, over ver
weersters verblijfplaats tijdens de 
echtscheidingsprocedure, over het 
voorlopig beheer van de persoon en 
goederen van het kind Isabelle, en 
over de door eiser aan zijn echtge
note verschuldigde bijdrage in de 
kosten van onderhoud en opvoeding 
van dat kind, erop wijst dat het 
kind, dat te Brussel studeert en zijn 
vrije tijd te N ... doorbrengt, aan zijn 
moeder wenst toevertrouwd te wor
den, die haar recht verantwoordt 
om met haar dochter in het gebouw 
te N ... te blijven won en, « dat het 
hoofdverblijf van het gezin is »; 

Dat het hof van beroep, bij de 
uitspraak, anderzijds, over eisers 
vordering tot consignatie van de 
huurprijs van hetzelfde gebouw, 
zegt dat het de werkelijke toestand 
van het goed niet kent en onder 
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meer niet weet of het wordt ver
huurd door verweerster die, volgens 
eiser, een huurprijs zou ontvangen; 

Overwegende dat het arrest, door 
die consideransen, niet antwoordt 
op eisers omstandige conclusie ten 
betoge dat verweerster, door defini
tief naar Indonesie te vertrekken, 
haar kinderen aan hun lot had 
overgelaten; 

Overwegende dat het bovendien 
tegenstrijdig is te zeggen dat ver
weerster met de hoede en het 
voorlopig beheer van het kind Isa
belle moet worden belast omdat zij 
het gebouw te N... bewoont en 
niettemin vast te stellen dat het hof 
niet weet of verweerster in dat 
gebouw verblijft dan wel, of zij het 
integendeel aan derden heeft ver
huurd; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en 1138, inzonderheid 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest had vastgesteld dat 
« zo verweerster zelf de genoemde ver
blijfplaats (echtelijke verblijfplaats te 
N ... ) wil blijven bewonen, eiser ten 
onrechte wordt verplicht de hypothe
caire lasten, de onroerende voorheffing 
en de brandverzekering van die woning 
te betalen » en dat « het billijk is, gelet 
op de respectieve lasten en inkomsten 
van de partijen, het gei:ndexeerd bedrag 
van de door (eiser) te betalen uitkering 
tot levensonderhoud op 25.000 frank per 
maand te brengen en zulks vanaf 28 mei 
1980, datum van het incidenteel beroep; 
van die datum af de echtgenoot niet 
!anger de lasten van het onroerend goed 
te N ... zal dragen; zij voortaan ten laste 
van de echtgenote zullen zijn », en, met 
gedeeltelijke wijziging van de beroepen 
beschikking, waarbij eiser werd veroor
deeld om aan verweerster « als bijdrage 
tot haar onderhoud een bedrag van 
15.000 frank per maand te betalen, 
benevens de verplichting om zelf recht
streeks de hypothecaire lasten, de 
onroerende voorheffing en de brandver
zekering te betalen », eiser veroordeelt 
om aan verweerster, vanaf 28 mei 1980, 
als voorlopige uitkering tot levensonder
houd voor haarzelf, een aan de index 
van de consumptieprijzen van de maand 
mei 1980 gekoppeld bedrag van 25.000 

frank per maand te betalen, zonder 
evenwel verweerster te veroordelen om 
rechtstreeks aan de schuldeisers de 
hypothecaire lasten, de onroerende voor
heffing en de brandverzekering te beta
len die op het gebouw te N ... betrekking 
hebben, 

terwijl dat beschikkende gedeelte 
aldus in strijd is met de in de aanhef 
van het middel weergegeven motieven, 
volgens welke die kosten ten laste van 
verweerster moesten worden gelegd; die 
tegenstrijdigheid tussen de motieven en 
het beschikkende gedeelte van het arrest 
gelijkstaat met het ontbreken van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest althans nalaat 
uitspraak te doen over een van de 
punten van de vordering (schending van 
artikel 1138, inzonderheid 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat de vernietiging 
ten gevolge van het aannemen van 
het eerste middel leidt tot vernieti
ging van het in het tweede middel 
bestreden beschikkende gedeelte, 
dat voortvloeit uit het beschikkende 
gedeelte dat in het eerste middel 
wordt bestreden; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over het voorlo
pig beheer van de persoon en de 
goederen van het kind Olivier, en, 
voor de periode v66r mei 1980, over 
de aan verweerster verschuldigde 
uitkering tot levensonderhoud en 
over de bijdrage in de kosten van 
onderhoud en opvoeding van het 
kind Isabelle, en in zoverre daarin 
een notaris wordt aangewezen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

5 november 1981 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Closon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 
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Nr. 163 

1• KAMER- 5 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLLJKE ZAKEN -
OVEREENKOMST WAARAAN DE RECHTER 
NIET DE GEVOLGEN TOEKENT DIE ZLJ TUB
SEN DE CONTRACTERENDE PARTLJEN HEEFT 
- GEEN REDENGEVING- BEG RIP. 

2° GENEESKUNST OVEREENKOMST 
TUSSEN EEN GENEESHEER EN EEN ZIEKEN
HUIS OVER DE VOORWAARDEN WAARONDER 
DE ZIEKENHUISINRICHTING ZLJN PERSONEEL, 
LOKALEN EN MATERIEEL TEN DIENSTE STELT 
VAN DE GENEESHEER - OVEREENKOMST 
WAARMEE DE RECHTER GEEN REKENING 
HOUIYI'- GEEN REDENGEVING- BEG RIP. 

3° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTLJEN - UITZONDERING 
-REDENEN. 

1°, 2° en 3° Wanneer een ziekenhuisin
stelling op grond van een overeen
komst met een geneesheer betaling 
vordert van de daarin vastgestelde 
bedragen waarvoor zij haar personeel, 
Jokalen en materieel te zijner beschik
king stelt, is niet regelmatig met 
redenen omkleed de beslissing van de 
rechter, waarbij hij weigert de genees
heer te veroordelen tot betaling van 
die bedragen, hetzij zonder te vermel
den op grond van welke wettelijke 
bepaling hij aan die overeenkomst de 
gevolgen niet toekent die zij tussen 
partijen heeft, hetzij op grond van 
onnauwkeurige of dubbelzinnige rede
nen. 

(PROVINCIE NAMEN T. RINGLET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, 8, § 1 en 3, 18, 
§ 1, 3° en 4°, van de wet van 23 decem
ber 1963 op de ziekenhuizen, 17, 18, § 2, 
van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefe
ning van de gt!neeskunst, de verpleeg
kunde, de paramedische beroepen en de 

geneeskundige commissies, 6, 1131, 1133, 
1134 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep aanneemt 
dat er ten deze een uitdrukkelijke over
eenkomst bestaat als bepaald bij arti
kel 17 van het koninklijk besluit betref
fende de geneeskunst, volgens hetwelk, 
wanneer, zoals ten deze, een praktizijn 
voor de uitoefening van zijn beroep 
personeel, lokalen en materieel gebruikt, 
die niet voor bet geheel voorwerp waren 
of zijn van een betaling ten welke 
andere titel ook en die te zijner 
beschikking zijn gesteld door een 
derde, de voorwaarden van dit ge
bruik bepaald worden in een statuut 
of een uitdrukkelijke overeenkomst 
tussen deze beoefenaar (verweerder) 
en de derde (eiseres), en niettemin 
beslist : « ... dat, zo de private genees
heer aan de verzorgingsinstelling waar 
hij zijn geneeskundige verstrekkingen 
verleent, als tussenkomst in de exploita
tiekosten van die instelling, eventueel 
een bijdrage moet betalen, die provisio
neel een percentage mag zijn van de 
bedragen die terugbetaald worden inge
volge van kracht zijnde tarieven van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die 
bijdrage van de geneesheer, die van zijn 
erelonen wordt afgehouden, moet over
eenstemmen met de enkele kosten die 
gemaakt zijn om de geneeskunst te 
kunnen uitoefenen, met uitsluiting van 
aile andere kosten en voor zover eerst
genoemde kosten niet van het geheel 
voorwerp zijn van een betaling ten 
welke andere titel ook, nu de derde, in 
casu de provinciale verzorgingsinstelling, 
geen winst of voordeel, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, mag behalen op de ere
lonen van de beoefenaar; ... dat uit 
artikel 5 van de wet op de ziekenhuizen 
van 23 december 1963 volgt dat de 
normale prijs van de verpleegdag ten 
laste van de patient of zijn ziekenfonds 
op forfaitaire wijze aile hoegenaamde 
kosten dekt die verband houden met het 
verblijf in een gemeenschappelijke 
kamer en het verstrekken van zorgen 
aan die zieken in het ziekenhuis; dat die 
prijs meer bepaald een forfaitair bedrag 
omvat dat overeenstemt met de afschrij
ving van een percentage van de onroe
rende beleggingen tegen hun vervan
gingswaarde; ... dat niet is aangetoond 
dat de afhouding van 10 pet. die door 
beide in bet geding zijnde partijen wordt 
aangenomen tot 1 januari 1968, datum 
van de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit betreffende de genees
kunst, overeenstemt met werkelijke 
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kosten die steunen op de boekhouding, 
zoals die in de j aarbalans van de bewus
te kliniek is opgenomen, en die, zoals 
de niet met andere gelden betaalde 
administratieve kosten van het medisch 
secretariaat voor het bijhouden van de 
medische dossiers van de private 
geneesheren of voor de facturatiekosten 
van hun erelonen, ten laste kunnen 
gelegd worden van de private gynecolo
gen die, zoals appellant (verweerder), 
hun beroep uitoefenen in de « Centre 
d'obstetrique et de gynecolo~ie de la 
province de Namur » (eiseres); dat het 
supplement van de bestaande provin
ciale kosten ten gevolge van de exploita
tie van de kliniek niet ten laste van 
derden-geneesheren kunnen gelegd wor
den, zoals de kosten die niet voor 
afschrijving in aanmerking komen en 
waarop de geintimeerde (eiseres) uitslui
tend steunt, en ten laste van de inrich
tende macht moet blijven; ... dat de ten 
deze besproken bepalingen in hun 
geheel van openbare orde zijn » en zegt 
dat de overeenkomst tussen de partijen 
nietig is omdat zij strijdig is met artikel 
18, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967, 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 5, 
§ 2, van de wet op de ziekenhuizen van 
23 december 1963 volgt dat de normale 
prijs van de verpleegdag op forfaitaire 
wijze alle hoegenaamde kosten dekt die 
verband houden met het verblijf in een 
gemeenschappelijke kamer en het ver
strekken van zorgen aan de patient in 
het ziekenhuis en die prijs een forfaitair 
bedrag omvat dat overeenstemt met de 
afschrijving van een percentage van de 
onroerende beleggingen tegen hun ver
vangingswaarde; en terwijl in dat arti
kel 5 van de wet op de ziekenhuizen van 
23 december 1963 geen enkele bepaling 
voorkomt waaruit zou blijken dat de 
wetgever de verhouding tussen genees
heren en ziekenhuizen heeft willen rege
len, maar dat uit de parlementaire 
voorbereiding van die wet integendeel 
blijkt dat de wetgever de bepaling van 
de « normale prijs » niet wilde laten 
afhangen van de terugbetalingen aan de 
ziekenhuizen door de geneesheren van 
een gedeelte van hun erelonen; daaruit 
volgt dat, aangezien artikel 5 van de wet 
van 23 december 1963 geenszins de 
verhoudingen tussen ziekenhuizen en 
geneesheren wil regelen, uit die bepaling 
niet volgt dat alle kosten van een 
ziekenhuis gedekt zijn door de normale 
prijs van een verpleegdag die door de 
Koning wordt vastgesteld en het hof van 

beroep zijn beslissing niet naar recht 
heeft verantwoord door te steunen op 
genoemd artikel 5 om te beslissen dat 
eiseres niet heeft aangetoond dat de 
afhouding van 10 pet. overeenstemde 
met de werkelijke kosten om verweerder 
in staat te stellen zijn beroep uit te 
oefenen met uitsluiting van alle andere 
kosten en voor zover die kosten niet 
voor het geheel voorwerp waren van een 
betaling ten welke andere titel ook 
(schending van de artikelen 5, 8, § 1 en 
3, 17 en 18, § 1, 3" en 4", van de wet op de 
ziekenhuizen van 23 december 1963); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig en 
althans dubbelzinnig en onnauwkeurig 
is, vast te stellen, enerzijds, dat er « in 
dit geval een uitdrukkelijke overeen
komst was in de zin van artikel 17 van 
het koninklijk besluit betreffende de 
geneeskunst, dat zegt dat, wanneer een 
beoefenaar, zoals ten deze, voor de 
uitoefening van zijn beroep personeel, 
lokalen en materieel gebruikt, die niet 
voor het geheel voorwerp waren of zijn 
van een betaling ten welke andere titel 
ook (ten deze van de patienten of 
verzekeringsinstellingen) en die ter 
beschikking zijn gesteld van de beoefe
naar door een derde persoon, de voor
waarden van dit gebruik bepaald worden 
in een statuut of een uitdrukkelijke 
overeenkomst tussen deze beoefenaar en 
de derde », en daaruit af te leiden dat 
het een betaling of een bijdrage gold, 
aan de verzorgingsinstelling waar de 
geneesheer zijn geneeskundige verstrek
kingen uitvoert, als tussenkomst in de 
exploitatiekosten van die instelling, en 
anderzijds, te beslissen dat die overeen
komst nietig was met toepassing van 
artikel 18, § 2, van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967, aangezien die wettelijke 
bepaling enkel de overeenkomst tus
sen beoefenaars en derden beoogt, 
inzonderheid producenten van farma
ceutische produkten of leveranciers van 
geneeskundige of protheseapparaten, 
wanneer deze overeenkomst betrekking 
heeft op hun beroep en ertoe strekt aan 
de een of de ander rechtstreeks of 
onrechtstreeks winst of voordeel te ver
schaffen; daaruit niet alleen volgt dat de 
bestreden beslissing, gelet op die tegen
strijdigheid, of althans op die dubbelzin
nigheid, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), doch bovendien dat zij 
niet naar recht is verantwoord, nu zij 
artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 heeft 
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toegepast op een overeenkomst tussen 
een ziekenhuis (geen derde persoon in 
de zin van genoemd artikel 18, § 2) en 
een geneesheer die ten persoonlijke titel 
de lokalen, het materieel en het perso
neel van het ziekenhuis gebruikt en 
deswege aan die instelling een bijdrage 
is verschuldigd (schending van de arti
kelen 18, § 2, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967, 6, 1131 en 
1133 van het Burgerlijk Wetboek) en 
geweigerd heeft de tussen de partijen 
gesloten en door het arrest vastgestelde 
overeenkomst toe te passen (schending 
van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Gelijkluidende conclusie (1) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 164 

1 • KAMER- 5 november 1981 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - WIJ
ZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN 
AANGIFI'E- WETBOEK VAN DE INKOMSTEN
BELASTINGEN, ART. 251 - BEWIJS VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG- BEG RIP. 

Overwegende dat het arrest 
achtereenvolgens de artikelen 17 2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - WETBOEK 
van het koninklijk besluit van VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN - WIJZI-
10 november 1967 betreffende de GING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE BE
geneeskunst, 18, § 2, van hetzelfde LASTINGAANGIFI'E OP GROND VAN FEITE
besluit en 5 van de wet Op de LIJKE VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOE

ziekenhuizen van 5 december 1963 DENS- TOEZICHT VAN HET HOF. 

vermeldt; 3° BEWIJS - FEITELIJKE VERMOEDENS -

Dat in de motieven van het arrest DIRECTE BELASTINGEN- TOEZICHT VAN HET 

evenwel niet wordt verduidelijkt op HOF. 

welke van die wettelijke bepalingen, 
of op welke andere, het steunt om, 
zonder acht te slaan op de overeen
komst tussen de partijen, te beslis
sen dat de overeenkomsten tussen 
de beoefenaars en de ziekenhuisin
stellingen enkel bepaalde kosten ten 
laste van eerstgenoemden mogen 
leggen; 

Dat het Hof wegens die onduide
lijkheid zijn toezicht op de wettig
heid van de beslissing niet kan 
uitoefenen; 

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 
Hof van Beroep te Bergen. 

5 november 1981- 1" kamer- Voor-

1• De rechter keert de wettelijke orde 
van de bewijzen niet om, maar past de 
wet juist toe, wanneer hij beslist dat 
de administratie een belastingaangifte 
wettig heeft gewijzigd met toepassing 
van art. 251 W.lB., nu zij heeft 
gesteund op feitelijke vermoedens, en 
de belastingplichtige de gevolgtrekkin
gen uit dat bewijsmiddel niet heeft 
weerlegd. 

2• en a• Hoewel de rechter de feiten, die 
hij als feitelijke vermoedens be
schouwt, op onaantastbare wijze vast
stelt en de gevolgtrekkingen daaruit, 
nl. dat zij gewichtige bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
zijn, aan zijn oordeel en beleid worden 
overgelaten, gaat het Hoi na of de 
rechter het rechtsbegrip « feitelijke 
vermoedens » niet heeft miskend of 
gedenatureerd en o.m. of hij uit de 
gedane vaststellingen geen gevolg 
heeft getrokken dat daarmee geen 
verband houdt of dat op grand daar
van onmogelijk kan worden verant
woord. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 
608 Ger.W.) 

zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter (1) Zie de concl. van het O.M. in Bull. en 
- Verslaggever : ridder de Schaetzen - Pas., 1982, I, 337. 



347-
(LEDENT 

T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. F!NANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 2, 1o, b, van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
245, 246 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 1315, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Luik, 
na te hebben gezegd dat « de verschil
lende aangiften (van eiser) met toepas
sing van artikel 251 van het Wetboek 
v!'ln de Inkomsten~elastingen zijn gewij
zigd », met bevestlging van de beslissing 
van de directeur, het voordeel in natura, 
dat de vennootschap Transcom aan eiser 
heeft verleend door hem kosteloos een 
onroerend goed dat haar eigendom was 
ter beschikking te stellen, op 300.000 
frank per jaar raamt, op grond « dat, 
volgens de ontvanger van de registratie 
te Sint-Pieters-Woluwe, de huurwaarde 
(onderverstaan : « van het ongemeubi
leerd onroerend goed •) op 180.000 frank 
per jaar kan worden geraamd; maar 
« dat bij de raming van het litigieuze 
voordeel rekening moet worden gehou
den met het feit dat het onroerend goed 
gemeubileerd is; dat het meubilair 
luxueu~ is (stijlmeubelen, tapijten, enz.); 
dat (e1sers) bewering dat bijna alle 
m~ubelen zijn eigendom zijn, niet ern
stlg kan worden genomen wanneer men 
weet, enerzijds, dat hij dienaangaande 
geen enkel bewijsstuk of aanneembaar 
overtuigingsstuk voorlegt en, anderzijds, 
dat de vennootschap voor het bewuste 
meubilair een aanzienlijk bedrag heeft 
betaald, ten belope van 389.235 frank in 
1964; dat die aankoop meubilair voor 
privaat gebruik betrof, onder meer 
bestaande uit lusters, tapijten en een 
keukeninstallatie, volgens de inventaris 
van de naamloze vennootschap Trans
com zelf; d!lt de huurwaarde van het 
meubilair dus redelijkerwijze en passend 
op 120.000 frank is vastgesteld op basis 
van een coefficient twee derde ten 
aanzien van de huurwaarde van het 
onroerend goed; dat men overigens moet 
rekening houden met het feit dat voor
noemd onroerend goed een herenhuis is 

in een residentiele wijk van Brussel met 
7,20 meter gevelbreedte, drie verdiepin
gen en een lift; dat, gelet op de feitelijke 
gegevens die aan het hof (van beroep) 
ter beoordeling zijn voorgelegd, blijkt 
dat de raming, in concreto, van een 
dergelijk voordeel in natura op 300.000 
frank, dit is een maandelijkse huur
waarde van 25.000 frank, wat met de 
werkelijke markt overeenstemt, als 
bedrag 1s verantwoord >>, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder, 
met uitzondering van de aanslag van 
ambtswege, in geval van geschil het 
bestaan en het bedrag van de belastbare 
inkomsten moet bewijzen; verweerder in 
dit geval dus het bedrag moest bewijzen 
van de voordelen in natura waarop hij 
belastingen wilde heffen, daaruit volgt 
dat het arrest, door eisers bewering te 
verwerpen dat alle meubelen zijn eigen
dom waren, behalve die welke in 1964 
door de vennootschap Transcom werden 
aangekocht, op grond dat eiser « dien
aangaande geen enkel bewijsstuk of 
aanneembaar overtuigingsstuk voor
legt -~· _aan eiser een bewijs oplegt 
dat hiJ met moet leveren en de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 245 en 
246 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, door de 
huurwaarde van meubilair, dat in 1964 
door de vennootschap Transcom tegen 
389.235 frank is aangekocht, voor de 
jaren 1968 tot 1973 op 120.000 frank per 
jaar te ramen op grond dat het 
« redelijk » en • wenselijk » is de 
huurwaarde van dat meubilair vast te 
stellen « op basis van een coefficient 
twee derde ten aanzien van de huur
waarde van het onroerend goed », impli
ciet op artikel 2, 1", b, steunt van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
W~tboek van de lnkomstenbelastingen, 
lmdens hetwelk « ingeval een globale 
huurprijs voor de roerende en onroe
rende goederen is bedongen, de belast
bare bruto-opbrengst van de roerende 
goederen geacht wordt twee vijfde van 
die huurprijs te bedragen »; het arrest 
aldus genoemd artikel schendt dat niets 
te maken heeft met dat geval, waarin 
geen huurprijs is overeengekomen en 
waarin de normale huurwaarde van een 
in 1964 tegen een bepaalde prijs aange
kocht meubilair moet worden bepaald; 

derde onderdeel, het arrest, zo het niet 
steunt op de in het tweede onderdeel 
van het middel aangewezen bepaling, 
maar op een feitelijk vermoeden, het 
begrip feitelijk vermoeden miskent, dat 
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een vermoeden is dat de rechter afleidt 
uit een bekend feit om te besluiten tot 
een onbekend feit; aan het hof van 
beroep immers volgende bekende feiten 
zijn voorgelegd : het onroerend goed 
werd in 1964 door de vennootschap 
Transcom tegen de prijs van 3.096.577 
frank aangekocht, waarvan 389.235 frank 
voor het meubilair; uit die feiten logi
scherwijze niet kan worden afgeleid dat 
van 1968 tot 1973 de huurwaarde van het 
meubilair twee derde van de huur
waarde van het ongemeubileerde onroe
rend goed vertegenwoordigt (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het middel uit eisers conclusie 
volgens hetwelk • het overdreven is te 
zeggen dat de in 1964 voor 389.235 frank 
door de naamloze vennootschap Trans
com aangekochte meubelen van 1969 tot 
1974 een jaarlijkse huurwaarde van 
120.000 frank zouden hebben gehad; in 
zes. jaar zou (eiser) tweemaal de totale 
prijs van de meubelen betaald hebben !; 
de inspecteur van de belastingen die ter 
plaatse is geweest, schrijft : " de waarde 
van die meubelen lijkt mij te verwaarlo
zen bij de bepaling van het voordeel in 
natura, onder meer wegens hun ouder
dom" »; dat gebrek aan antwoord g!=!lijk
staat met het ontbreken van motivering 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de in het 

middel weergegeven motieven van 
het arrest blijkt dat het hof van 
beroep, zonder de wettelijke orde 
van de bewijzen om te keren, ener
zijds, heeft geoordeeld dat het 
bestuur, bij de vaststelling van de 
huurwaarde van het meubilair, het 
door hem te leveren bewijs van de 
belastbare grondslag door vermoe
dens had geleverd en, anderzijds, 
heeft vastgesteld dat eiser geen 
gegevens heeft aangebracht die deze 
belasting ontkrachten; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, door te oorde
len dat de huurwaarde van het 
meubilair moet worden vastgesteld 

op basis van een coefficient twee 
derde van de huurwaarde van het 
onroerend goed, het arrest, dat op 
een andere coefficient dan de in 
artikel 2, 1", b, van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalde coefficient van twee vijfde 
steunt, geen toepassing heeft kun
nen maken van die wettelijke bepa
ling di~ op het geschil geen betrek
king heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een onjuiste uitlegging van het 
arrest steunt en dus feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep de huurwaarde van het 
gemeubileerd onroerend goed vast
stelt op grond van feiten waaruit 
het gevolgtrekkingen als feitelijke 
vermoedens afleidt; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
hoewel hij het juridisch begrip « fei
telijk vermoeden », waarvan de 
eerbiediging aan 's Hofs toezicht is 
onderworpen, niet mag miskennen 
of denatureren, op onaantastbare 
wijze het bestaan vaststelt van de 
feiten waarop hij steunt en dat de 
gevolgtrekkingen die hij daaruit als 
feitelijke vermoedens afleidt, aan 
zijn oordeel en beleid worden over
gelaten; 

Dat, hoewel de rechter niet zon
der miskenning van het wettelijk 
begrip « vermoeden », uit de aldus 
door hem vastgestelde feiten gevolg
trekkingen kan afleiden die daar
mee geen enkel verband houden of 
die op de grondslag daarvan hele
maal niet kunnen worden verant
woord, het Hof daarentegen niet in 
de plaats kan treden van die rechter 
om na te gaan en te beslissen of de 
gevolgtrekkingen die hij heeft 
gemaakt, al dan niet gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende vermoedens zijn; 

Dat het · Hof dus geen uitspraak 
kan doen over een grief, zoals die in 
het onderdeel van het middel is 
geformuleerd, en waarin enkel 
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wordt aangevoerd dat de gevolgtrek
king of gevolgtrekkingen niet 
logisch zijn; 

EEN ZAAK AAN EEN RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL SAMENSTELLING VAN 
RECHTSCOLLEGE ONMOGELIJK - VASTSTEL
LING VAN DE ONMOGELIJKHEID DOOR HET 
HOF VAN CASSATIE- VERWIJZING NAAR EEN 
ANDERE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL U1T 
HET RECHTSGEBIED VAN HETZELFDE HOF 
VANBEROEP. 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest 

tegenover de in dat onderdeel van 
het middel weergegeven conclusie 
van eiser stelt « dat rekening moet 
worden gehouden met het feit dat 
het onroerend goed gemeubileerd is; 
dat het meubilair luxueus is (stijl
meubelen, tapijten, enz.); dat de 
huurwaarde van het meubilair rede
lijkerwijze en passend op 120.000 
frank is vastgesteld op basis van 
een coefficient twee derde van de 
huurwaarde van het onroerend 
goed », « dat het (gemeubileerd) 
onroerend goed een herenhuis is in 
een residentHHe wijk » •.• en dat de 
maandelijkse huurwaarde van het 
gemeubileerd onroerend goed, zoals 
het die vaststelt, « met de werkelijk
heid van de markt overeenstemt »; 

Dat het arrest aldus eisers con
clusie beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

5 november 1981 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie (1) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 165 

1" KAMER- 5 november 1981 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERZOEK TOT ON'ITREKKING VAN 

Nota arrest nr. 164 : 

(1) Zie de cone!. van het O.M. in BulL en 
Pas., 1982, I, 342. 

Wanneer het Hot, op het verzoek van 
een partij, ingediend door een advo
caat bij het Hot van Cassatie, ten 
einde een zaak te onttrekken aan een 
rechtbank van koophandel, vaststelt 
dat de rechtbank in die zaak onmoge
Jijk kan worden samengesteld, verwijst 
het die zaak naar een andere recht
bank van koophandel uit het rechtsge
bied van hetzelfde hot van beroep (1). 
(Artt. 648, 653, 655 en 658 Ger.W.) · 

(BATAILLE T. BROUWERIJ HAACHT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat in naam van Jean 
Bataille door mr. Ansiaux, advocaat 
bij het Hof van Cassatie, is neerge
legd en waarin het Hof wordt ver
zocht de zaak, die op verzoekschrift 
van eiser tegen de naamloze ven
nootschap Brouwerij Haacht bij 
exploot betekend op 29 maart 1978 
is ingeleid, aan de Rechtbank van 
Koophandel te Bergen te onttrek
ken en de verwijzing naar een 
andere rechtbank van koophandel 
te bevelen; 

Overwegende dat uit de aan het 
Hof voorgelegde beoordelingsele
menten blijkt dat dat rechtscollege 
in die zaak onmogelijk kan samen
gesteld worden; 

Dat de vordering terstond moet 
toegestaan worden; 

Om die redenen, gelet op de 
artikelen 648, 649, 2•, 653, 655 en 658 

Nota arrest nr. 165 : 

(1) Zie • Optreden van het Hof van Cassatie 
bij onttrekking van de zaak aan de rechter 
en verwijzing van een rechtbank naar een 
andere •, plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Delange voor het Hof van 2 sept. 1974, inz. nr. 
11; zie ook, in strafzaken, Cass., 9 jan. 1980 
(A.C., 1979-80, nr. 276). 
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van het Gerechtelijk Wetboek, 
beveelt de verwijzing van de zaak 
naar de Rechtbank van Koophandel 
te Charleroi; houdt de kosten aan 
en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen. 

5 november 1981- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Ansiaux. 

Nr. 166 

1• KAMER·- 6 november 1981 

1° TAALGEBRUIK - NEDERLANDSE EN 
FRANSE TAAL - BURGERL!JKE ZAKEN -
RECHTSPLEGING VOOR DE BURGERL!JKE 
RECHTBANKEN EN RECHTBANKEN VAN KOOP
HANDEL VAN EERSTE AANLEG WAARVAN DE 
ZETEL TE BRUSSEL IS GEVESTIGD, MET UIT
ZONDERING VAN DE GERECHTEN WIER 
RECHTSGEBIED UITSLUITEND UIT VLAAMSE 
GEMEENTEN BESTAAT, GELEGEN BUITEN DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE - VERZOEK VAN 
VERWEERDER, NATUURLIJK PERSOON, DAT 
DE RECHTSPLEGING VOORTGEZET WORDT IN 
DE ANDERE TAAL DAN DIE DER AKTE TOT 
INLEIDING VAN HET GEDING- VERWEERDER 
DIE IN PERSOON OF B!J LASTHEBBER VER
SCHIJNT - DE RECHTER MOET IN BEIDE 
GEVALLEN REKENING HOUDEN MET DE KEN
NIS VAN DE TAAL VAN DE VERWEERDER. 

2° TAALGEBRUIK - NEDERLANDSE EN 
FRANSE TAAL - BURGERLIJKE ZAKEN -
RECHTSPLEGING VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTBANKEN EN RECHTBANKEN VAN KOOP
HANDEL VAN EERSTE AANLEG WAARVAN DE 
ZETEL TE BRUSSEL IS GEVESTIGD, MET UIT-
7..0NDERING VAN DE GERECHTEN WIER 
RECHTSGEBIED UITSLUITEND UIT VLAAMSE 
GEMEENTEN BESTAAT, GELEGEN BUITEN DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE - VERZOEK VAN 
VERWEERDER, RECHTSPERSOON, DAT DE 
RECHTSPLEGING WORDT VOORTGEZET IN DE 
ANDERE TAAL DAN DIE DER AliTE TOT INLEI
DING VAN HET GEDING - RECHTSPERSOON 
DIE IN PERSOON VERSCHIJNT - DE RECHTER 
MOET REKENING HOUDEN MET DE KENNIS 
VAN DE TAAL VAN DE PERSONEN DIE DE 
VERWEERDER, RECHTSPERSOON VERTEGEN
WOORDIGEN - VERSCH!JNING VAN DE 
RECHTSPERSOON BIJ LASTHEBBER EN NAME
LIJK BIJ ADVOCAAT - DE RECHTER MOET 
REKENING HOUDEN MET DE KENNIS VAN DE 

TAAL DIE VALT AF TE LEIDEN UIT DE WERKE
L!JKE BEDRIJVIGHEID VAN DIE RECHTSPER
SOON. 

3° TAALGEBRUIK - NEDERLANDSE EN 
FRANSE TAAL - BURGERL!JKE ZAKEN -
BURGERL!JKE RECHTBANKEN EN RECHTBAN
KEN VAN KOOPHANDEL VAN EERSTE AANLEG 
WAARVAN DE ZETEL TE BRUSSEL IS GE
VESTIGD, MET UITZONDERING VAN DE 
GERECHTEN WIER RECHTSGEBIED UITSLUI
TEND UIT VLAAMSE GEMEENTEN BESTAAT, 
GELEGEN BUITEN DE BRUSSELSE AGGLOME
RATIE - VERZOEK VAN VERWEERDER 
RECHTSPERSOON, OM VOORTZETTING VAN D~ 
RECHTSPLEGING IN DE ANDERE TAAL DAN 
DIE VAN DE AliTE TOT INLEIDING VAN HET 
GEDING - TAALKENNIS DOOR DE RECHTER 
NAGEGAAN- BEGRIP. 

1" Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of rechtbank van koophandel 
van eerste aanleg van het arrondisse
ment Brussel, als bedoeld in het 
tweede lid van § 1 van art. 4 Taalwet 
in Gerechtszaken, de verweerder een 
natuurlijk persoon, vraagt dat de 
rechtspleging wordt voortgezet in de 
andere taal dan die der akte tot 
inleiding van het geding, moet de 
rechter nagaan of de verweerder een 
toereikende kennis heeft van die taal, 
ongef!<:ht of de verweerder in persoon 
of biJ Jasthebber, a.m. bij advocaat 
verschijnt (1) (Art. 4, §§ 1 en 2 wet 
van 15 juni 1935.) ' 

2" Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of rechtbank van koophandel 
van eerste aanleg van het arrondisse
ment Brussel, als bedoeld in het 
tyveede lid van § 1 van art. 4. Taalwet 
In Gerechtszaken, de verweerder, een 
re_chtspersoon, vraagt dat de rechtsple
gmg wordt voorgezet in de andere taal 
dan die der akte tot inleiding van het 
geding, .I!loet de rechter nagaan of de 
natuurl1jke personen die de persoon
lijke verschijning van de verweerder 
mogelijk maken, enerzijds, en de 
rechtspersoon zelf, in geval van ver
schijriing bij Jasthebber, a.m. bij advo
caat, anderzijds, een toereikende ken
nis hebben van die taal; om de kennis 
van de rechtspersoon zelf vast te 
stellen, moet de rechter geen rekening 
houden met de taalkennis van de 
natuurijjke personen die de organen 
van die recl1tspersoon zijn of van 

(1) en (2) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 
803) met concl. proc.-gen. Dumon, toen eerste 
adv.-gen. 
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zekere aangestelden ervan, mE!ar we_l 
met de kennis die valt af te le1den wt 
de werkelijke bedrijvigheid van de 
rechtspersoon (2). (Art. 4, §§ 1 en 2, 
wet van 15 juni 1935.) 

3° Wanneer voor een burgerlijke recht
bank of een rechtbank van koophan
del van eerste aanleg van het arron
dissement Brussel, als bedoeld in het 
tweede lid van § 1 van art. 4 Taalwet 
in Gerechtszaken, de verweerder, een 
rechtspersoon, vraagt dat de rechtsple
ging wordt voortgezet in de. an.dt;re 
taal dan die van de akte tot mle1dmg 
van het geding en die persoon bij 
Jasthebber, o.m. bij advocaat, ver
schijnt moet de rechter nagaan of die 
verwe~rder een toereikende kennis 
heeft van die taal aan de hand van de 
taal die hij bij zijn werkzaamheden 
gebruikt; de rechter die dat verzoek 
afwijst om de enkele reden dat de 
rechtspersoon wiens zetel in de Brus
selse agglomeratie is gevestigd, m.et 
toepassing van art. 52, § 1, twf!ec(e lid, 
Taalwet in Bestuurszaken, 18 ;uli 1966, 
zowel het Nederlands als het Frans 
dient te gebruiken en dat zij dus 
verplicht is de taal van de inleidende 
akte te kennen, kent aan die wette
lijke bepaling de draagwijdte toe van 
een vermoeden juris et de jure van 
taalvaardigheid, terwijl zij zulk een 
vermoeden niet inhoudt (3). 

(c SODEXIM • P.V.BA. T. RENARD) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 september 1980 
gewezen door de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, 130, inzonderheid 
tweede lid, van de gecoordineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, zoals 
vervangen bij artikel 23 van de wet van 
6 maart 1973, 440, 728, 758 en 992 tot 
1004 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen beginsel van de rech
ten van de verdediging, 

doordat het vonnis oordeelt dat de al 
dan niet toereikende kennis van de 

Nederlandse taal van de zaakvoerder die 
gerechtigd is om de persoonlijke ver
schijning van de verwerende vennoot
schap, overeenkomstig artikel 728 van 
het Gerechtelijk Wetboek, mogelijk te 
maken, ter zake niet in overweging dient 
genomen te worden, vermits verweerster 
bij lasthebber verschijnt en haar aan
vraag tot wijziging van de proceduretaal 
schriftelijk indient, 

terwijl de rechtspersoon in rechte 
optreedt en vertegenwoordigd wordt 
door de natuurlijke personen door de 
wet aangeduid, ter zake door haar zaak
voerder overeenkomstig artikel 130 van 
de gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, waaruit volgt : 1° dat 
deze natuurlijke personen, die geen 
toereikende kennis bezitten van de taal 
van de akte tot inleiding van het geding, 
uit artikel 4 van de wet van 15 juni 1935 
het recht putten te eisen dat de proce
dure in de andere taal wordt voortgezet, 
ten einde deze procedure in hoedanig
heid van orgaan van de verwerende 
rechtspersoon te kunnen begrijpen en 
volgen, en met kennis van zaken de 
verweermiddelen en excepties van die 
rechtspersoon te doen gelden, 2° dat de 
taalkennis derhalve dient te worden 
beoordeeld bij bedoelde natuurlijke per
soon, met dien verstande dat dit recht 
ook moet bestaan en gehandhaafd wor
den wanneer de rechtspersoon bij de 
rechtsingang of later bij advocaat ver
schijnt, en niet beperkt ":ordt tot de 
uitzonderlijke gevallen waarm de rechts
persoon, hetzij zou verkiezen in persoon 
te verschijnen zonder tussenkomst van 
een advocaat, hetzij opgeroepen zou 
worden tot persoonlijke verschijning 
overeenkomstig de artikelen 992 en vol
gende van het Gerechtelijk Wetboek, 
zodat uit de loutere omstandigheid dat 
de schriftelijke aanvraag tot taalwijzi
ging, van de hand van. de zaakv~erder, 
natuurlijke persoon dte wettehJk de 
verwerende rechtspersoon in rechte ver
tegenwoordigt, op de inleidingszitting 
werd neergelegd door de advocaat, niet 
wettelijk afgeleid kan worden dat de 
ontoereikende taalkennis van de zaak
voerder niet in overweging kan worden 
genomen: 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, na als 
regel te hebben gesteld dat « de ---------------1 rechtspleging wordt voortgezet in de 

(2) Zie nota 1 vorige biz. 

(3) Cass., 21 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 258). 
taal der akte tot inleiding van het 
geding tenzij de verweerder, v66r 
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alle verweer en alle exceptie, zelfs 
van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal 
wordt voortgezet », vervolgens 
bepaalt, enerzijds, dat « de ... aan
vraag mondeling wordt gedaan door 
de verweerder die in persoon ver
schijnt », maar « schriftelijk wordt 
ingediend, wanneer de verweerder 
bij lasthebber verschijnt » en, 
anderzijds, dat de rechter << kan 
weigeren op de aanvraag in te gaan, 
indien uit de elementen van de zaak 
blijkt dat de verweerder een toerei
kende kennis bezit van de taal 
gebruikt voor het opmaken van de 
akte tot inleiding van het geding »; 

Overwegende dat uit die wetsbe
paling volgt dat, wanneer de ver
weerder, natuurlijk persoon, geen 
toereikende kennis van deze taal 
bezit, de rechter op de aanvraag 
dient in te gaan zowel wanneer de 
verweerder in persoon, als wanneer 
hij bij lasthebber voor hem ver
schijnt; dat de wet immers voor
schrijft dat, in beide gevallen, de 
toereikende kennis van de taal bij 
de verweerder door de rechter in 
aanmerking moet worden genomen; 

Overwegende dat, wanneer de 
verweerder een rechtspersoon is en 
door een lasthebber, onder meer 
een advocaat, voor de rechter ver
schijnt, het insgelijks de kennis van 
de taal bij die rechtspersoon, de 
verweerder, is die door de rechter 
in aanmerking moet genomen wor
den en niet die van bepaalde 
natuurlijke personen die organen of 
aangestelden van de verweerder 
zijn; 

Dat deze kennis of de niet toerei
kende kennis van de taal bij de 
rechtspersoon derhalve moet blijken 
uit de bedrijvigheid van de verweer
der en onder meer uit de taal die 
voor deze bedrijvigheid in feite 
wordt gebezigd, hetgeen door de 
feitenrechter op onaantastbare 
wijze wordt vastgesteld; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat eiser verschijnt bij lastheb
ber, advocaat, en dat de aanvraag 

tot taalwijziging schriftelijk is inge
diend; 

Dat het vonnis derhalve, door 
geen rekening te houden met de 
persoonlijke taalkennis van de 
zaakvoerder, maar wei van de taal
kennis bij de vennootschap, de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
noch het recht van verdediging 
miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in bestuurszaken en 52, inzonder
heid § 1, tweede lid, van de bij konink
lijk besluit van 18 juli 1966 gecoordi
neerde wetten op het gebruik der talen 
in bestuurszaken, 

doordat het vonnis de aanvraag tot 
taalwijziging, door eiseres ingediend, 
verwerpt op grond : dat verweerster 
(thans eiseres), als rechtspersoon, uit 
hoofde van de vestiging van haar zetel 
in Wemmel- Nederlands taalgebied
wettelijk ertoe gehouden is gebruik te 
maken van het Nederlands voor de 
akten en bescheiden die voorgeschreven 
zijn bij de wetten en reglementen en 
voor die welke, in voorkomend geval, 
bestemd zijn voor haar nederlandsspre
kend personeel; dat het mogelijk kan 
zijn dat verweerster geen nederlands
sprekend personeel tewerkstelt, hypo
these waaromtrent geen uitsluitsel ver
strekt wordt; dat het echter onbetwist
baar vaststaat dat verweerster (thans 
eiseres) gehouden is welbepaalde wette
lijke voorgeschreven akten en beschei
den in de Nederlandse taal op te stellen, 
onder meer de akten en bescheiden die 
dringend voorgeschreven zijn in de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen, en ten slotte dat ten 
aanzien van dit vermoeden, juris et de 
jure, dat verweerster (hier eiseres) een 
toereikende kennis van het Nederlands 
bezit, er geen aanleiding bestaat om in 
te gaan op de aanvraag tot wijziging van 
de taal van de procedure, 

terwijl, artikel 52, § 1, tweede lid, van 
de gecoordineerde wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken geen vermoe
den juris et de jure van taalvaardigheid 
inhoudt, zodat het bestreden vonnis, 
door op grond van dit vermoeden de 
aanvraag tot wijziging van de taal van 
de rechtspleging, die eiseres, gevestigd 
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te Wemmel, het recht heeft in te dienen 
op grond van artikel 4, inzonderheid § 3, 
van de wet van 14 juni 1935 te verwer
pen, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het vonnis blijkt dat 
eiseres, die als rechtspersoon haar 
zetel te Wemmel had, wettelijk ertoe 
gehouden was gebruik te maken 
van het Nederlands voor de akten 
en bescheiden die voorgeschreven 
zijn bij de wetten en reglementen 
en voor die welke eventueel 
bestemd zouden -zijn voor haar 
nederlandssprekend personeel; 

Overwegende dat het vonnis 
evenwel oordeelt dat het niet bewe
zen is dat eiseres nederlandsspre
kend personeel tewerkstelt, maar 
dat ze in elk geval ertoe gehouden 
was bepaalde door de wet voorge
schreven akten en bescheiden in 
het Nederlands op te stellen; 

Overwegende dat de rechtbank, 
om te weigeren in te gaan op de 
aanvraag van eiseres, die strekte om 
de rechtspleging in het Frans te 
doen voortzetten, uitsluitend hierop 
steunt dat eiseres, krachtens arti
kel 52, § 1, eerste lid, van de 
gecoordineerde wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken, 
de verplichting had bepaalde akten 
en bescheiden in het Nederlands op 
te stellen en dat uit die verplichting 
een vermoeden juris et de jure volgt 
dat eiseres een toereikende kennis 
van het Nederlands bezit; 

Overwegende dat voormelde wets
bepaling zulk een vermoeden niet 
inhoudt; 

Dat het vonnis aldus deze bepa
ling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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 daarover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 

verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel, anders 
samengesteld. 

6 november 1981- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Van Ryn. 

Nr.167 

1 • KAMER- 6 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS OVER 
EEN VORDERING VAN EEN UIT DE ECHT 
GESCHEIDEN ECIITGENarE Tar HET VER
KRIJGEN VAN EEN UITKERING Tar ONDER
HOUD VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJK KIND 
- HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VER
KLAARD, ENERZIJDS, EN BESLISSING, ANDER
ZIJDS, DAT DE EISERES NIET DE HOEDANIG
HEID HEEFT OM DIE UITKERING TE VERKRIJ
GEN - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID OF DUB
BELZINNIGHEID. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- VONNIS WAARIN EEN UIT
LEGGING WORDT GEGEVEN VAN EEN VONNIS 
WAARBIJ ECHTSCHEIDING WERD TOEGE
STAAN - GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE VAN 
HET EERSTBEDDELDE VONNIS WAT BETREFT 
DE BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN HET 
LAATSTBEDOELDE VONNIS - BEGRIP. 

2" De redengeving van het vonnis van 
een jeugdrechtbank waarin uitspraak 
wordt gedaan over de vordering van 
een uit de echt gescheiden echtgenote 
om de bewaring over een gemeen
schappelijk kind te verkrijgen en 
waarin wordt beslist dat die bewaring 
aan de moeder toekomt, ingevolge het 
vonnis waarbij de echtscheiding werd 
toegestaan, heeft geen gezag van 
gewijsde (1). 

(1) De jeugdrechter die uitspraak doet over 
de vordering van een uit de echt gescheiden 
echtgenote om de bewaring over een gemeen
schappelijk kind te verkrijgen, mag het gezag 
van gewijsde niet miskennen van het vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de 
echtscheiding is toegestaan. Daarentegen is de 
interpretatie, die de jeugdrechter aan de 

(Zie vervolg nota volgende biz) 
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ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

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

doordat het bestreden vonnis over
weegt dat « de eerste rechter terecht 
geoordeeld heeft dat {eiseres) niet de 
nodige hoedanigheid heeft om voor het 
kind Kurt onderhoudshijdragen te vor
d.eren », het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart en het beroepen vonnis in al 
zijn beschikkingen bevestigt, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig, althans dubbelzinnig is, ener
zijds, te oordelen dat « de eerste rechter 
terecht heeft geoordeeld dat (eiseres) 
niet de nodige hoedanigheid heeft om 
voor het kind Kurt onderhoudsbijdragen 
te vorderen » en, anderzijds, het hoger 
beroep ontvankelijk te verklaren, der
halve in het ongewisse te laten of 
eiseres nu al dan niet de vereiste 
hoedanigheid heeft om de rechtsvorde
ring tot onderhoudsbijdragen voor het 
kind Kurt in te stellen; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, het beroepen vonnis in al zijn 
beschikkingen te bevestigen, en derhalve 
de vordering van eiseres << waar het gaat 
om betaling van een onderhoudsgeld ten 
behoeve van het kind Kurt Boudewijns 
als onontvankelijk (af te wijzen) » en, 
anderzijds, het hoger beroep integraal 
ontvankelijk te verklaren, zodat het 

betekenis en de draagwijdte van dat vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg geeft, 
geen bes!issing met zodanig gezag, waarmee 
rekening moet worden gehouden door een 
andere rechter die uitspraak moet doen over 
een vordering inzake het bekomen van onder
houdsgeld voor dat kind. De rechter die de 
bewijskracht zou miskennen van het vonnis 
dat die interpretatie geeft, schendt we! de artt. 
1319 en 1320 B.W., maar de betekenis en de 
draagwijdte van het vonnis waarbij de echt
scheiding is toegestaan, moet worden afgeleid 
uit het rechterlijk gewijsde van dat vonnis en 
niet uit de interpretatie die een andere rechter 
eraan heeft gegeven. 

F.D. 

vonnis artikel 97 van de Grondwet 
·schendt, nu het met tegenstrijdigheid, 
althans met dubbelzinnigheid is behept : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis de 

beslissing laat steunen op de over
weging dat eiseres << noch de juridi
sche noch de feitelijke hoede over 
het kind heeft » en dat << zelfs 
indien zou worden aangenomen dat 
zij de feitelijke hoede heeft, ver
weerder hiermede nooit heeft inge
stemd zodat eiseres geenszins 
gerechtigd is om op grond van een 
wederrechtelijk feit enig onder
houdsgeld te vorderen »; 

Dat hieruit ondubbelzinnig blijkt 
dat waar de rechters beslissen dat 
eiseres << geen hoedanigheid heeft 
om onderhoudsbijdrage te vorde
ren », zij in werkelijkheid aileen 
bedoelen dat eiseres, wegens haar 
toestand op het gebied van de 
bewaring van het kind, geen enkel 
recht kan Iaten gelden op een 
bijdrage in de onderhoudskosten 
van het kind ten laste van haar 
echtgenoot; 

Overwegende dat er geen tegen
strijdigheid bestaat tussen die 
beslissing en de beslissing waarbij 
het hoger beroep van eiseres ont
vankelijk wordt verklaard; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste onderdeel met
een blijkt dat het vonnis de rechts
vordering aileen niet ontvankelijk 
verklaart wegens de ontstentenis 
van enig recht bij eiseres; 

Overwegende dat die beslissing 
niet onverenigbaar is met die waar
bij het hoger beroep van eiseres 
tegen de gelijkluidende beslissing 
van de eerste rechter ontvankelijk 
wordt verklaard; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 
25, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 
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doordat de rechtbank oordeelt dat « de 

rechtbank slechts gebonden is door het 
beschikkend gedeelte van het vonnis van 
de jeugdrechtbank waarbij, ongeacht het 
motiverend gedeelte, de door (eiseres) 
gestelde eis tot het bekomen van de 
juridische hoede over het kind Kurt als 
onontvankelijk werd afgewezen », bijge
volg impliciet, doch zeker, oordeelt dat 
de jeugdrechtbank aan eiseres het juri
disch hoederecht over het kind Kurt 
ontzegt, en ten slotte oordeelt dat de 
<< eerste rechter terecht geoordeeld heeft 
dat (eiseres) niet de nodige hoedanig
heid heeft om voor het kind Kurt 
onderhoudsbijdragen te vorderen », 

terwijl, eerste onderdeel, het gezag 
van het rechterlijk gewijsde zich uit
strekt tot het voorwerp van de rechter
lijke beslissing waarop men zich 
beroept, en bijgevolg ten deze, tot alle 
beschikkingen van het eindvonnis van 
6 februari 1979 van de Jeugdrechtbank 
te Antwerpen, ongeacht of deze beschik
kingen voorkomen in de motivering dan 
wei in het beschikkend gedeelte van 
voornoemd vonnis, en de rechtbank van 
eerste aanleg in het bestreden vonnis 
dan ook niet vermocht uitspraak te doen 
over een geschilpunt waarover de jeugd
rechtbank definitief had beslist, en dat, 
vanwege het geschil dat voor de jeugd
rechtbank was gebracht en waarover de 
partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, de noodzakelijke en onafscheide
lijke grondslag - al weze het impliciet 
- van de beslissing van de jeugdrecht
bank uitmaakt (schending van de artike
len 23, 24, 25, 26 en 27 van het Gerechte
lijk Wetboek); 

nveede onderdee~ de Jeugdrechtbank 
te Antwerpen in haar vonnis van 
6 februari 1979 weliswaar de vordering 
van eiseres tot het bekomen van het 
hoederecht over het kind Kurt onont
vankelijk verklaarde, doch dit geenszins 
impliceert dat de jeugdrechtbank oor
deelde dat eiseres niet voornoemd hoe
derecht bezat, nu de jeugdrechtbank de 
vordering van eiseres juist onontvanke
lijk verklaart om de enkele reden dat 
eiseres geen « reeds verkregen en dade
lijk belang >> had om de rechtsvordering 
in te dienen, aangezien haar het gevor
derde hoederecht over het kind Kurt 
« reeds van rechtswege >> toekwam, en de 
rechtbank van eerste aanleg in het 
bestreden vonnis derhalve een interpre
tatie geeft van het vonnis van de jeugd
rechtbank, die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan, nu ze laat uitschij
nen dat de jeugdrechtbank eiseres de 

hoede over het kind Kurt ontzegt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door te overwegen dat de 
rechtbank slechts gebonden is door 
het beschikkende gedeelte van het 
vonnis van de jeugdrechtbank waar
bij de rechtsvordering van eiseres 
tot het bekomen van het recht van 
bewaring over het kind Kurt als 
niet ontvankelijk wordt afgewezen, 
aan dit vonnis niet doet zeggen dat 
eiseres niet het recht van bewaring 
over het kind heeft, vermits, in 
strijd met wat in het onderdeel is 
aangevoerd, die overweging zulks 
geenszins impliceert; dat het bestre
den vonnis de vaststelling dat eise
res het recht van bewaring niet 
heeft, afleidt, niet uit het vonnis van 
de jeugdrechtbank, maar uit de 
vaststelling dat de echtscheiding 
ook ten nadele van eiseres is uitge
sproken; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de jeugdrecht

bank de rechtsvordering van eiseres 
strekkende tot het bekomen van het 
recht van bewaring over het kind 
Kurt als niet ontvankelijk afwees 
bij gebrek aan belang, op grond dat 
eiseres, in wier voordeel, in de 
mening van de jeugdrechtbank, de 
echtscheiding was uitgesproken, 
reeds van rechtswege het recht van 
bewaring bezat; 

Overwegende dat de partijen niet 
voor de jeugdrechtbank in vraag 
stelden of de echtscheiding ten 
nadele van beide partijen of van 
een partij werd toegestaan; 

Overwegende dat het oordeel van 
de jeugdrechtbank dat eiseres van 
rechtswege het recht van bewaring 
had krachtens een echtscheidings
vonnis gewezen door de rechtbank 
van eerste aanleg, geen uitspraak is 
over een geschilpunt dat aan de 
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jeugdrechtbank uitdrukkelijk of 
impliciet ter beslissing was voorge
legd; 

komen in de kosten van de genees
kundige verstrekkingen, mag de verze
keringsinstelling, overeenkomstig art. 
97 wet van 9 aug. 1963, ten onrechte 
betaalde uitkeringen terugvorderen 
voor andere verstrekkingen dan die op 
grond waarvan de beperkte kamer het 
verbod heeft uitgesproken. 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het bestreden vonnis, hoewel het 
ten onrechte principieel aanneemt 
dat de rechtbank aileen kan gebon
den zijn door het beschikkende 
gedeelte van een vonnis, ongeacht 
het motiverende gedeelte, niettemin 
zonder miskenning van het gezag 
van gewijsde verbonden aan het 
vonnis van de jeugdrechtbank 
beslist dat eiseres niet van rechts
wege het recht van bewaring over 
het kind Kurt bezit, omdat de 
echtscheiding ook te haren nadele 
is uitgesproken; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

6 november 1981 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Bi.itzler en Houtekier. 

Nr. 168 

3• KAMER - 9 november 1981 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - TERUGVORDERING VAN TEN 
ONRECRTE BETAALDE illTKERINGEN - VER
BOD TOT TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN 
VAN DE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN 
- INVLOED VAN RET VERBOD OP RET RECHT 
VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING OP 
TERUGVORDERING. 

Wanneer de beperkte kamer van het 
comite van de Dienst voor Geneeskun
dige Controle van het Rijksinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring, met toepassing van de artt. 79 en 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCROTEN) 

9 november 1981 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Eenslui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Bi.itzler. 

Nr. 169 

3• KAMER- 9 november 1981 

1° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 
- REDENGEVING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - RERKEU
RINGSRAAD- REDENGEVING. 

3° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 
- REDENGEVING - VERWIJZING NAAR DE 
GENEESKUNDIGE VERKLARING EN RET VER
SLAG OVER HET BEVOLEN GENEESKUNDIG 
ONDERZOEK. 

1 • en 2" De bewoordingen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtwet vormen niet de reden
geving maar het beschikkende 
gedeelte van de beslissing van de 
herkeuringsraad (1). (Art. 48 Dienst
plichtwet.) 

3" De Joutere verwijzing, in de beslissing 
van de herkeuringsraad die een aan
vraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op Jichamelijke grond ver
werpt, naar de door de dienstplichtige 
overgelegde geneeskundige verklaring 
en het verslag over het door de raad 
bevolen geneeskundig onderzoek, zon
der enige opgave van het eigen oor
deel van de raad, vormt geen redenge
ving van de beslissing (2). (Art. 48 
Dienstplichtwet.) 

90 wet van 9 aug. 1963 en 44 wet van ------------------
14 feb. 1961, aan de verzekeringsinstel
Jingen verbod oplegt om tegemoet te 

(1) en (2) Cass., 19 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 125). 
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9 november 1981 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 170 

3' KAMER - 9 november 1981 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- TOEPASSINGSGEBIED - ORKESTVERENI
GING. 

Onder de sociale zekerheid voor werkne
mers valt de orkestvereniging die 
musici aanwerft om tegen betaling van 
loon met het orkest op te treden; dat 
de vergoedingen gering en de presta
ties slechts toevallig en beperkt zijn 
en dat de musici niet verplicht zijn 
aan elk optreden mede te werken en 
vrij tot de vereniging toetreden, staat 
de toepassing van de sociale zekerheid 
op de orkestvereniging niet in de weg 
(1). (Art. 3, 2", K.B. 28 nov. 1969.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. HET WEST-VLAAMS ORKEST 

V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1979 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, § 1, 1", b, en 2", 
b, 2, § 1, 1" en 3", 14, §§ 1 en 2, 21, 22, 23 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
ning van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, 1, 2, 3, 2", 16 van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van voormelde wet 
van 27 juni 1969, 1, 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
de door eiser gevorderde bijdragen, bij
drage-opslagen en verwijlinteresten niet 
verschuldigd zijn daar verweerster niet 

(1) Raadpl. Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
678) .. 

onder de sociale zekerheidsregeling valt 
en eiser in de kosten van beide aanleg
gen verwijst, op grond : dat het gaat om 
musici die vrijelijk toetreden tot de 
vereniging zonder winstoogmerk « Het 
West-Vlaams Orkest », die deze kunnen 
verlaten zonder enige opzegging en die 
presteren onder de Ieiding van een door 
de vereniging aangeworven orkestleider; 
dat de vereniging zonder winstoogmerk 
« Het West-Vlaams Orkest » over de 
musici geen enkel gezag uitoefent ver
mits zij prestaties leveren onder het 
gezag van een orkestleider die vrij is de 
in te studeren werken te kiezen en naar 
goeddunken te Iaten uitvoeren, zodat het 
begrip gezag ook voor hem niet geldt; 
dat de vereniging zonder winstoogmerk 
« Het West-Vlaams Orkest » niet onder 
de sociale zekerheidsregeling valt, om
dat : a) de musici door die vereniging 
niet aangeworven worden in de zin van 
artikel 3, 2", van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969, maar toetreden 
tot deze vereniging die contracten sluit 
met personen of verenigingen die dienen 
te worden geacht de werkelijke werkge
vers te zijn, b) de door de musici 
ontvangen vergoedingen moeilijk kun
nen worden beschouwd, wegens hun 
gering karakter, als de tegenprestatie 
voor · het geleverde werk zodat zij niet 
als loon kunnen worden bestempeld, 
c) daar het West-Vlaams Orkest een 
vereniging zonder winstoogmerk is, hier 
moeilijk sprake kan zijn van enige 
oneerlijke concurrentie en, zoals hier
boven gesteld, de ware werkgevers dege
nen zijn die het West-Vlaams Orkest 
aanwerven, d) de prestaties van de 
musici uit vrije wil worden geleverd en 
een toevallig en beperkt karakter heb
ben en ter zake erop dient te worden 
gewezen dat al die musici reeds een 
hoofdberoep uitoefenen, e) de bedoeling 
en de wil van de musici en de vereniging 
zonder winstoogmerk eerder liggen in 
het leveren van een voor het publiek 
bestemde artistieke prestatie, dan in een 
arbeidsprestatie ten voordele van een 
werkgever verricht, 

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 
3, 2", en 16 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 bepalen, ener
zijds (artikel 3, 2"), dat de toepassing van 
evengenoemde wet wordt verruimd tot, 
onder andere, « de musici, de orkestlei
ders, de balletmeesters, de aanvullings
artiesten die tegen betaling van een loon 
aangeworven worden om op te treden 
tijdens voorstellingen, repetities, radio-
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en televisie-uitzendingen, film, plaat- of 
bandopnamen alsook tot de personen die 
deze artiesten aanwerven » en, ander
zijds, dat artikel 16, eerste lid, dat aan 
de toepassing van genoemde wet ont
trekt « de werknemers die gewoonlijk 
niet Ianger dan twee uur per dag arbeid 
in hun dienstbetrekking verrichten, als
ook de werkgevers die ze tewerkstel
len », geen toepassing vindt op de 
schouwspelartiesten en op de werkge
vers die ze tewerkstellen; deze 'regle
mentsbepalingen doelen op de schouw
spelartiesten in het algemeen, onder wie 
de musici die, zonder ingevolge een 
eigenlijke arbeidsovereenkomst in dienst 
te zijn, in een orkest optreden en tegen 
vergoedingen deelnemen aan de werk
zaamheden daarvan - repetities, Open
bare uitvoeringen, radio- of televisie-uit
zendingen, enz. -, alsmede op de perso
nen die hen met die doeleinden aanwer
ven; het arrest, dat vaststelt en in elk 
geval niet ontkent dat de vereniging 
zonder winstoogmerk « Het West-Vlaams 
Orkest » de prestaties van de gewoonlijk 
of bij gelegenheid in haar orkest tewerk
gestelde artiesten vergoedt, en dat niet
temin op de aangehaalde gronden beslist 
dat deze vereniging niet onder de sociale 
zekerheidsregeling valt, en dientenge
volge weigert eisers vordering in te 
willigen, derhalve de zin en de draag
wijdte van de ('langeduide wettelijke 
bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig en 
onverzoenbaar is vast te stellen dat de 
vereniging zonder winstoogmerk « Het 
West-Vlaams. Orkest » musici tewerkstelt 
die tot deze vereniging toetreden en in 
haar orkest presteren tegen vergoedin
gen, onder het gezag van een orkestlei
der die door deze vereniging is aange
worven, en daarna te zeggen dat de 
vereniging zonder winstoogmerk « Het 
West-Vlaams Orkest » « geen enkel 
gezag uitoefent >> op deze musici, dat het 
begrip « gezag » oak niet geldt voor de 
orkestleider die vrij is de in te studeren 
werken te kiezen en naar goeddunken te 
Iaten uitvoeren, dat de musici door 
voornoemde vereniging niet werden aan
geworven « in de zin van artikel 3, 2", 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 » en dat, vermits deze vereni
ging contracten sluit met personen of 
verenigingen, de wil van de musici en de 
vereniging zonder winstoogmerk « Het 
West-Vlaams Orkest » eerder ligt in het 
leveren van een artistieke prestatie voor 
het publiek bestemd, dan in een ten 
voordelc var: een werkgever verrichte 

prestatie, en de ware werkgevers 
« diegenen zijn die het West-Vlaams 
Orkest aanwerven »; de beslissing, die 
zegt dat verweerster niet onder de 
sociale zekerheidsregeling valt en eisers 
vordering afwijst, niet kan worden 
beschouwd, in zoverre zij op dergelijke 
tegenstrijdige en onverzoenbare redenen 
rust, als regelmatig gemotiveerd naar de 
eis van de wet (schending van artikel 97 
van de Grondwet); in elk geval, bedoelde 
redenen de gecritiseerde uitspraak niet 
wettelijk kunnen verantwoorden, daar 
zij de werkelijke zin en draagwijdte 
miskennen van de artikelen 2, § 1, 2", 
van de wet van 27 juni 1969 en 3, 2", van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969, die tot voorwerp hebben de toepas
sing van de wet van 27 juni 1969 te 
verruimen tot de personen die, zonder 
door een arbeidsovereenkomst te zijn 
gebonden, tegen loon arbeidsprestaties 
leveren onder het gezag van een ander 
persoon of die enkel een werk uitvoeren 
in gelijkaardige voorwaarden als bij een 
arbeidsovereenkomst, zoals de schouw
spelartiesten in het algemeen en, onder 
hen, de musici aangeworven tegen ver
goeding om in een orkest op te treden, 
alsmede tot de personen die bedoelde 
artiesten of musici aanwerven (schen
ding van de artikelen 1, § 1, 1", b, en 2", 
b, 2, § 1, 1", van de wet van 27 juni 1969, 
2, 3, 2", 16 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 en 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, de feitelijke omstan
digheden waarop het arrest zich beroept, 
met name dat de musici vrijelijk tot de 
vereniging zonder winstoogmerk « Het 
West-Vlaams Orkest » toetreden en deze 
kunnen verlaten zonder dat enige opzeg
ging verschuldigd is, dat de vereniging 
geen enkel gezag op hen uitoefent, dat 
hun prestaties uit vrije wil werden 
geleverd en een toevallig en beperkt 
karakter hadden en dat de door hen 
ontvangen vergoedingen wegens het 
gering karakter daarvan niet als de 
tegenprestatie voor het geleverde werk 
kunnen beschouwd worden en niet als 
loon kunnen worden bestempeld, irrele
vant zijn en de gecritiseerde beslissing 
niet kunnen verantwoorden, vermits, 
krachtens de artikelen 1, § 1, 1", b, en 2", 
b, en 2, § 1, 1", van de wet van 27 juni 
1969, 2 en 3, 2", van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, de toepas
sing van de wet van 27 juni 1969 
wettelijk wordt uitgebreid tot de door 
artikel 3, 2", van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 bedoelde perso-
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nen, onder wie voorkomen de schouw
spelartiesten, de musici en orkestleiders 
die tegen betaling van een loon aange
worven worden om op te treden tijdens 
voorstellingen, repetities, radio- en tele
visie-uitzendingen, enz.; voor het on
derworpen zijn van dezen en van de 
personen die hen aanwerven, aan de wet 
van 27 juni 1969, het volstaat dat zij in 
feite tegen vergoeding arbeidsprestaties 
leveren in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst; in dit 
geval derhalve geen juridische gezags
verhouding, hoe los deze ook is, aanwe
zig behoeft te zijn en een !outer feite
lijke ondergeschiktheid volstaat; het 
arrest, waarvan de gronden ertoe strek
ken de toepassing van de wet van 27 
juni 1969 afhankelijk te stellen van 
andere, striktere voorwaarden, derhalve 
de gezamenlijke wettelijke bepalingen 
schendt waarvan de schending hiervoor 
wordt aangeklaagd : 

Overwegende dat, luidens artikel 
3, 2•, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, de toepassing 
van de sociale zekerheidswetgeving 
voor werknemers wordt verruimd 
tot << de schouwspelartiesten zoals 
de dramatische, lyrische, choreogra
fische en variete-artiesten, alsmede 
de musici, de orkestleiders, de bal-

zij vrij tot de veremgmg toetreden, 
de toepassing van dit voorschrift in 
de weg staan; 

Dat de beschouwingen van het 
arrest over de bedoeling van de 
musici en de aard en het doel van 
de vereniging niets te maken heb
ben met de door deze bepaling 
gestelde voorwaarden; 

Dat de aangevochten beslissing 
niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

9 november 1981 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en van Heeke. 

letmeesters, de aanvullingsartiesten Nr. 171 
die tegen betaling van een loon 
aangeworven worden om op te tre-
den tijdens voorstellingen, repeti- 2' KAMER -10 november 1981 
ties, radio- en televisie-uitzendin- 0 
gen, film, plaat- of bandopnamen als- . 1 VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVOR
ook tot de personen die .cieze arties- DERING - VONNIS BIJ VERSTEK GEWEZEN -

VERZET - ElSER OP VERZET VERSCHENEN OP 
ten aanwerven »; DE IN DE AKTE VAN VERZET BEPAALDE 

Dat een orkestvereniging die 
musici aanwerft om tegen betaling 
van loon met het orkest op te 
treden, onder deze bepaling valt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat genoemd artikel 3, 2•, 
op verweerster niet toepasselijk is 

TERECHTZITTING - ZAAK OP EEN LATERE 
TERECHTZITTING VERDAAGD - ElSER OP, 
VERZET VERSCHIJNT NIET OP DEZE TERECHT
ZITTING - VONNIS WAARBIJ HET VERZET 
ONGEDAAN WORDT VERKLAARD - ONWET
TIGE BESLISSING (1). 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VONNIS DAT 
HET VERZET ONGEDAAN VERKLAART -

om de in het middel onder de 1--------------
letters a tot e vermelde redenen; 

Overwegende dat noch het gering 
bedrag van de vergoedingen en de 
toevallige en beperkte aard van de 
prestaties noch de omstandigheid 
dat de musici niet verplicht zijn aan 
elk optreden mede te werken en dat 

(1) Cass., 24 april 1967 (A.C., 1967, 1032) en 
4 juni 1974 (ibid., 1974, 1090); R. HAYOIT DE 
TERMICOURT, • Etude sur !'opposition aux deci
sions rendues par les juridictions correction
nelles et les tribunaux de police •, Rev. dr. 
pen., 1932, biz. 862-863, nr. 54. Zie ook, wat het 
ongedaan verklaren van het verzet betreft, 
Cass., 15 okt. 1974 (A.C., 1975, 224) en de 
noot 2, getekend A.T. 
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NEEMT IMPLICIET DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN HET VERZET AAN (2). (ARTT. 154, 188 EN 
208 SV.) 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VOORZJENING VAN ElSER OP VERZET- VER
NIETIGJNG VAN DE BESLJSSING WAARBIJ HET 
VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD -
VERNIETIGING STREKT ZJCH NIET UIT TOT DE 
IMPLICIETE BESLISSING OAT HET VERZET 
ONTVANKELIJK IS. 

(CAMPHJJN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde, afdeling Aalst; 

Overwegende dat het vonnis 
ongedaan verklaart het verzet van 
eiser tegen het vonnis bij verstek 
gewezen op 25 maart 1980 door 
voornoemde rechtbank, waarbij het 
beschikkende gedeelte van het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis 
van 8 januari 1980 van dezelfde 
rechtbank, waardoor eiser werd ver
oordeeld, wordt uitgelegd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 188 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het vonnis van 10 maart 1981 
eisers verzet wegens niet-verschijning 
ongedaan verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, het verzet 
niet van rechtswege vervalt; uit het 
vonnis niet blijkt dat het verval werd 
uitgesproken op verzoek van de belang
hebbende partij, met name het openbaar 
ministerie; 

tweede onderdeel, de zaak, ingevolge 
het verzet van eiser, op de zitting van 
13 mei 1980 van de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, afdeling Aalst, 
werd gebracht, op welke zitting eiser, 
daartoe behoorlijk vertegenwoordigd, is 
verschenen; op die zitting de zaak werd 
verschoven naar een latere terechtzit
ting, wat vervolgens herhaalde malen 
gebeurde; uiteindelijk eiser, die onwe-

(2) Cass., 4 juni 1974 (A.C., 1974, 1090); R. 
liAYOIT DE TERMICOURT, « Etude sur !'opposition 
aux decisions rendues par IE!s juridictions· 
correctionnelles et les tribunaux de police •, 
Rev. dr. pen., 1932, blz. 864-866, nr. 56; SIMON, 
Strafvordering, dee! II, druk 1949, nr. 917. 

tend was van de nieuwe datum waarop 
de zaak was gesteld, niet is verschenen 
op de terechtzitting van 10 februari 1981; 
het niet verschijnen van eiser op die 
terechtzitting echter geen verval van het 
verzet meebrengt, zoals ten onrechte 
werd beslist door het vonnis van 
10 maart 1981; artikel 188 van het 
W etboek van Strafvordering eist dat de 
eiser in verzet verschijnt op « de eerst
komende terechtzitting • waarop de zaak 
voor behandeling is gesteld, op straffe 
van verval; het niet verschijnen op een 
latere datum dienvolgens niet wordt 
gesanctioneerd door het verval van het 
verzet; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt : dat eiser op 21 april 
1980 verzet heeft gedaan tegen het 
verstekvonnis van 25 maart 1980, 
met dagvaarding voor de terechtzit
ting van 13 mei 1980; dat eiser, 
vertegenwoordigd door zijn raads
man, op die terechtzitting is ver
schenen; dat de behandeling van 
het verzet, na herhaald uitstel, werd 
vastgesteld op de terechtzitting van 
10 februari 1981; dat op deze zitting 
eiser noch iemand voor hem is 
verschenen; dat het bestreden von
nis eisers verzet ongedaan verklaart 
op grond dat bij de behandeling van 
de zaak ter terechtzitting van 
10 februari 1981 eiser niet is ver
schenen noch iemand voor hem; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 151, 188 en 208 van het 
Wetboek van Strafvordering, het 
gerecht waarbij een verzet aanhan
gig is gemaakt, dit verzet niet 
ongedaan kan verklaren wanneer de 
eiser in verzet is verschenen op de 
eerste terechtzitting waarop het 
gerecht kennis ervan moest nemen 
en niet verschijnt op een latere 
terechtzitting waarop de zaak werd 
verdaagd; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
eisers verzet ongedaan verklaart, 
impliciet aanneemt dat het verzet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, en ongeacht het 
eerste onderdeel van het aange
haalde middel en de andere midde
len van eiser, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis behalve in 
zoverre het impliciet eisers verzet 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

10 november 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Vervloet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. De Cooman, Dendermonde. 

Nr. 172 

GELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF- NOOD
ZAKELIJKE MEDEWERKING VAN EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF (1). 

1° en 2° Het Hot van Cas:Satie dient na te 
gaan of de feitenrecbter, uit de feiten 
die hij onaantastbaar heeft vastge
steld, het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen lout en schade wette
lijk heeft afgeleid (2). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

3° De bepaling van artikel 70, § 2, vijfde 
lid, van de wet van 9 augustus 1963, 
als gewijzigd bij het koninklijk besluit 
nr. 19 van 4 december 1978, Juidens 
welke de overeenkomst die tot stand is 
gekomen tussen de rechthebbende en 
degen-e die schadeloosstelling is vel'
schuldigd zonder de instemming van 
de verzekeringsinstelling van de recht
hebbende, niet tegen die instelling kan 
worden aangevoerd, is algemeen en 
maakt geen onderscheid volgens de 
datum waarop de overeenkomst tussen 
de rechthebbende en de schuldige 
derde tot stand is gekomen. 

(VAN BREMDT, < MERCATOR ' N.V. T. NATIO
NAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUA

LITEITEN) 

ARREST 

2• KAMER - 10 november 1981 
HET HOF; ---, Gelet op het bestre

BUITEN den arrest, op 15 mei 1981 door het 
ooRZAKELIJK Hof van Beroep te Antwerpen gewe-

1° AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE- VAST- zen; 
STELLING DOOR DE FEITENRECHTER - TOE-
ZICHT VAN HET HOF. I. Op de voorziening van eiser, 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA- verwezene : 
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN 
SCHADE- VASTSTELLING DOOR DE FEITEN
RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF -
BEGRIPPEN. 

3° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING- ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
VERZEKERINGSWET, ART. 70, § 2, VIJFDE LID 
- OVEREENKOMST GESLOTEN TUSSEN DE 
VERGOEDINGSPLICHTIGE EN DE VERGOE
DINGSGERECHTIGDE NIET TEGENSTELBAAR 
AAN DE VERZEKERINGSINSTELLING 
BEG RIP. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418, 420 van 
het Strafwetboek, 1382 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het vast
stelt dat de schade niet ontstaan zou zijn 
indien Demondt niet zou hebben plaats
genomen in de laadruimte. van de 
vrachtwagen en dat Demondt op zulk 
een wijze had plaatsgenomen dat hij een 
risico liep bij een foutieve rijwijze van 
eiser, niettemin de aansprakelijkheid 
voor de helft ten laste van eiser legt, 

4° VOORZIENING IN 
(1) Zie Cass., 28 maart 1979 (A.C., 1978-1979, 

CASSATIE - 890) en 20 mei 1980 (ibid., 1979-1980, nr. 589). 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE VRIJWlLLIG TUSSENGEKOMEN VERZEKE
RAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN - MEMORIE NEER-

(2) Cass., 23 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 537) en de noot. Zie • Over de Rechts
staat •, plechtige openingsrede van proc.-gen. 
Dumon voor het Hof van 3 sept. 1979, nr. 19c en 
noot 121e. 
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zonder enig oorzakelijk verband tussen 
enige fout van eiser en de opgelopen 
schade aan te duiden : 

Demondt, het ongeval en de schade
lijke gevolgen ervan zich niet zou
den hebben voorgedaan zoals die 

Overwegende dat, in zoverre het zich in concreto hebben voorgedaan, 
middel de schending van artikel 97 en dat eiser voor de helft aanspra
van de Grondwet aanvoert, niet is kelijk is voor het ongeval; 
aangegeven in welk opzicht de aan- Overwegende dat het arrest uit 
gevoerde onregelmatigheid een zijn vaststellingen heeft kunnen 
schending van die bepaling zou afleiden dat eiser een fout heeft 
uitmaken; begaan die in oorzakelijk verband 

Overwegende dat de eerste rech- staat met het ongeval; 
ter eiser strafrechtelijk, wegens het Dat het middel niet kan worden 
onopzettelijk toebrengen van slagen aangenomen; 
of verwondingen aan Demondt, had 
veroordeeld, maar de eis van ver- Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 70, § 2, 
weerder, tot betaling van de voor van de wet van 9 augustus 1933, 1249, 
Demondt gemaakte ziekenhuiskos- 1250, 1251, 1252 van het Burgerlijk 
ten, als ongegrond had afgewezen; Wetboek en 97 van de Grondwet, 
dat aileen verweerder van dat von- · eerste onderdeel, doordat het arrest 
nis in boger beroep kwam, zodat oordeelt : « dat Van Bremdt (kennelijk is 
het vonnis op strafrechtelijk gebied hier het slachtoffer Demondt bedoeld) 
kracht van gewijsde kreeg; op 31 maart 1980 een verklaring onderte-
. kende waarin hij " geen schade-eis 

Overwegende dat het arrest, na stelt" (st. 22) blijkbaar betreffende het 
de veroordeling van eiser op straf- ongeval van 27 oktober 1979; dat hij 
rechtelijk gebied te hebben vastge- echter op 28 mei 1980 in de vorm van 
steld, oordeelt : dat, hoewel het aan " kwijtschrift met subrogatie " schrifte
Demondt, verzekerde van verweer- lijk en uitdrukkelijk verklaarde " in alle 
der, verboden was in de laadruimte geval (verweerder) te subrogeren voor 
van de vrachtwagen plaats te nemen hoger vermeld bedrag (48.015 frank) 

d .. 1 h" h d d d betaald op zelfde datum, in al zijn 
op e WlJZe zoa s IJ et ee ' e rechten tegenover derden" (st. 29); dat 
schade voor hem ontstaan is door deze contractuele subrogatie duidelijk 
de schok van de vrachtwagen tegen bedoelde dat Demondt in persoon geen 
de brug en deze schade niet zou schade-eis meer zou stellen tegenover 
zijn ontstaan indien hij plaats had derden, terwijl (verweerder) zulks wel 
genomen overeenkomstig de voor- mocht doen ( als gesubrogeerde) binnen 
5chriften van artikel 17 van het de grenzen van het gemene recht », 

koninklijk besluit van 15 maart terwijl eiser niet had doen gelden dat 
1968; dat bewezen is dat Demondt de subrogatoire kwijting het recht op 
op zulk een wijze plaats had geno- verhaal deed vervallen, doch wel dat de 
men dat hij een risico liep bij daaraan voorafgaande afstandsverkla-
f · · · · d d ring van 31 maart 1980 tot resultaat had 
outieve riJWiJze van e1ser en at e dat het slachtoffer geen schade-eis meer 

aansprakelikheid voor de aan kon instellen en dat dus ook een even
Demondt veroorzaakte schade ten tueel later gesubrogeerde partij niet 
laste dient te worden gelegd a rato meer rechten kon doen gelden dan 
van de helft van eiser en de helft degene in wiens rechten zij gesubro-
voor het slachtoffer; geerd zou worden; 

Overwegende dat het arrest aldus tweede onderdeel, doordat het arrest 
beslist : dat eiser, door wegens zijn voorts zegt dat de afstandsverklaring 

van 31 maart 1980 aan verweerder niet 
foutieve rijwijze met de vrachtwa- kan worden tegengeworpen, omdat arti-
gen tegen de spoorwegbrug te rij- kel 70, § 2, van de wet van 1963 de 
den, een fout heeft gepleegd die een niet-tegenwerpelijkheid van dergelijke 
van de oorzaken is van de door overeenkomsten tegenover ziekenfond
Demondt en, wegens subrogatie, sen vaststelt, 
door verweerder geleden schade; terwijl het arrest eisers middel dat, 
dat, zonder eisers fout en die van nu de overeenkomst van afstand op 
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31 maart 1980 tot stand was gekomen en 
de subrogatie slechts later, op 28 mei 
1980, had plaatsgehad, deze wetsbepaling 
geen toepassing vindt, op onjuiste gron
den afwijst; het arrest immers onjuist 
aanduidt dat de subrogatie reeds had 
plaatsgevonden op het ogenblik dat het 
recht op schadevergoeding voor het 
slachtoffer ontstond, te weten op 27 
oktober 1979, subrogatie immers pas kan 
ontstaan op het ogenblik van de betaling 
aan degene in wiens rechten verweerder 
zou worden gesubrogeerd, te weten op 
28 mei 1980: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest aan 

de in het onderdeel aangehaalde 
consideransen toevoegt : « dat de 
afstandsverklaring van 31 maart 
1980 daaraan niets kan wijzigen 
daar (verweerder) ook wettelijk 
gesubrogeerd is (artikel 70, § 2, wet 
van 9 augustus 1963) en een eigen 
overeenkomst tussen het slachtoffer 
en derden (verweerder) niet tegen
stelbaar is »; 

Overwegende dat het arrest daar
door antwoordt op de conclusie 
waarbij eiser deed gelden dat de 
voorafgaande afstandsverklaring het 
recht op verhaal had doen vervallen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963, als 
gewijzigd door het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, 
in zijn vierde lid, de indeplaatsstel
ling van de verzekeringsinstelling 
vestigt en de omvang ervan om
schrijft; dat het vijfde lid bepaalt : 
« De overeenkomst die tot stand 
gekomen is tussen de rechthebben
den en degene die schadeloosstel
ling verschuldigd is, kan niet tegen 
de verzekeringsinstelling worden 
aangevoerd zonder haar instem
ming »; 

Overwegende dat die bepaling 
algemeen is en geen onderscheid 
maakt volgens de datum waarop de 
overeenkomst tussen de rechtheb
bende en de schuldige derde tot 
stand is gekomen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
ook vaststelt dat verweerder op 
9 november 1979 aan de getroffene 
had laten weten dat deze geen 
overeenkomst mocht sluiten met 
eiser, derhalve terecht beslist dat 
een overeenkomst tussen het slacht
offer en derden niet kan worden 
tegengeworpen aan verweerder; dat 
het aldus de beslissing wettelijk 
verantwoordt; dat het onderdeel, 
zelfs indien het, met betrekking tot 
de beschouwingen van het arrest 
over het ogenblik waarop de inde
plaatsstelling intreedt, gegrond was, 
niet tot vernietiging van de beslis
sing kan leiden en derhalve zonder 
belang is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat eiseres in haar 
verklaring van beroep in cassatie 
geen middel heeft aangevoerd en 
geen gebruik heeft gemaakt van het 
recht dat haar bij artikel 422 van 
het Wetboek van Strafvordering 
wordt toegekend; 

Dat het Hof geen acht mag slaan 
op de memorie die op 15 juni 1981 
ter griffie van het Hof is neergelegd 
voor eiseres zonder bijstand van 
een advocaat bij het Hof; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

10 november 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier; De Beukelaer, 
Antwerpen; Lens, Mechelen. 
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Nr. 173 

1• KAMER -12 november 1981 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - KEN
NISGEVING - VERSCHEIDENE PACHTERS DIE 
HET GOED GEMEENSCHAPPELIJK PACHTEN -
KENNISGEVING AAN lEDER VAN HEN, ZELFS 
INDIEN HET GAAT OM ECHTGENOTEN. 

Uit de regel dat, wanneer pachters het 
goed gemeenschappelijk pachten, van 
de opzegging door de verpachter indi
vidueel kennis moet gegeven worden 
aan al degenen die het goed exploite
ren, zelfs indien het gaat om echtge
noten, volgt niet dat de opzeggings
brief afzonderlijk aan elke echtgenoot 
moet worden gericht: het is voldoende 
dat wordt bewezen dat iedere echtge
noot door de kennisgeving de brief tot 
opzegging heeft ontvangen. De beslis
sing dat de kennisgeving van de 
opzegging regelmatig was, is dus naar 
recht verantwoord wanneer het vonnis 
vaststelt dat de opzeggingsbrief aan 
beide echtgenoten pachters is gericht 
en dat zij allebei het register van bet 
postbestuur bebben ondertekend (1). 
(Artt. 12.3, en 57 Pachtwet.) 

(MILLAIRE, CAECKAERT T. HENNEAU, CUVELIER) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 mei 1980 door de 
H.echtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi in hoger beroep gewezen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12.3, 57 van 
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder (wet van 4 november 
1969, artikel 1, 742, 745, 746, 748, 750, 751, 
780, 1042 en 1067 van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel inzake het recht van verdediging, van 
het algemeen rechtsbeginsel dat afstand 
eng moet worden uitgelegd en enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die niet voor 
een andere uitlegging vatbaar zijn, als
mede van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 

ontvankelijk en gegrond verklaart de 
vordering die de verweerders tegen de 
eisers, pachters van een landelijk goed, 
hebben ingesteld tot geldigverklaring 
van de opzegging waarvan de verweer
ders op 9 september 1977 hebben kennis 
gegeven, en bijgevolg die opzegging gel
dig verklaart, op grond dat de opzeg
gingsbrief « aan de beide appellanten 
(thans eisers) was gericht; dat deze 
allebei het register van het postbestuur 
hebben ondertekend, zoals door de 
postontvanger is bevestigd » en « dat dit 
feit thans niet meer wordt betwist door 
de appellanten die in hun pleidooi geen 
gewag meer maken van hun oorspronke
lijke argumentatie inzake de regelmatig
heid van de opzegging », 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer ver
scheidene pachters het goed gemeen
schappelijk pachten, krachtens de arti
kelen 12.3 en 57 van de afdeling van het 
Burgerlijk Wetboek houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder, 
van de door de verpachter gegeven 
opzegging kennis moet worden gegeven 
aan a! degenen die het goed exploiteren, 
ook a! gaat het om echtgenoten en 
ongeacht hun huwelijksvermogensstel
sel; het vonnis, enerzijds, erop wijst dat, 
na het overlijden van de oorspronkelijke 
pachters, de pacht op de eisers is 
overgegaan, en dat niet was betwist dat 
deze heiden het goed exploiteerden, en, 
anderzijds, vaststelt dat de opzeggings
brief aan de beide appellanten (thans 
eisers) was gericht en aldus aanneemt 
dat van de opzegging niet afzonderlijk 
kennis is gegeven aan a! degenen die 
het goed exploiteerden; het vonnis, door 
niettemin die opzegging goed en geldig 
te verklaren, niet naar recht is verant
woord (scbending van de artikelen 12.3 
en 57 van de afdeling van bet Burgerlijk 
Wetboek houdende de regels betreffende 
de pacbt in het bijzonder); 

tweede onderdeel, afstand eng moet 
worden uitgelegd en enkel kan worden 
afgeleid uit feiten die niet voor een 
andere uitlegging vatbaar zijn; bet feit 
dat de eisers allebei het register van het 
postbestuur hebben ondertekend, niet 
erop wijst dat zij stellig hebben willen 
afzien van een beroep op de nietigheid 
van de opzegging voortvloeiend uit de 
kennisgeving ervan bij een enkele aan
getekende brief; het vonnis, dat uit dat ------------------1 feit tocb zodanige afstand afleidt, niet 

(1) Zie Cass., 5 sept. 1!175, twee arresten 
(A.C., 1976, 25 en 28) en 17 maart 1977 (ibid., 
1977, 778). 

naar recht is verantwoord (schending 
van bet in het middel vermelde alge
meen rechtsbeginsel); 
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derde onderdeel, uit de redenen van 
het vonnis niet kan worden opgemaakt 
of de appelrechter het feit dat de eisers 
afstand hebben gedaan van het middel 
inzake de formele onregelmatigheid van 
de opzegging, al dan niet heeft afgeleid 
uit de enkele omstandigheid dat daarvan 
bij de pleidooien geen melding is 
gemaakt; wanneer appellant v66r de 
vastgestelde terechtzitting het origineel 
van zijn conclusie ter griffie neerlegt, 
die neerlegging welke krachtens artikel 
746 van het Gerechtelijk Wetboek als 
betekening geldt, het debat doet ont
staan, zodat de rechter moet antwoorden 
op de middelen die zowel in de appel
akte als in vorenvermelde conclusie 
worden voorgedragen, ook al verschijnt 
appellant niet op de vastgestelde 
terechtzitting en « a fortiori » al ver
schijnt hij, maar zet hij zijn middel niet 
tijdens de pleidooien uiteen; afstand 
bovendien eng moet worden uitgelegd en 
enkel kan worden afgeleid uit feiten die 
niet voor een andere uitlegging vatbaar 
zijn; de eisers, zowel in hun appelakte 
als in de conclusie, die zij regelmatig bij 
de appelrechter hebben ingediend, op 
omstandige wijze het middel inzake de 
formele onregelmatigheid van de opzeg
ging hebben uiteengezet; uit de enkele 
omstandigheid, dat zij het middel niet 
bij hun pleidooi zouden aangevoerd heb
ben, niet blijkt dat zij stellig ervan af 
willen zien; in de onderstelling dat moet 
worden aangenomen dat de feitenrechter 
die bedoeling uit dat enkele feit heeft 
afgeleid, het vonnis, door geen rekening 
te houden met dat middel, 1 o de in het 
middel vermelde bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek en het recht van 
verdediging van de eisers schendt 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging), 
2° bovendien het algemeen rechtsbegin
sel miskent volgens hetwelk afstand eng 
moet worden uitgelegd en enkel kan 
worden afgeleid uit de feiten die niet 
voor een andere uitlegging vatbaar zijn, 
het bestreden vonnis, waarvan de rede
nen dubbelzinnig, zijn niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het geheel van het middel : 

Overwegende dat krachtens de 
artikelen 12.3 en 57 vervat in artikel 
1 van de wet van 4 november 1969 
houdende de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, enerzijds, 
indien verscheidene pachters het 

goed gemeenschappelijk pachten, 
van de opzegging kennis moet wor
den gegeven aan al degenen die het 
goed exploiteren en, anderzijds, van 
de opzegging kennis moet worden 
gegeven, bij gerechtsdeurwaarders
exploot, of bij ter post aangetekende 
brief; 

Overwegende dat de wet aldus 
bepaalt dat zelfs wanneer het echt
genoten betreft, deze kennisgeving 
aan ieder van de medepachters
exploitanten moet worden gericht; 

Dat daaruit echter niet kan wor
den afgeleid dat de opzeggingsbrief 
afzonderlijk aan elke echtgenoot 
moet worden gericht; dat het vol
doende is dat wordt bewezen dat 
iedere echtgenoot door de kennisge
ving de brief tot opzegging heeft 
ontvangen; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de opzeggingsbrief aan 
beide eisers is gericht, dat zij alle
bei het register van het postbestuur 
hebben ondertekend, zoals door de 
postontvanger wordt bevestigd; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
erop wijst dat zulks niet meer bij de 
pleidooien is betwist, uit het feit dat 
de eisers de kennisgeving van de 
opzegging hebben ondertekend, niet 
afleidt dat zij hoe dan ook hebben 
afgezien van hun argumentatie in 
hun appelakte en in hun conclusie 
en hun recht van verdediging niet 
schendt, maar ondubbelzinnig be
slist dat zij, door hun onderteke
ning, heiden de opzegging hebben 
ontvangen en dat zij er regelmatig 
kennis van gekregen hebben; 

Dat het vonnis door die vaststel
lingen zijn beslissing, dat de ken
nisgeving van de opzegging regel
matig was, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 
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Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede middel, of op 
het tweede en derde onderdeel van 
het derde middel, die niet tot rui
mere cassatie zouden kunnen lei
den, vernietigt het bestreden vonnis, 
behoudens in zoverre het beslist dat 
de betekening van de opzegging 
regelmatig is geschied; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, zitting houdende in 
hager beroep. 

12 november 1981 - 1 e kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 174 

1 • KAMER - 13 november 1981 

MOET WORDEN U!TGEVOERD - GELDIGHE!D 
- VOORWAARDEN. 

2" Wanneer een vraag om uitlegging van 
het Verdrag van Brussel van 27 sept. 
1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, opgeworpen in een bij 
het Hoi van Cassatie aanhangige zaak, 
dezelfde is als die waarover het Hoi 
van Justitie van de E.E.G. in een 
andere zaak een uitleggingsbeslissing 
heeft gewezen, behoeft het Hoi van 
Cassatie zich niet opnieuw voor uitleg
ging tot het Hoi van Justitie te 
wenden, op voorwaarde dat het zich in 
zijn beslissing naar die uitlegging 
gedraagt (2). 

3" Wanneer de plaats waar een verbin
tenis uit overeenkomst moet worden 
uitgevoerd, door partijen is aangewe
zen door middel van een clausule die 
volgens het nationale recht dat de 
overeenkomst beheerst, geldig is, is de 
rechtbank van die plaats ingevolge 
art. 5.1 van het Verdrag van 27 sept. 
1968 bevoegd om van geschillen met 
betrekking tot die verbintenis kennis 
te nemen, onverschillig of de in art. 17 
bedoelde vormvoorschriften (3) al dan 
niet in acht zijn genomen. 

(• ARTUS METALLWAREN • GMBH 
T. • WERKHU!ZEN DEMEYERE • N.V.) 

ARREST 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN _ BURGERLIJKE ZAKEN _ HET HOF; - Gelet op het bestre
CONCLUSIE _ MIDDEL TER ZAKE NIET MEER den arrest, Op 6 maart 1979 door het 
DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE Hof van Beroep te Antwerpen gewe
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE zen; 
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN (1). 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
20 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - ding van de artikelen 5.1, 17 van het 

VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPT. 1968 1-:-----------------
BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGD- (2) Zie Cass., 9 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
HElD - VRAAG INZAKE DE UITLEGGING VAN 458). 
HET VERDRAG - VRAAG OPGEWORPEN IN . Het Hof van Justitie van de E.E.G. is 
EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE AANHAN- bevoegd om uitspraak te doen over een vraag 

om een prejudicieel arrest gesteld door de 
GIGE ZAAK - GEVAL WAARIN HET HOF VAN nationale rechtscolleges inzake de uitlegging 
CASSATIE ZICH NIET VOOR UITLEGGING TOT van het Verdrag betreffende de rechterlijke 
HET HOF VAN JUSTrriE VAN DE E.E.G. bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
BEHOEFT TE WENDEN. beslissingen in burgerlijke en handelszaken 

en van het Protocol gevoegd bij dat Verdrag, 
ondertekend te Brussel, op 27 sept. 1968, 
krachtens het Protocol van 3 juni 1971, 
goedgekeurd bij de wet van 19 juli 1973 
(Belgisch Staatsblad 6 aug. 1975, biz. 9604). 

(3) Hof van Justitie van de E.E.G., arrest 
------------------I van 17 jan. 1980, in zake Zeiger t. Salinitri, nr. 

56179 (Rechtspraak 1980, I, biz. 89); zie Cass., 6 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPT. 1968 
BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGD
HEID, ART. 5.1 - AANWIJZING DOOR DE PAR
TIJEN VAN DE PLAATS WAAR DE VERBINT,ENIS 

(1) Cass., 9 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 89). april 1978 (A.C., 1978, 898). 
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Verdrag van 27 september 1968 betref
fende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, goedge
keurd bij de wet van 13 januari 1971, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en 
beslist « dat de exceptie van territoriale 
onbevoegdheid ( ... ) terecht door het 
beroepen vonnis afgewezen werd >>, op 
grand : « dat krachtens artikel 5.1 van de 
wet van 13 januari 1971 houdende goed
keuring van het Verdrag tussen de 
Staten-Leden van de Europese Econo
mische Gemeenschap, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968, de ver
weerder die woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende 
staat, ten aanzien van verbintenissen uit 
overeenkomst, voor het gerecht van de 
plaats, gelegen in een andere verdrag
sluitende staat, waar de verbintenis uit
gevoerd is of moet uitgevoerd worden, 
kan gedagvaard worden; dat met "ver
bintenis uit overeenkomst" de verbin
tenis bedoeld wordt die ten grondslag 
ligt aan de rechtsvordering: dat ten deze 
gei:ntimeerde (thans verweerster) de uit
voering door appellante (thans eiseres) 
vorderde van haar verplichting tot beta
ling van het saldo van de factuur » door 
haar op 9 december 1976 uitgeschreven; 
« dat de factuur door ge'intimeerde 
betaalbaar gesteld werd te Deurne; dat 
bij gebreke van tijdig en regelmatig 
protest van deze factuurvoorwaarde 
appellante, als handelaarster, dient 
geacht te worden ze stilzwijgend aan
vaard te hebben; dat door de aanvaar
ding een overeenkomst tot stand kwam 
waarbij afbreuk gedaan werd aan de 
principiele haalbaarheid van de schuld 
en deze overeenkomst tussen hen als 
wet geldt; dat niets belette dat appel
lante stilzwijgend haar akkoord met de 
door gei:ntimeerde bedongen voorwaarde 
ter zake de plaats van betaling betuigde; 
dat inderdaad in tegenstelling tot de 
mening van appellante " de schriftelijke 
overeenkomst of de schriftelijk beves
tigde mondelinge overeenkomst ", waar
van sprake in artikel 17, eerste lid, van 
het Verdrag van 27 september 1968, 
enkel vereist is bij aanwijzing van een 
gerecht dat bevoegd is om van geschillen 
welke naar aanleiding van een bepaalde 
rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen 
ontstaan, kennis te nemen; dat aldus, nu 
de verbintenis tot betaling, voorwerp van 
de vordering van ge'intimeerde, door 
appellante te Deurne diende uitgevoerd 

te worden, deze laatste voor de Recht· 
bank van Koophandel te Antwerpen, 
zijnde het rechtsgebied waaronder de 
gemeente Deurne ressorteert, regelmatig 
kon gedagvaard worden », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
nalaat de antwoorden op de door eiseres 
op omstandige wijze voor het hof van 
beroep genomen conclusie waarin zij 
deed gelden dat zowel in rechte als « in 
feite » de plaats van uitvoering van de 
verbintenissen niet Deurne was, dat 
eiseres haar betalingsopdrachten aan 
haar spaarkas, « Sparkasse Ratingen », 
gaf, welke de fondsen aan de Bank van 
Brussel diende over te maken bij toepas
sing van het reglement der internatio
nale betalingen, hetgeen - steeds val
gens eiseres in haar conclusie - geens
zins betekende dat verweerster aan haar 
woonplaats diende betaald te worden of 
er werd uitbetaald, en dat het in werke
lijkheid in haar eigen woonplaats was 
dat eiseres haar betalingsopdracht gege
ven had; zodat het arrest, dat zonder dit 
middel met betrekking tot de « werke
lijke » uitvoering van de overeenkomst 
te beantwoorden, uit het louter stilzwij
gen van eiseres afleidt dat zij aanvaard 
had dat de plaats van uitvoering van de 
overeenkomst Deurne was, bij gebrek 
aan antwoord op de conclusie niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, wanneer - zoals 
ten deze - ten aanzien van de plaats 
waar de verbintenis dient te worden 
uitgevoerd, tussen partijen een overeen
komst wordt gesloten, waardoor op 
grand van artikel 5.1 van het Verdrag 
van 27 september 1968 een andere rech
ter bevoegd wordt dan diegene die bij 
gebrek aan een dergelijke overeenkomst 
op grond van hetzelfde artikel 5.1 
bevoegd zou zijn, die overeenkomst de 
bevoegde rechter aanwijst ten behoeve 
van de partij die ten aanzien van die 
verbintenis schuldeiser is, zodat een 
dergelijke overeenkomst, om ten aanzien 
van de bevoegdheid in het raam van het 
Verdrag van 27 september 1968 uitwer
king te hebben, dient te voldoen aan de 
voorwaarden vervat in artikel 17 van het 
genoemde Verdrag, en deze bevoegd
heidsprorogatie derhalve het voorwerp 
dient uit te maken van een schriftelijke 
overeenkomst of van een schriftelijk 
bevestigde mondelinge overeenkomst; 
zodat het arrest, door niet te eisen dat 
de litigieuze factuurclausule met betrek
king tot de plaats van de uitvoering van 
de verbintenis, die een wijziging van de 
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bevoegdheid voor gevolg heeft, aan de 
voorschriften van artikel 17 van het 
genoemde Verdrag van 27 september 
1968 moet voldoen, en door op grond van 
een dergelijke factuurclausule een 
bevoegdheidsprorogatie aan te nemen en 
door in deze omstandigheden toepassing 
te maken van artikel 5.1 van het 
genoemde Verdrag, schending inhoudt 
van de artikelen 5.1 en 17 van het 
genoemde Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, goedgekeurd bij de wet van 
15 januari 1971 : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eerste rech

ter, om aan te nemen dat de 
verbintenis van eiseres tot betaling 
van de litigieuze factuur te Deurne 
moest worden uitgevoerd, steunde 
op de vaststelling dat eiseres, bij 
vroegere betalingen, zich steeds had 
gedragen naar de niet betwiste fac
tuurvoorwaarde volgens welke de 
factuur betaalbaar was gesteld te 
Deurne; 

Overwegende dat eiseres in het 
gedeelte van haar conclusie voor het 
hof van beroep waarnaar het onder
dee! verwijst, er zich toe beperkte 
die redengeving van het beroepen 
vonnis aan te vechten door erop te 
wijzen dat zij steeds haar betalings
opdrachten gegeven had aan haar 
bank te Ratingen, die belast was 
met het overmaken van de fondsen 
aan de Bank van Brussel met toe
passing van het reglement op de 
internationale betalingen, en dat 
zulks, in strijd met wat de eerste 
rechter had aangenomen, << geens
zins betekent dat de verkoper aan 
zijn woonplaats diende betaald te 
worden of er werd betaald »; dat 
eiseres nochtans niet had voorge
houden dat haar handelwijze wei 
betekende dat zij de factuurvoor
waarden had verworpen; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat de verbintenis van 
eiseres te Deurne moest worden 
uitgevoerd, niet de redengeving van 
de eerste rechter overneemt; dat het 
niet steunt op de handelwijze van 

eiseres bij vroegere betalingen, 
maar aileen op het feit dat eiseres 
de litigieuze factuur met de erop 
voorkomende bepaling die ze 
betaalbaar stelde te Deurne, niet 
protesteerde en op haar hoedanig
heid van handelaarster; 

Overwegende dat het arrest der
halve de conclusie van eiseres aan
gaande het geven van de betalings
opdrachten te Ratingen, welke con
clusie ingevolge zijn beslissing niet 
meer dienend was, niet behoefde te 
beantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het onderdeel 
een vraag betreffende de interpreta
tie van het Verdrag van 27 septem
ber 1968 doet rijzen; dat er evenwel 
geen aanleiding is om toepassing te 
maken van artikel 3 van het Proto
col van 3 juni 1971, gelet op het 
arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in de 
zaak 56179, waarbij de vraag reeds 
werd beslecht; 

Overwegende dat, indien de 
plaats waar een verbintenis uit 
overeenkomst moet worden uitge
voerd, door partijen is aangewezen 
door middel van een clausule die -
wat ten deze niet wordt betwist -
volgens het nationale recht dat de 
overeenkomst beheerst, geldig is, 
het gerecht van die plaats ingevolge 
artikel 5.1 van het Verdrag van 
27 september 1968 bevoegd is om 
van geschillen met betrekking tot 
die verbintenis kennis te nemen, 
onverschillig of de in artikel 17 
bedoelde vormvoorschriften al dan 
niet in acht zijn genomen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

13 november 1981 - 1" kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings-
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voorzitter - Verslaggever : de h. Lebbe boger beroep ingeschreven werden op 
- Gelijkluidende conclusie van de h. het hypotheekkantoor, op de kant van 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : voormelde authentieke akte, 
mrs. De Gryse en van Heeke. 

Nr. 175 

1• KAMER -13 november 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN 
RECHTEN DIE VOORTVWEIEN UIT AKTEN DIE 
MOETEN WORDEN OVERGESCHREVEN -
VOORAFGAANDE INSCHRIJVING OP HET 
HYPOTHEEKKANTOOR - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER AMBTSHALVE VAST 
TE STELLEN DAT HIJ HEEFT ONDERZOCHT OF 
DE INSCHRIJVING WAS VERRICHT. 

Hoewel een rechtscollege, onder meer 
een hoi van beroep, dat een vordering 
tot nietigverklaring van akten, die 
moeten overgeschreven worden, ont
vankelijk verklaart, moet nagaan of 
die vordering overeenkomstig art. 3 
wet 16 dec. 1851 is ingeschreven, legt 
geen enkele wetsbepaling dat rechts
college de verplichting op, behoudens 
wanneer een partij zulks vraagt, in 
zijn beslissing vast te stellen dat het 
dit onderzoek heeft verricht (1). 

(OP DE BEECK T. GIJBELS, ALBRECHT, ECKEL
MANS, DE BEULE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 17 mei 1976 en op 
28 mei 1980 gewezen door het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 van de wet van 
16 december 1851 op de voorrechten en 
hypotheken en 97 van de Grondwet, 

doordat de twee arresten de vordering, 
strekkende tot vernietiging van de 
authentieke akte van aankoop van 
13 juni 1969, verleden voor notaris Wen
delen en waarbij een onroerend goed 
verkocht werd, ontvankelijk hebben ver
klaard, zonder vast te stellen dat de 
inleidende dagvaarding of de akte van 

(1) Cass., 11 jan. 1951 (A.C., 1951, 247) met 
voetnoot. 

terwijl artikel 3 van de wet van 
16 december 1851 op de voorrechten en 
hypotheken bepaalt dat geen eis strek
kende tot de vernietiging van rechten 
voortvloeiende uit akten, aan overschrij
ving onderworpen, door de rechter ont
vangen wordt, dan na te zijn ingeschre
ven op de kant van de titel van verkrij
ging waarvan de vernietiging gevorderd 
wordt, zodat het arrest, door niet vast te 
stellen dat de vordering op het hypo
theekkantoor werd ingeschreven, het 
Hof in de onmogelijkheid plaatst om de 
wettigheid van de beslissing na te gaan 
(schending van de artikelen 3 van de wet 
op de voorrechten en hypotheken en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat luidens artikel 3 
van de wet van 16 december 1851 de 
in het middel bedoelde vordering 
door de rechter niet ontvankelijk 
kon worden verklaard dan na, con
form voormeld artikel, te zijn inge
schreven op het register van het 
kantoor van bewaring van de hypo
theken; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling van openbare orde de rechter 
weliswaar verplichtte te onderzoe
ken of aan dat vereiste was voldaan, 
maar dat geen enkele wet hem de 
verplichting oplegt om, behoudens 
conclusie desaangaande, ambtshalve 
in zijn beslissing vast te stellen dat 
hij tot een dergelijk onderzoek is 
overgegaan; 

Dat in zoverre het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het verzuim van 
de rechter vast te stellen dat is 
voldaan aan de door artikel 3 van 
de wet van 16 december 1851 opge
legde inschrijving, enkel een gebrek 
in de motivering zou opleveren voor 
zover de partijen daarover hadden 
geconcludeerd; 

Dat het middel zodanige grief niet 
aanvoert en derhalve feitelijke 
grondslag mist in zoverre het de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

13 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. De Baeck. 

Nr. 176 

3• KAMER - 16 november 1981 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLLJKE 
ZAKEN - SCHENDING VAN DE OPGEGEVEN 
BEPALINGEN ONVOLDOENDE OM TOT VERNIE
TIGING TE LEIDEN - NIET ONTVANKELLJK 
MID DEL. 

/viet ontvankelijk is, in burgerlijke 
zaken, het middel dat niet aile wette
Jijke bepalingen vermeldt die geschon
den zijn indien het gegrond is, wan
neer schending van de vermelde bepa
lingen niet voldoende is om tot vernie
tiging van de bestreden beslissing te 
Jeiden (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

(• ETABLISSEMENTS BRICHART 
ET COMPAGNIE» N.V. T. DE WALEFFE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 mei en 4 decem
ber 1980 door het Arbeidshof te 
Brussel gewe.zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1131, 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, § 4, b, en Ibis, 
§§ 2, 4, 5 en 7, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd bij de artikelen 
5 van de wet van 16 januari 1967, 9, § 1, 
en 10, 2", van de wet van 17 februari 
1971, 15 en 16 van het koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 betreffende de 
aanwijzing van de personeelsafgevaar
digden in de comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, 

(1) Cass., 12 mei 1980 (A.C., 1979-80, nr. 578). 

doordat het arrest van 8 mei 1980 
beslist dat verweerder, in strijd met wat 
eiseres betoogde, de hoedanigheid van 
bediende had en dat hij derhalve recht 
had op de beschermingsvergoeding van 
de artikelen 1, § 4, b, en lbis, §§ 2, 4, 5 
en 7, van voornoemde wet van 10 juni 
1952, op grond dat uit de gegevens van 
de zaak blijkt dat eiseres verweerder als 
bediende heeft willen beschouwen en 
hem de rechtspositie van zulk een werk
nemer heeft willen toekennen, dat die 
overeenkomst geoorloofd was als zij niet 
strijdig was met bepalingen van open
bare orde of met tweezijdige dwingende 
bepalingen en dat, derhalve, het verbod 
van eiseres om te bewijzen dat verweer
der de hoedanigheid van arbeider had, 
alle belang verloren had, en afwijzend 
beschikt op het middel waarbij eiseres 
in haar conclusie voor het arbeidshof 
aanvoerde dat verweerder zich niet kon 
beroepen op de bescherming van de 
kandidaten bij de verkiezingen voor het 
comite voor gezondheid, veiligheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, omdat 
hij was voorgedragen als kandidaat
bediende, hoewel hij een arbeider was, 
en doordat het arrest van 4 december 
1980 dientengevolge eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een vergoeding van 
663.000 frank met de rente en de kosten 
te betalen, 

terwijl artikel 1, § 4, b, van voor
noemde wet van 10 juni 1952 bepaalt dat 
de Koning het aantal leden van de bij 
die wet ingestelde comites vaststelt en 
de voorwaarden van kiesrecht, alsmede 
de verkiezingsprocedure bepaalt, artikel 
15 van het koninklijk besluit ter uitvoe
ring van die wetsbepaling zegt dat het 
aantal mandaten die aan de personeels
afvaardiging zijn toegekend, verdeeld 
wordt in verhouding tot de bezetting van 
de categorie van arbeiders en van de 
categorie van bedienden, en volgens 
artikel 16 van dat koninklijk besluit, bij 
verdeling van de mandaten van de 
personeelsafgevaardigden rekening moet 
worden gehouden met het aantal perso
neelsleden van de verschillende catego·· 
rieen in dienst in de onderneming en d(~ 
werknemer als arbeider of als bediende 
wordt beschouwd naar gelang van de 
hoedanigheid die hem voor de toepas
sing van de regeling van het rust- en 
overlevingspensioen is toegekend, die 
wets- en verordeningsbepalingen de 
openbare orde raker; en de partijen, met 
het oog op de vuor dracht van de kandi-
daten voor de comites en de eruit 
voortvloeiende rechten, niet toestaan vrij 
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overeen te komen dat de werknemer al:; 
bediende of als arbeider wordt 
beschouwd, waaruit volgt dat het arrest 
van 8 mei 1980 en dientengevolge dat 
van 4 december 1980, waar het beslist 
dat de partijen vrij hebben kunnen 
overeenkomen om aan de verweerder de 
hoedanigheid van bediende toe te ken·· 
nen, vorenvermelde bepalingen van de 
wet van 10 juni 1952 en van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971, 
alsmede van de artikelen 6, 1131 en 113:1 
van het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het middel 
impliceert dat de kandidaten
bedienden en de kandidaten·· 
arbeiders die zijn voorgedragen bij 
de verkiezingen voor de comites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen 
respectievelijk tot de categorie van 
bedienden of tot die van arbeiders 
van de onderneming moeten beho-· 
ren; 

Overwegende dat die regel wordt 
gesteld in het ten deze toepasselijk 
artikel 21, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van 
de personeelsafgevaardigden in de 
comites en arrondissementscomites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, dat 
het volgende bepaalt : « De kandi
daten-arbeiders en kandidaten
bedienden moeten onderscheiden
lijk behoren tot de categorie waar
voor zij ter verkiezing worden voor
gedragen, met uitzondering van de 
kandidaten, jonge werknemers in de 
ondernemingen die ten minste 25 
jonge werknemers onder 21 jaar 
tewerkstellen »; 

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

16 november 1981 - 3" kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 177 

2• KAMER -17 november 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL ENKEL GERICHT TEGEN EEN BESLISSING 
WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP IS INGE
STELD- NIET ONTVANKELIJK M!DDEL (1). 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
PROCEDURE TER TERECHTZITTING - VER
SLAG VAN EEN DER RECHTERS - WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ART. 209- BEGRIP. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, 
ART. 973 - NIET VAN TOEPASSING OP EEN 
DOOR HET STRAFGERECHT BEVOLEN DES
KUNDIGENONDERZOEK (2). 

2" Art. 209 Sv. wordt niet geschonden 
door de correctionele rechtbank die, in 
hager beroep rechtdoende, nadat zij 
op het verslag van een der rechters 
een deskundigenonderzoek heeft bevo
len en nadat dat verslag is ingediend, 
verklaart dat zij, nu het college anders 
is samengesteld, de zaak in haar 
geheel zal behandelen en uitspraak 
doet nadat een harer Jeden opnieuw 
verslag heeft uitgebracht (3). 

(WELCHAR T. COMELCO N.V.) 

ARREST 

Overwegende dat het middel, RET HOF; - Gelet op het bestre-
waarin geen schending van artikel den vonnis, op 24 maart 1981 in 
21, tweede lid, van het koninklijk hoger beroep gewezen door de Cor
besluit van 18 februari 1971 wordt rectionele rechtbank te Gent; 
aangevoerd, enkel gegrond is op 1---------------
wetsbepalingen waarvan de schen
ding onvoldoende zou zijn om de 
vernietiging van de bestreden 
arresten tot gevolg te hebben; 

Dat het middel, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
343). 

(2) Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 482) en 
16 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 233). 

(3) Zie Cass., 21 jan. 1975 (A.C., 1975, 565) en 
15 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 513). 



-372-

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis wordt gewezen 
inzake tegen « Praet Josee, invalide, 
wonende te Assenede, Kapelle 36 ... >>, 
voornaam, hoedanigheid en woonplaats 
die de heer Praet nooit heeft gehad noch 
opgegeven lite pendente, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 780 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 
<< Het vonnis bevat, op straffe van 
nietigheid, behalve de gronden en het 
beschikkend gedeelte : ... 2" de naam, de 
voornaam en de woonplaats die de 
partijen bij hun verschijning en hun 
conclusies hebben opgegeven >>; 

tweede onderdeel, artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt : « De in 
dit wetboek gestelde regels zijn van 
toepassing op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld wor
den door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek >>; 

derde onderdeel, er aangaande de 
vermelding van de voornaam en de 
woonplaats van de partijen in vonnissen 
van strafgerechten geen wetsbepalingen 
bestaan die desbetreffend afwijken of 
onverenigbaar zijn met artikel 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het door eiser 
ingestelde cassatieberoep noch in 
zijn hoedanigheid van beklC~agde 
noch in zijn hoedanigheid van bur
gerlijke partij gericht is tegen 
Praet; 

hoger beroep, bij vonnis van 17 juni 
1980, alvorens te beslissen zowel 
over de ontvankelijkheid als over de 
gegrondheid van de hogere beroe
pen en vorderingen, een deskundi
genonderzoek beval; 

Overwegende dat, na nederleg
ging van het deskundigenverslag, de 
rechtbank, anders samengesteld, de 
zaak, zoals blijkt uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 
27 januari 1981, hernam, waarop 
een van de leden van de anders 
samengestelde zetel verslag uit
bracht; 

Overwegende dat de rechtbank, 
zodoende, artikel 209 van het Wet
boek van Strafvordering niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 973 van he~ 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis overweegt dat 
beide deskundigen het volledig oneens 
zijn » en « de deskundigen het vooral 
grondig oneens zijn » en nog << dat de 
rechtbank de mening is toegedaan dat 
::leskundige Beel het op dit punt aan het 
rechte eind heeft », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 973 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt : 
<< De deskundigen vervullen hun opdracht 
onder toezicht van de rechter »; 

tweede onderdeel, Ir. Beel zijn 
opdracht niet vervulde onder toezicht 
van de rechter, doch ge"instrueerd was 
door een van de partijen : 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is bij gemis van belang; Overwegende dat artikel 973 van 

het Gerechtelijk Wetboek als dusda
Over het tweede middel, afgeleid uit nig niet van toepassing is in strafza

de schending van artikel 209 van het ken; 
Wetboek van Strafvordering, Overwegende dat de rechtbank, 

doordat tijdens de behandeling in zo zij in haar motieven de gerechte
hoger beroep verslag werd uitgebracht liJ"k aangestelde expert en deze aan
door rechter Snoeck en, na deskundi-
genonderzoek, door rechter van Rijn, gesteld door een van de partijen 

t · 1 rt"k 1 209 h t w tb k heiden zonder meer als « deskundi-erwiJ a 1 e van e e oe 
van Strafvordering bepaalt : « Over het gen » betitelt, nochtans vooraf uit-
hoger beroep wordt binnen een maand drukkelijk heeft vastgesteld dat de 
uitspraak gedaan ter terechtzitting, op ene werd aangesteld bij vonnis van 
een verslag door een van de rechters de rechtbank en de andere door de 
uitgebracht • : naamloze vennootschap Comelco en 

I 
Praet, zodat de rechtbank zich over 

Overwegende dat de correctionele hun wer~elijke hoedanigheid niet 
rechtbank, zitting houdende in heeft verg1st; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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; 

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

17 november 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de beer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de beer 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
beer Declercq, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. De Gryse en Mark Van 
Poucke, Gent. 

Nr. 178 

2• KAMER- 17 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU-

ONWETTIGE MAATREGEL - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING (3). 

(BEERNAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

doordat het arrest het verweer van 
eiseres voor de telastleggingen A en C 
niet beantwoordt, 

terwijl eiseres in haar conclusie voor 
de correctionele rechtbank voor de 
telastlegging A artikel 71 van het Straf
wetboek als rechtvaardigingsgrond had 
ingeroepen en voor telastlegging C de 
twijfel, en deze conclusie in boger 
beroep als hernomen moet worden 
beschouwd, zodat zij een geheel uitma
ken: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar in 
eerste aanleg genomen conclusie in 
hager beroep heeft hernomen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

SIE VOOR DE EERSTE RECHTER - NIET Over het eerste middeJ, afgeleid uit de 
HERNOMEN VOOR DE RECHTER IN HOGER schending van artikel 211bis van bet 
BEROEP- RECHTER IN HOGER BEROEP NIET Wetboek van Strafvordering, 
VERPLICHT EROP TE ANTWOORDEN (!).(ART. 
97 GW.) (IMPLICIET.) 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

EENSTEMMIGHEID - VERVAL VAN HET 
RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN, ALS 
VEILIGHEIDSMAATREGEL UITGESPROKEN -
VERZWARING VAN DE MAATREGEL EN BE
VESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING 
VOOR HET OVERIGE - EENSTEMMIGHEID 
VEREIST (2). (ART. 2118/SSV.) 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
WEGVERKEER - VERVAL VAN HET RECHT 
EEN VOERTUIG TE BESTUREN WEGENS LICHA

doordat bet arrest het ten laste van 
eiseres door de correctionele rechtbank 
uitgesproken rijverbod van twee jaar op 
levenslang brengt, 

terwijl het niet vermeldt dat deze 
verzwaring van straf met eenparigheid 
van stemmen werd· uitgesproken : 

Overwegende dat eiseres voor de 
correctionele rechtbank werd ver
volgd wegens het toebrengen van 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen (telastlegging A), vluchtmisdrijf 
bij ongeval met gekwetsten (telast-

MELIJKE ONGESCHIKTHEID - VERVALLEN- 1----------------
VERKLARING ALS VEILIGHEIDSMAATREGEL -

(1) Cass., 16 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 36). 

(2) Zie Cass., 23 jan. 1973 (A.C., 1973, 531) en 
13 dec. 1977 (ibid., 1978, 456). 

(3) Zie Cass., 7 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 
82). Zie ook Cass., 2 sept., 29 okt. en 23 dec. 
1980 (A.C., 1980-81, nrs. 3, 131 en 242). Totale 
cassatie wordt uitgesproken wegens een 
onwettigheid van de vervallenverklaring van 
het recht tot sturen als straf. 
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legging B) en, bij samenhang, 
bestuurder op de openbare weg 
zijnde, niet in staat geweest te zijn 
te sturen en de vereiste lichaamsge
schiktheid en de nodige kennis en 
rijvaardigheid niet te hebben beze
ten (telastlegging C); 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiseres vrijsprak van de 
telastlegging B en haar voor de 
vermengde feiten A en C veroor
deelde tot een geldboete, met een 
vervallenverklaring van het recht te 
sturen voor de duur van twee jaar 
« op grond van het feit C, wegens 
lichamelijke ongeschiktheid, met 
verplichting aile onderzoeken te 
ondergaan »; 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt met uit
zondering van het verval van het 
recht te sturen; dat het, wat dit 
laatste punt betreft, het vonnis te
nietdoet en eiseres voorgoed verval
len verklaart van het recht een 
voertuig met eigen beweegkracht te 
besturen, voorzien in de categorieen 
A, B, C, D, E, F van het koninklijk 
besluit van 3 mei 1965, op de 
volgende gronden : « •.• Het verval 
van het recht te sturen als veilig
heidsmaatregel hetgeen geen 
straf oplevert - moet uitgesproken 
worden overeenkomstig artikel 42 
der Wegverkeerswet. Geen f;!nkel 
gegeven ter zake is van aard erop te 
wijzen dat de litigieuze lichamelijke 
ongeschiktheid tot sturen van 
beklaagde binnen afzienbare tijd 
zou ten einde komen, zodat ze als 
blijvend voorkomt en het verval van 
het recht van sturen voorgoed dient 
uitgesproken te worden>>; 

Overwegende dat, hoewel het ver
val van het. recht een voertuig te 
besturen wegens lichaamsonge
schiktheid een beveiligingsmaatre
gel is en geen straf, het hof van 
beroep niettemin deze maatregel 
niet dan met eenparigheid van 
stemmen van zijn leden kon ver
zwaren; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

En overwegende dat, nu het uit
gesproken verval geen straf is noch 
een deel van een straf, maar een 
beveiligingsmaatregel, de onwettig
heid die enkel de beslissing over dat 
verval betreft, zich niet uitstrekt tot 
de beslissing betreffende de opge
legde straffen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het ten 
laste van eiseres een verval van het 
recht te sturen uitspreekt; 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 eiseres in de helft 
van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

17 november 1981 - 2" kamer -
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
heer Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Willy Vallaeys, leper. 

Nr. 179 

2" KAMER - 17 november 1981 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BEROEPEN VONNIS DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP TENIETGEDAAN - EERSTE 
RECHTER DIE OVER DE ZAAK TEN GRONDE 
HEEFT BESLIST - RECHTER IN HOGER 
BEROEP BESLIST OVER DE ZAAK TEN GRONDE 
TEN GEVOLGE VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT 
VAN HET HOGER BEROEP EN NIET BIJ WEGE 
VAN EVOCATIE. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING VAN 
PAPIEREN, TITEI.S OF BESCHEIDEN -
OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER 
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AAN EEN BRIGADECOMMANDANT VAN DE 
RIJKSWACHT- VERHINDERING VAN DE OFFI
CIER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGEVEN -
UITVOERING VAN DE OPDRACHT DOOR DE 
ONDEROFFICIER VAN DE RIJKSWACHT DIE DE 
BRIGADECOMMANDANT REGELMATIG VER
VANGT EN DIE ZELF DE HOEDANIGHEID 
HEEFT VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE 
POLITIE, HULPOFFICIER VAN DE PROCUREuR 
DES KONINGS - WETTIGHEID (1). (ART. 24 
VOORWPIGE HECHTENISWET.) 

1" Wanneer de rechter in hager beroep 
het beroepen vonnis over de grand 
van de zaak teniet heeft gedaan, 
besiist hij zeit wettig over de zaak zeit 
ten gevoige van de devoiutieve kracht 
van het hager beroep, en, door het feit 
dat hij verkeerdeiijk verkiaart te 
besiissen bij wege van evocatie, wordt 
zijn besiissing geenszins door onwet
tigheid aangetast (2). (Artt. 172 en 215 
Sv.) 

(F ... T.D ... R ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het eerste middei, luidend als 
volgt : eiser had bij akte van 16 juni 
1980 zich ertoe beperkt hoger beroep in 
te stellen tegen het vonnis van 13 juni 
1980, te zijnen nadele uitgesproken door 
de tiende kamer van de Correctionele 
Rechtbank te Gent. Blijkens het zittings
blad van 2 mei 1980 had dezelfde 
rechtbank voordien op 2 mei 1980 be
slist : « dat, nu het artikel 1 van de wet 
van 28 juni 1974, dat de ingeroepen 
wetsbepaling aanvult (artikelen VIII en 
XI van 25 oktober 1919), voorschrijft dat 
de inbreuken op de artikelen 387, 388 en 
389 van het Strafwetboek mogen 
gebracht worden voor een kamer met 
een rechter, de rechtbank bevoegd is tot 
kennisname van de zaak en dus geen 

(1)·Zie Cass., 17 juni 1957 (A.C., 1957, 871). 

(2) Cass., 18 dec. 1973 (A.C., 1974, 446) en 
20 sept. 1977 (ibid., 1978, 84); zie Cass., 6 jan. 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 257). 

wetsbepaling haar het recht geeft zich 
van de zaak te ontlasten. De rechtbank 
beslist de zaak ten gronde te behandelen 
op de terechtzitting van 9 mei 1980 ». 
Zodanige beslissing moet geacht worden 
een vonnis te zijn dat kracht van 
gewijsde verwerft zo ertegen geen hoger 
beroep door enige partij in de zaak 
wordt ingesteld. Zodanig hoger beroep 
werd niet ingesteld, zodat het vonnis 
kracht van gewijsde verkreeg. Het 
arrest, statuerend op het hoger beroep 
ingesteld aileen tegen het vonnis van 
13 juni 1980 en niet tegen het vonnis van 
2 mei 1980, vecht niettemin dit laatste 
vonnis aan en verklaart het strijdig met 
artikel 91, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, om vervolgens te 
statueren : « het bestreden vonnis dient 
dan ook teniet gedaan te worden en 
dienvolgens moet het hof, in toepassing 
van artikel 215 van het Wetboek van 
Strafvordering, de zaak aan zich trekken 
om ten gronde erover uitspraak te doen »; 
terwijl het arrest niet verklaart het 
vonnis van 2 mei 1980 teniet te doen, 
vonnis waartegen overigens geen hoger 
beroep werd ingesteld. Het hof van 
beroep schendt aldus het gewijsde van 
het vonnis van 2 mei 1980 : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser, die voor de 
Correctionele Rechtbank te Gent, 
kamer bestaande uit een rechter, 
vervolgd werd uit hoofde van over
spel, in limine litis de wijziging van 
de zaak naar een kamer bestaande 
uit drie rechters had gevraagd; dat 
de rechtbank bij beslissing van 
2 mei 1980 dat verzoek afwees, en, 
na behandeling van de zaak ten 
gronde, eiser bij vonnis van 13 juni 
1980 veroordeelde; dat het hof van 
beroep, op het hoger beroep van 
eiser en van het openbaar minis
terie tegen laatstvermeld vonnis, dat 
vonnis wegens de onregelmatige 
samenstelling van de correctionele 
rechtbank tenietdoet, de zaak aan 
zich trekt en, opnieuw wijzende, 
eiser veroordeelt; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, nu het beroepen vonnis over 
de grond van de zaak had beslist, in 
elk geval ten gronde uitspraak 
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moest doen ingevolge de devolutieve 
kracht van de ingestelde hogere 
beroepen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, luidende als 
volgt : Het arrest schendt eveneens 
artikel 24 van de wet van 20 april 1874, 
nu het weliswaar terecht verklaart dat 
een opdracht tot huiszoeking aan het 
ambt en niet aan de persoon van een 
bepaald officier van de gerechtelijke 
politie wordt gegeven, doch bes!ist dat 
daaraan wordt voldaan wanneer het 
ambt van de brigadecommandant van de 
rijkswacht te Zomergem wordt uitgeoe
fend door de eerste opperwachtmeester 
Van Lent Frank, officier van de gerech
telijke politie, hulpofficier van de procu
reur des Konings, omdat hij « drager » 
was van de beschikking van de onder
zoeksrechter tot huiszoeking ten huize 
van concluant, zonder vast te stellen dat 
de genaamde Van Lent Frank het ambt 
van brigadecommandant van de rijks
wacht te Zomergem mocht uitoefenen 
toen hij de huiszoeking verrichtte. Dat, 
nu het hof van beroep overweegt : « Er 
dient aldus redelijk aangenomen te wor
den, rekening houdend met de bij de 
rijkswacht bestaande hierarchie, dat hij 
is opgetreden ter vervanging van de 
wettelijke belette brigadecommandant 
en niet als gesubdelegeerde van deze 
laatste », het integendeel impliciet vast
stelt dat er geen bewijs aanwezig is dat 
de genaamde Van Lent Frank als briga
decommandant mocht optreden toen hij 
de huiszoeking verrichtte, en het aileen 
op vermoedens statueert. (Terwijl) Nie
mand het ambt van brigadecommandant 
mag uitoefenen om een huiszoekingsbe
vel van een onderzoeksrechter uit te 
voeren, op grond van een beweerde 
« bestaande hierarchie » waarvan de 
toepassing en hande!wijze verborgen 
blijft voor de magistraat die zijn 
opdracht aan een welbepaald ambt ver
leende en niet aan een door hem niet 
aangewezen hierarchie : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de opdracht van de onder
zoeksrechter om te Zomergem, 
Durmstraat 7 4, een huiszoeking te 
verrichten ten einde bet wanbedrijf 
van overspel ten laste van eiser vast 
te stellen, en eventueel brieven en 
andere stukken in beslag te nemen, 
gegeven werd aan de brigadecom-

mandant van de rijkswacht te 
Zomergem, uitgevoerd werd door de 
eerste opperwachtmeester Frank 
Van Lent, officier van gerechtelijke 
politie en hulpofficier van de procu
reur des Konings; 

Overwegende dat de opdracht tot 
huiszoeking en tot inbeslagneming 
van papieren, titels of bescheiden, 
door een onderzoeksrechter gegeven 
aan een officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procu
reur des Konings, krachtens artikel 
24 van de wet van 20 april 1874 door 
bedoelde officier nooit mag worden 
overgedragen; 

Overwegende dat uit de parle
mentaire voorbereiding van voor
melde wetsbepaling blijkt dat als 
zodanige overdracht niet wordt 
beschouwd en derhalve niet wordt 
verboden het geval waarin de 
opdracht van de onderzoeksrechter 
tot een bepaald ambt gericht, bij 
verhindering van de ambtsbekleder 
zelf, wordt uitgevoerd door degene 
die hem regelmatig vervangt; dat, in 
de huidige stand van de wetgeving, 
daaraan slechts een bijkomende 
voorwaarde is verbonden, namelijk 
dat de vervanger ook de hoedanig
heid heeft van officier van gerechte
lijke politie, hulpofficier van de 
procureur des Konings; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1" de opdracht van de 
onderzoeksrechter gericht was tot 
de commandant van de rijkswacht
brigade te Zomergem; 2" die com
mandant « wettelijk » verhinderd 
was de opdracht uit te voeren; 3" de 
opdracht uitgevoerd werd door eer
ste opperwachtmeester Frank Van 

·Lent, officier van gerechtelijke poli
tie, hulpofficier van de procureur 
des Konings; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat er geen overdracht van 
opdracht was omdat voornoemde 
keuronderofficier van de rijkswacht 
de brigadecommandant verving en 
dit laatste afleidt : 1" uit de omstan
digheid dat hij · drager was van de 
opdracht van de onderzoeksrechter 
en dit in het proces-verbaal van 
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uitvoering ervan vermeldde; 2° uit de BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP - MIDDEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

<< in de rijkswacht bestaande hierar
chie »; 

Overwegende dat, nu de opdracht 
van de onderzoeksrechter ten deze 
niet aan een met naam genoemde 
persoon werd gegeven, het hof van 
beroep artikel 24 van de wet van 20 
april 1874 niet schendt door uit de 
voormelde gegevens, onder meer 
met inachtneming van artikel 16 
van de wet van 2 december 1957 
betreffende de rijkswacht, af te 
leiden dat de eerste opperwacht
meester Van Lent de verhinderde 
brigadecommandant regelmatig ver
ving; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 november 1981 - 2° kamer 
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Rauws - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 180 

2° KAMER - 17 november 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ GEBREK AAN ANTWOORD 
OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD -
MIDDEL ZONDER VERDUIDELIJKING VAN DE 

2° Op het ontvankelijk hager beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vonnis 
dat de beklaagde, vervolgd ter zake 
van overtreding van art. 399 Sw., 
veroordeelt wegens overtreding van 
art. 398 Sw. kan en moet de appelrech
ter in verband met de burgerlijke 
rechtsvordering nagaan of de slagen 
en verwondingen een ziekte of onge
schiktheid tot het verrichten van per
soonlijke arbeid ten gevolge hebben 
gehad(3). 

(ZERGOUINE T. SOUITA, NATIONAAL VERBOND 
VAN SOCIALISTISCHE MurDALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen: 

Overwegende dat eiser en eerste 
verweerder voor de correctionele 
rechtbank werden vervolgd om 
elkaar opzettelijke slagen of ver
wondingen te hebben toegebracht 
die een ziekte of ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke 
arbeid hebben veroorzaakt; dat zij, 
na wijziging van de kwalificatie, 
beiden werden veroordeeld voor 
<< enkele slagen » met vrijspraak 
voor het meerdere van de oorspron
kelijke telastlegging; dat, op hoger 
beroep van de verweerders, eerste 
verweerder in zijn dubbele hoeda
nigheid van beklaagde en burger-

VORDERING, VERWEER OF EXCEPTIE WAAROP 1-----------------
NIET ZOU ZIJN GEANTWOORD - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL (1). 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- KWALI
FICATIE VAN HET MISDRIJF- ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ - BEVOEGDHEDEN VAN DE APPELRECH
TER. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE 

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676); 

(3) Zie Cass., 25 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 470) : De appelrechter kan en moet ten 
gevolge van de devolutieve kracht van het 
hoger beroep van de burgerlijke partij tegen 
een vonnis van vrijspraak nagaan of het 
misdrijf bewezen is : zie o.m. Cass., 25 maart 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 470). Daarentegen, 
wanneer de op strafrechtelijk en burgerrechte
lijk gebied veroordeelde beklaagde zijn hoger 
beroep beperkt tot de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, is de appelrechter 

------------------1 gebonden aan de beslissing van veroordeling 

(1) Cass., 14 april 1981 (A.C., 1980-81, 
471). 

op de strafvordering, die in kracht van 
nr. gewijsde is gegaan (Cass., 28 april 1981, A.C., 

1980-81, nr. 489). 
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lijke partij, en van het openbaar 
ministerie tegen eerste verweerder, 
de tegen deze laatste uitgesproken 
straf door het arrest wordt be
vestigd; dat op civielrechtelijk 
gebied het arrest het vonnis van de 
eerste rechter, die de arbeidsonge
schiktheid van eerste verweerder 
verwierp en de desbetreffende vor
deringen van de burgerlijke partijen 
als ongegrond afwees, << hervormt », 
en aan de verweerders in verband 
daarmede schadevergoedingen toe
kent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 398 en 399 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest de civielrechtelijke 
vorderingen, gesteund op de arbeidson
geschiktheid van eerste verweerder, 
inwilligt, 
• terwijl de bevoegdheid van de straf

rechter beperkt is tot het misdrijf waar
over hij uitspraak doet; een civielrechte
lijke vordering, zelfs gegrond op het
zelfde feit, niet kan worden onderzocht 
wanneer zij niet steunt op het misdrijf; 
bij veroordeling wegens slagen en ver
wondingen (enkele slagen : artikel 398 
van het Strafwetboek) derhalve geen 
burgerlijke vordering wegens slagen en 
verwondingen die een ziekte of onge
schiktheid tot het verrichten van per
soonlijke arbeid ten gevolge hebben, kan 
worden onderzocht (artikel 399 van het 
Strafwetboek); daartoe een veroordeling 
op grand van artikel 399 van het Straf
wetboek vereist is; dit des te meer ten 
deze geldt vermits de eerste rechter de 
oorspronkelijke telastleggingen, gestoeld 
op artikel 399 van het Strafwetboek, 
geherkwalificeerd heeft als telastleggin
gen gestoe1d op artikel 398 van het 
Strafwetboek, waartegen partijen zich 
dienden te verdedigen, en waarvoor hij 
hen dan ook veroordeeld heeft; deze 
veroordeling ten opzichte van eiser in 
kracht van gewijsde is getreden; het hof 
van beroep niettemin deze stand van 
zaken, alsmede de argumentatie daar
omtrent, miskent : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert op welke vordering, 
exceptie of verweer van eiser het 
arrest niet antwoordt; dat het mid
del in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het hoger beroep van de ver
weerders tegen het vonnis dat de 
verzwarende omstandigheid bepaald 
aoor artikel 399 van het Strafwet
boek niet bewezen acht, verhindert 
aat de op strafgebied in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, wat 
betreft die niet bewezen verklaarde 
bmstandigheid, aan de verweerders 
kan worden tegengeworpen, aange
zien de rechter in hoger beroep ten 
gevolge van de devolutieve kracht 
van hun hoger beroep uitspraak 
moet doen over de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders; 
dat met het oog hierop de rechter in 
hoger beroep noodzakelijk moest 
nagaan of, zoals de verweerders 
beweerden, eiser het misdrijf had 
begaan met de bedoelde omstandig
heid, zelfs al ging het om een 
omstandigheid die in dezelfde straf
zaak niet bewezen werd verklaard;. 

dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat noch de eerste rechter noch 
de rechter in hager beroep antwoordt op 
het door eiser, in verband met de eigen 
verantwoordelijkheid van eerste ver
weerder voor de door hem opgelopen 
schade, aangevoerde middel, 

terwijl eiser bij conclusie voor de 
eerste rechter en mondeling voor de 
rechter in hager beroep kenbaar had 
gemaakt dat het slachtoffer zelf verant
woordelijk was voor de schade die hij 
had opgelopen, ten minste voor het 
·grootste deel ervan; de eerste rechter 
daarop niet heeft geantwoord vermits hij 
de burgerlijke partij afwees van haar 
vordering; de rechter in hager beroep, 
aan wie deze argumenten opnieuw wer
den meegedeeld met verwijzing naar de 
conclusie aan de eerste rechter overhan
digd, op deze argumentatie evenmin 
antwoordt; de grief des te meer geldt, 
gelet op het feit dat de eerste rechter 
geoordeeld had dat beide partijen even 
vechtlustig waren : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het tegen de beslissing van 
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de eerste rechter is gericht, niet 
ontvankelijk is; 

FONDS; WINTERTHUR N.V. T. SIMON, < A.G. VAN 
1830 > N.V., LANDSBOND VAN KRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN, GEMEENSCHAPPELIJK MO-

TORWAARBORGFONDS, DISCRY R., DISCRY J.) 

ARREST ( vertaling) 

Overwegende dat, voor het ove
rige, uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiser zijn in eerste aanleg genomen 
conclusie voor het hof van beroep HET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 25 maart 1981 door 
zoverre fei te- het Hof van Beroep te Luik gewe-

heeft hernomen; 
Dat het middel in 

lijke grondslag mist; 

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

17 november 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de beer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de beer 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
heer Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Xavier Gielen, Hasselt. 

Nr. 181 

2• KAMER- 18 november 1981 

VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - AANVRAAG TOT INSCHRIJVING 

VAN HET VOERTUIG MET DE STEMPEL EN DE 
HANDTEKENING VAN DE VERZEKERAAR -
DATUM WAAROP DE VERZEKERING INGAAT. 

Ook al vereist de inschrijving van een 
motorrijtuig dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het aanlei
ding kan geven, gedekt is (art. 4bis 
WA.M-wet. ingevoegd bij art. 4 wet 
4 juli 1972), toch bepaalt evenwel de 
aanvraag tot inschrijving, met de 
stempel en de handtekening van de 
verzekeraar, (koninklijk besluit 31 dec. 
1953, gewijzigd bij koninklijk besluit 
31 dec. 1956} het tijdstip waarop de 
verzekering ten aanzien van derden 
ingaat (1). 

zen; 

I. ... 

III. Betreffende de voorziening 
van de naamloze vennootschap Win
terthur, gedaagde tot tussenkomst: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering, 
tegen eiseres ingesteld door de 
naamloze vennootschap Les Assu
rances generales de 1830 en op de 
tegen eiseres uitgebrachte recht
streekse dagvaarding tot tussen
komst van de verweerders Robert 
·en Jean Discry en Maria Vercaute
ren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 11, 18 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 25bis van het 
koninklijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling nopens de inschrij
ving van voertuigen met eigen beweeg
kracht en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na de bewezenver
klaring van het aan de verweerder 
Robert Discry ten laste gelegde misdrijf 
geen verzekering te hebben afgesloten, 
het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre 
het voor recht zegt dat eiseres in het 
geding moest tussenkomen en de ver
weerder Robert Discry moest vrijwaren 
tegen aile te zijnen laste uitgesproken 
veroordelingen, en in zoverre het de 
verweerders Robert en Jean Discry als
ook Maria Vercauteren en eiseres, ieder 
voor het geheel en de een bij ontsten-
tenis van de ander, heeft veroordeeld om 

(DISCRY R., DISCRY J., VERCAUTEREN T. SIMON, 
• A.G. VAN 1830 , N.V., LANDSBOND VAN KRIS- aan de verweerster Les Assurances gene-

rales de 1830 een bedrag van 10.962 
TELIJKE MUTUALITEITEN, WINTERTHUR N.V., frank te betalen, op grond dat door de 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG-------------------I aanvraag om inschrijving en door het 

feit dat op die aanvraag het zegel van de 
(1) Zie noot R.V.G. onder Beroep Brussel, 

28 maart 1962, in Bulletin des Assurances, 
tweede bijvoegsel, 1963, biz. 83. 

verzekeraar is aangebracht en ze door 
hem of zijn gemachtigde is ondertekend 
weliswaar het bestaan niet wordt 
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beweerd van de tussen de verzekeraar 
en de verzekerde gesloten verzekerings
overeenkomst, doch dat door die door de 
verzekeraar ondertekende aanvraag om 
inschrijving de verzekeringsovereen
komst ten aanzien van derden ingaat; 
dat eiseres door op 20 april 1979 een 

· aanvraag om inschrijving op te sturen, 
met het zegel van eiseres en de handte
kening van haar vertegenwoordiger, ten 
aanzien van derden haar dekking heeft 
verleend met ingang van die datum, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht dat 
personen die bij een verkeersongeval 
schade hebben geleden, kunnen doen 
gelden, ten aanzien van de verzekeraar 
van de aansprakelijke persoon, afhangt 
van het bestaan zelf van een verzeke
ringsovereenkomst; de benadeelden geen 
enkel recht kunnen doen gelden tegen 
de verzekeraar wanneer er op het ogen
blik van het ongeval geen verzekerings
overeenkomst bestaat · of wanneer d: ~ 
overeenkomst voordien met het weder
zijds goedvinden van de partijen is 
geschorst en niet opnieuw is ingegaan 
op het ogenblik van het ongeval; het 
arrest onder uitdrukkelijke verwijzing 
naar de uiteenzetting van de feiten door 
de eerste rechter vaststelt, enerzijds, dat 
de verzekeringsovereenkomst bij con
tract was geschorst op 7 augustus 1972 
en dat in het aan eiseres gerichte 
schrijven werd gevraagd dat de overeen
mmst pas vanaf 27 juni 1979 opnieuw 
wu ingaan, en anderzijds, dat de ver
weerder Robert Discry wei degelijk 
bekend was met het feit dat eiseres zijn 
aansprakelijkheid pas zou dekken op het 
ogenblik van de inschrijving van het 
voertuig; het dus aanneemt dat de over
eenkomst tussen eiseres en de verweer
ster Maria Vercauteren op de dag van 

verzekeraar, en ze ·door hem of door een 
van zijn gemachtigden is ondertekend, 
niet bewijst dat er voor dat voertuig op 
het tijdstip waarop de aanvraag om 
inschrijving wordt opgemaakt een verze
keringsovereenkomst van kracht is; uit 
het aanbrengen van het zegel en de 
handtekening wettig enkel kan worden 
• i=tfgeleid dat een verzekeringsovereen
komst is gesloten, zonder dat reeds iets 
kan worden gezegd over de dag waarop 
ze is ingegaan; het arrest derhalve niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat de dag 
waarop de aanvraag om inschrijving van 
-het verongelukte voertuig door eiseres 
was afgestempeld, en door de makelaar 
van de verweerders Robert en Jean 
Discry en Maria Vercauteren was onder
tekend, het tijdstip was waarop de 
verzekeringsovereenkomst ten aanzien 
van derden was ingegaan (schending van 
artikel 25bis van het koninklijk besluit 
van 31 december 1953); 

derde onderdeel, het arrest op zijn 
. ·inst een tegenstrijdigheid bevat; het 
tegenstrijdig is te beslissen, enerzijds, 
dat de verweerder Robert Discry « wei 
degelijk bekend was » met het feit dat 
eiseres « zijn aansprakelijkheid pas zou 
dekken » bij de inschrijving van zijn 
voertuig en, anderzijds, dat eiseres ten 
aanzien van derden verplicht is tot 
dekking van die aansprakelijkheid; het 
immers onbegrijpelijk is hoe de aan
sprakelijkheid van de verweerder Robert 
Discry tegelijkertijd gedekt en niet 
gedekt kan zijn; waaruit volgt dat het 
arrest ten gevolge van die tegenstrijdig·· 
heid, welke gelijkstaat met het ontbre 
ken van een redengeving, niet regelma~ 
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

het litigieuze ongeval, namelijk 25 april Wat de drie onderdelen samen 
1979, geschorst was sedert 7 augustus betreft : 
1972 en dat de partijen waren overeen- Overwegende dat, enerziJ'ds, arti-
gekomen om de overeenkomst ten 
vroegste op 27 april 1979 opnieuw van kel 4bis van de wet van 1 juli 1956 
kracht te Iaten worden; het arrest bijge- betreffende de verplichte aanspra
volg niet zonder schending van de arti- kelijkheidsverzekering inzake mo
kelen 6 en 11 van de wet van 1 juli 1956 torrijtuigen bepaalt dat geen motor
heeft kunnen beslissen dat, ofschoon de rijtuig mag worden ingeschreven als 
overeenkomst ten dage van het ongeval het niet overeenkomstig deze wet is 
tussen de partijen nog steeds geschorst gedekt tegen de burgerrechtelijke 
was, de benadeelde derden niettemin ten 
aanzien van eiseres over een eigen recht a~n~prakelijkheid waartoe het aan-
beschikten (schending van de artikelen le1dmg kan geven; 
?• _11 en bijgevolg 18 van de wet van 1 Overwegende dat, anderzijds, vol-
Juh 1956); gens artikel 25bis van het konink-

tweede onderdeel, het feit dat op de llijk besluit van ~1 december 1953 
aanvraag om inschrijving van een voer- houdende regehng nopens de 
tuig het zegel is aangebracht van de inschrijving van voertuigen met 
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eigen beweegkracht, het bestaan 
van een verzekeringsovereenkomst, 
die voldoet aan de bij de wet van 1 
juli 1956 bepaalde voorwaarden, 
bewezen wordt door de aanvraag 
om inschrijving die voorzien is van 
het zegel van de verzekeraar, als
mede van zijn handtekening of van 
die van zijn gemachtigde; 

Overwegende dat derhalve het 
arrest wettig beslist dat door de 
vervulling van de in artikel 25bis 
aangewezen formaliteiten << de ver
zekeringsovereenkomst ten aanzien 
van derden is ingegaan »; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht zegt 
dat eiseres de verweerder Robert Discry 
moet vrijwaren voor aile tegen hem 
uitgesproken veroordelingen en eiseres 
en de verweerders Robert Discry, Jean 
Discry en Maria Vercauteren, ieder voor 
het geheel en de een bij ontstentenis 
van de ander, veroordeelt tot betaling 
van een vergoeding ten bedrage van 
10.962 frank aan de verweerster Les 
Assurances generales de 1830, op grond 
dat door de aanvraag om inschrijving, 
voorzien van het zegel van de verzeke
raar, alsmede van zijn handtekening of 
van die van zijn gemachtigde, de verze
keringsovereenkomst ingaat ten aanzien 
van derden en dat eiseres, door het 
opsturen van de aanvraag om inschrij
ving met haar zegel en de handtekening 
van haar vertegenwoordiger, ten aanzien 
van derden haar dekking heeft verleend 
met ingang van die datum, 

terwijl eiseres in haar regelmatig voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
op grond, enerzijds, van de artikelen 2, 
§ 1, 4bis, § 2, van de wet van 1 juli 1956, 
en 25bis van het koninklijk besluit van 
31 december 1953, en anderzijds, van 
artikel 28 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen deed gelden dat de 
aansprakelijkheid voor zijn voertuig of 
voor de houder ervan niet kan verzekerd 
zijn in de zin van genoemde wet van 1 
juli 1956 zolang het voertuig niet is 
ingeschreven; het arrest derhalve, nu het 
aileen maar beslist dat eiseres de bena
deelde derden moest schadeloos stellen 
omdat door de aanvraag om inschrijving 

waarop haar zegel en haar handtekening 
of van die van haar gemachtigde voor
kwamen de verzekeringsovereenkomst 
inging ten aanzien van derden, zonder te 
verklaren waarom en zelfs zonder aan te 
geven of er een overeenkomst tot dek
king van de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van de bestuurder en de 
houder van een voertuig kan bestaan in 
de zin van de wet van 1 juli 1956 zolang 
het voertuig niet is ingeschreven, niet 
antwoordt op het door eiseres dienaan
gaande omstandig uiteengezette middel; 
het arrest bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt << dat krachtens artikel 25bis 
van het koninklijk besluit van 
31 december 1953 houdende regeling 
nopens de inschrijving van motor
rijtuigen de aanvraag om inschrij
ving, vooraleer naar de Dienst van 
het Wegverkeer te worden gezon
den, moet voorzien zijn van het 
zegel van de verzekeraar bij wie een 
verzekering werd gesloten, alsmede 
van zijn handtekening of van die 
van zijn gemachtigde; dat het welis
waar vaststaat dat die bepaling geen 
middel voorschrijft waarmee het 
bestaan van de verzekeringsover
eenkomst ten behoeve van de verze
keraar of ten aanzien van de aan
vrager van de inschrijving kan wor
den bewezen, doch dat het eveneens 
vaststaat dat door de door de verze
keraar ondertekende aanvraag om 
inschrijving de verzekeringsover
eenkomst ingaat ten aanzien van 
derden; dat de verzekeringsmaat
schappij Winterthur door op 
20 april 1979 de aanvraag om 
inschrijving met haar zegel en de 
handtekening van de vertegenwoor
diger van de firma Beva, een zekere 
Pagetti, op te sturen, ten aanzien 
van derden met ingang van die 
datum haar dekking heeft verleend 
voor de betaling van de schadebe
dragen wegens de aansprakelijkheid 
van de bestuurder voor de in de 
aanvraag om inschrijving aange
duide wagen »; 

Overwegende dat door die 
beschouwingen het arrest, dat 
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impliciet doch onmiskenbaar de 12° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
conclusie afwijst waarin eiseres MENTSAKKOORD EN GERECHTE-
betoogde dat de aansprakelijkheid LIJK AKKOORD - VERZOEK VAN DE 
van de eigenaar of de bestuurder CURATOR TOT VASTSTELLING VAN DE DATUM 
van een motorrijtuig niet lean verze- WAAROP DE KOOPMAN HEEFT OPGEHOUDEN 
kerd zijn v66r de inschrijving ervan, TE BETALEN- VORM. 

regelmatig met redenen is omkleed; 
Dat het middel feitelijke grond-

slag mist; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door Francis Simon en de 
Landsbond der Kristelijke Mutuali
teiten tegen eiseres ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen; 

Overwegende dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar voorziening; 

c .... 
Dat de voorziening niet ontvanke

lijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiseres, de naamloze vennoot
schap Winterthur, in zoverre die 
voorziening gericht is tegen de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van Francis 
Simon en de Landsbond der Kriste
lijke Mutualiteiten tegen eiseres; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn voorziening; 

18 november 1981 - 2• kamer 
Voorzitter: de heer Legros, voorzitter
Verslaggever : de heer Kreit - Gelijk
luidende conclusie van de heer Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 18~ 

1• KAMER- 19 november 1981 

1° Het verzoek van de curator om de 
datum waarop de koopman heeft 
opgehouden te betalen door de recht
bank van koophandel op een andere 
datum te doen vaststellen dan die 
welke blijkt uit het vonnis van failliet
verklaring of uit een later vonnis, valt 
niet onder de toepassing van de regels 
betreffende de gronden van de vorde
ring bedoeld in art. 1026 Ger. W. (1). 

2° Het verzoek van de curator om de 
datum waarop de koopman heeft 
opgehouden te betalen door de recht
bank van koophandel op een andere 
datum te doen vaststellen dan die 
welke blijkt uit het vonnis van failliet
verklaring of uit een later vonnis, valt 
onder de bijzondere procedureregels 
betreffende het faillissement, t. w. de 
artt. 441 en 442 Kh.; die bepalingen 
zijn niet verenigbaar met de bepalin
gen betreffende de rechtspleging uit 
het Gerechtelijk Wetboek, inzonder
heid met die van art. 1026 Ger. W. (2). 

(KROFFGES T. MR. PIERRE CORNIL Q.Q.) 

ARREST ( vel'taling) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1025, 1026, 
inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 441, 442 van boek III, titel I, 
van het Wetboek van Koophandel en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat appellant (thans eiser) 
betoogde dat de eerste rechters ten 
onrechte hadden geoordeeld « dat de 
regels van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de rechtspleging op verzoek
schrift ten deze niet toepasselijk waren » 
en bijgevolg ten onrechte hadden beslist 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE- dat het gedinginleidend verzoekschrift 
genoegzaam gemotiveerd was, eisers 

MENTSAKKOORD EN GERECHTE- hoger beroep verwerpt op grond : « dat 
LIJK AKKOORD - VERZOEK VAN DE!---------------
CURATOR TOT VASTSTELLING VAN DE DATUM I 
WAAROP DE KOOPMAN HEEFT OPGEHOUDEN (1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. 
TE BETALEN- REDENGEVINCt O.M. in Bull. en Pas., 1982, 378. 
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het middel van appellant niet kan wor
den aangenomen, aangezien artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukke
lijk zegt dat de in dat wetboek gestelde 
regels niet van toepassing zijn op de 
rechtsplegingen die geregeld worden 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen ... , dat de curator zijn ver
zoek heeft ingediend op grond van de 
recbtspleging bepaald bij de niet opge
beven artikelen 441, §§ 5 en 6, en 442 
van de Faillissementswet, dat is een 
bijzondere recbtspleging waarbij de 
curator enkel zijn verzoek om uitstel 
moet indienen v66r de dag die vastge
steld is voor bet afsluiten van bet 
proces-verbaal van verificatie van de 
scbuldvorderingen, dat de curator, door 
in zijn verzoekschrift te zeggen dat uit 
de gegevens van de zaak blijkt dat dit 
tijdstip op zes maanden v66r het faillis
sement moet worden vastgesteld, de 
recbtbank inlicht nopens de toestand 
van de gefailleerde, die zij echter slechts 
duidelijk kon kennen na een nauwgezet 
onderzoek van de stukken en aangiften 
van scbuldvorderingen; dat van de cura
tor niet kan verwacht worden dat hij 
zijn verzoek nauwkeurig motiveert en 
dat de wet daarom niets bepaalt; dat 
moet worden vastgesteld dat ten deze de 
curator, wiens optreden spoedeisend is, 
zijn verzoek beeft gemotiveerd op grond 
van de toestand die hij kent », 

terwijl uit bet samen lezen van de 
artikelen 2 en 1025 van bet Gerecbtelijk 
Wetboek volgt dat titel V van boek II 
van het vierde deel van genoemd boek, 
« Inleiding en behandeling van de vor
dering op eenzijdig verzoekschrift » 
genaamd en, bijgevolg, artikel 1026 dat 
daarin is vervat, toepasselijk zijn telkens 
als in het Gerecbtelijk Wetboek of in 
een bijzondere wet wordt bepaald dat, 
zonder dat daartoe een bijzondere 
recbtspleging is vastgesteld, een vorde
ring wordt of kan worden ingesteld bij 
verzoekschrift; nocb artikel 441, noch 
artikel 442 van bet Wetboek van Koop
bandel, waarin impliciet wordt aangeno
men dat de curator de vordering tot 
vaststelling van de datum waarop is 
opgehouden te betalen, bij verzoek
schrift mag instellen, speciale regels 
vaststellen die op dat verzoekscbrift 
toepasselijk zijn, zodat bet wordt gere
geld door de voorscbriften van voor
noemde titel van het Gerechtelijk Wet
hoek en onder meer door artikel 1026, 
dat vereist dat bet verzoekschrift op 
straffe van nietigbeid in bet kort de 
gronden van de vordering vermeldt; 

daaruit volgt dat bet arrest, door te 
beslissen, om eisers boger beroep te 
verwerpen, dat de regels van het 
Gerechtelijk Wetboek en, bijgevolg, arti
kel 1026 van genoemd wetboek ten deze 
niet van toepassing waren op bet door 
verweerder ingediende verzoekschrift 
ten einde de datum van bet opbouden 
van betalen van de naamloze vennoot
scbap Instelec te doen vaststellen, de in 
bet middel aangewezen wetsbepalingen 
en inzonderbeid de artikelen 2, 1025 en 
1026 van bet Gerechtelijk Wetboek 
scbendt: 

Overwegende dat het verzoek, 
waarhij de curator in het faillisse
ment vraagt om de staking van 
hetaling op een vroeger tijdstip te 
doen vaststellen, deel uitmaakt van 
een rechtspleging die geregeld 
wordt door niet uitdrukkelijk opge
heven wetshepalingen, te weten de 
artikelen 441 en 442 van het Wet
hoek van Koophandel, en hijgevolg 
niet onderworpen is aan de regels 
vervat in de artikelen 1025 en vol
gende van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Dat de motivering die een derge
lijk verzoekschrift moet hevatten, 
door de rechter moet heoordeeld 
worden op grond van de hijzondere 
regels die de rechtspleging inzake 
faillissement heheersen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

19 november 1981 - 1' kamer -
Voorzitter : de beer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : mevr. Ray
mond-Decbarneux Gelijkluidende 
conclusie van de beer Krings, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Simont. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op een voorziening tegen een arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel d.d. 25 juni 
1980, inzake Kroffges t. mr. Yves Dumon q.q. 
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Nr. 183 

1• KAMER - 19 november 1981 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE-
LASTINGEN - JAARLIJKSE BELASTING 
OP NIET GEBOUWDE PERCELEN - TOEPASSE
LIJK OP DE PERCELEN WAARVOOR EEN VER
KAVELINGSVERGUNNING IS VERLEEND. 

Ingevolge art. 70bis Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw 29 maad 1962, 
gew. bij ad. 26 wet van 22 dec. 1970, 
mag de gemeente een jaarlijkse belas
ting heffen op de niet gebouwde 
percelen, begrepen in een niet verval
Jen verkaveling; die bepaling is toe
passelijk op de percelen waarvoor een 
verkavelingsvergunning is verleend en, 
onder voorbehoud van de afwijking 
bepaald bij ad. 70bis, § 4, van voren
bedoelde wet; is derhalve de bij 
gemeenteverordening geheven belas
ting verschuldigd voor de drie belas
tingjaren na het verkrijgen van de 
verkavelingsvergunning, oak al maakt 
de eigenaar geen gebruik van de 
vergunning en verkavelt hij niet. 

(JANSSENS T. GEMEENTE EIGENBRAKEL) 

ARREST ( veda]ing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 januari 1981 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
door mevr. PhilomE'me Janssens, 
echtgenote van Liefland, wordt 
ingediend: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het verhaal, hoewel 
de litigieuze belasting op naam van 
de erfgenamen Janssens ten 
kohiere is gebracht, ter griffie van 
het provinciaal gouvernement van 
de provincie Brabant door Fernand 
Janssens is ingediend, en dat het op 
zijn verzoek aan verweerster is 
betekend; 

Dat het ter griffie van het Hof 
neergelegde cassatieberoep, in zo
verre het door mevr. Janssens is 
ingediend, niet ontvankelijk is; 

II. Wat het door Fernand Jans
sens ingediende cassatieberoep 
betreft: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 2 van de 
belastingverordening van de gemeente 
Eigenbrakel van 10 mei 1979 op de niet 
gebouwde percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling, 

doordat de bestendige deputatie heeft 
beslist dat eiser de belasting moet beta
len voor het belastingjaar 1979 op grond 
dat de verkavelingsvergunning hem op 
1 september 1975 is verleend, 

terwijl, hoewel eiser inderdaad op die 
datum een verkavelingsvergunning voor 
een weide met landbouwopslagplaats · te 
Eigenbrakel, met een oppervlakte van 
ongeveer 93 aren, heeft verkregen, de 
verwezenlijking van die verkaveling tal
rijke werken vereiste die niet konden 
verricht worden; de belasting slechts 
toepasselijk is wanneer er werkelijk een 
verkaveling is geweest, bestaande uit 
volledig afgescheiden percelen die voor 
verkoop binnen min of meer korte tijd 
in aanmerking komen, en niet een 
gewoon plan waarvoor een verkavelings
vergunning is verkregen, zodat de beslis
sing, door eisers bezwaar te verwerpen, 
het gemeentereglement toepast op een 
wijze die zijn voorwerp overschrijdt, op 
percelen die voor bebouwing in aanmer
king komen doch die niet werkelijk zijn 
bebouwd: 

Overwegende dat de gemeente
verordening is genomen met verwij
zing naar artikel ?Obis van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw, gewijzigd bij arti
kel 26 van de wet van 22 decem
ber 1970; dat daarbij voor het belas
tingjaar 1979 een rechtstreekse 
belasting wordt geheven op de niet 
bebouwde percelen, begrepen in een 
niet vervallen verkaveling, waarvan 
het percentage wordt berekend per 
strekkende meter perceel aan de 
straatkant, waarbij de belasting 
wordt berekend per bouwperceel, 
dat als dusdanig in de verkavelings
vergunning is vermeld; 

Overwegende dat de gemeenten 
ingevolge genoemd artikel 70bis een 
jaarlijkse belasting kunnen heffen 
op de niet bebouwde percelen, 
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begrepen in een niet vervallen ver
kaveling; dat die wetsbepaling toe
passelijk is op de percelen die het 
voorwerp van een verkavelingsver
gunning zijn; 

Dat de in de gemeenteverorde
ning bepaalde belasting, wanneer de 
verkavelingsvergunning is verleend, 
en onder voorbehoud van de afwij
king bepaald bij artikel 70bis, § 4, 
van de genoemde wet, verschuldigd 
is voor de drie belastingjaren na het 
verkrijgen van de verkavelingsver
gunning, ook al maakt de eigenaar 
geen gebruik van de vergunning en 
verkavelt hij niet; 

Dat de beslissing bijgevolg, nu zij 
vaststelt dat de verkavelingsvergun
ning op 1 september 1975 door het 
college van burgemeester en sche
penen van Eigenbrakel aan eiser is 
verleend en dat de verkaveling niet 
vervallen is, naar recht is verant
woord; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat uit de regel

matig overgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel dat de open
bare orde raakt, ambtshalve moet 
worden opgeworpen; 

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

19 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de heer Wauters, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Clason - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Krings, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Th. Minne, Nijvel. 

Nr.184 

1• KAMER- 19 november 1981 

VOORZIENING IN CASSATIE 
TUCHTZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN- VORM. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing van een raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren, 
ingesteld zonder medewerking van een 
advocaat bij het Hot van Cassatie (1). 
(Art. 26 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, 
gew. bij art. 66 wet van 15 juli 1970.) 

(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

19 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter en verslaggever : de heer 
Wauters, eerste voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de heer Krings, 
advocaat-generaal. 

Nr. 185 

1• KAMER - 19 november 1981 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
BELASTINGHEFFING- AANSLAG VAN AMBTS
WEGE- VEREISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
BELASTINGHEFFING - WIJZIGING VAN DE 
AANGIFTE DOOR DE ADMINISTRATIE 
VRAAG OM INLICHTINGEN - RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN 
RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 8 -
DRAAGWIJDTE INZAKE INKOMSTENBELASTIN
GEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
8 - DRAAGWIJDTE INZAKE INKOMSTENBELA
STINGEN. 

1 o Wanneer het hot van beroep vaststelt 
dat de belastingplichtige door zijn 
Jaconiek antwoord aan de administra
tie niet de door haar overeenkomstig 
art. 222 W.LB. gevraagde inlichtingen 
verstrekt, beslist het wettig dat toepas
sing mag worden gemaakt van de 
procedure voor de aanslag van ambts
wege (1). (Artt. 222, 224 W.I.B.) 

Nota arrest nr. 184 : 

(1) Cass., 4 okt. 1974 (A.C:, 1975, 167). 

Nota arrest nr. 185 : 

(1) Zie Cass., 3 sept. 1971 (A.C:, 1972, 5). 
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2°, 3o en 4° Wanneer de administratie de 

belastingaangifte van de belasting
plichtige wijzigt en de belastbare 
grondslag vaststelt op basis van teke
nen en indicien van gegoedheid of van 
feitelijke vermoedens heeft de belas
tingplichtige het recht te bewijzen dat 
de bewijsmiddelen van de administra
tie geen bewijswaarde hebben en dat 
die wijziging derhalve niet gegrond is; 
het recht op eerbiediging van het 
prive-leven, waarvan sprake is in art. 
8 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, wordt dus niet miskend door de 
wetsbepalingen, waaruit volgt dat, 
wanneer de belastingplichtige, die zijn 
priVf3-Ieven wil vrijwaren en daarom 
weigert de bewijskrachtige gegevens 
voor te Jeggen waardoor hi} de 
bewijswaarde van de door de admini
stratie aangegeven tekenen en indi
cien van gegoedheid of van de feite
Jijke vermoedens kan ontzenuwen, de 
belastbare grondslag naar recht wordt 
vastgesteld op basis van die tekenen 
en indicien en van vermoedens. 

(HARDY-SPIRLET T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. 
FIN ANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 jam.1ari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 222 en 256 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (koninklijk besluit van 26 

·februari 1964),-
doordat het arrest beslist dat de admi

nistratie op geldige wijze eisers aansla
gen voor de belastingjaren 1971 en 1972 
ambtshalve heeft kunnen verrichten op 
grond : « dat de administratie aan 
verzoeker (thans eiser) op 12 februari 
1973 een aanvraag om inlichtingen heeft 
gestuurd ( ... ), dat verzoeker op 22 febru
ari 1973 heeft geantwoord, dat de admi
nistratie in haar brief van 13 maart 1973 
onder meer heeft geoordeeld dat de 
belastingplichtige niet alle gewenste pre
ciseringen heeft verschaft, opnieuw een 
aantal inlichtingen heeft gevraagd en 
daarbij zegde dat het antwoord binnen 
acht dagen moest worden gegeven, dat 
verzoekers antwoord van 22 februari 
1973 duidelijk laconiek was en dat, 
bijgevolg, de brief van 13 maart 1973 dus 

enkel moet worden begrepen als een 
verduidelijking van de reeds gedane 
aanvraag om inlichtingen, dat de contra
leur in werkelijkheid de behoorlijk toe
gekende wettelijke termijn gewoon heeft 
verlengd, dat, ten overvloede, verzoeker 
hoe dan ook pas op 22 mei 1973 en dus 
te laat heeft geantwoord, dat de contra
leur in dat stadium niet om de overleg
ging van stukken doch om inlichtingen 
heeft verzocht "• 

terwijl noch die motieven noch de 
andere overwegingen van het arrest 
naar recht verantwoorden dat de admi
nistratie het recht had ambtshalve de 
litigieuze aanslagen te vestigen, aange
zien het arrest, enerzijds, met betrek
king tot de aanvraag om inlichtingen 
van 12 februari 1973, vaststelt dat eiser 
daarop heeft geantwoord en dat de 
belastingplichtige kan volstaan met een 
laconiek antwoord, anderzijds, met 
betrekking tot de brief van 13 maart 
1973, dat geen enkele wetsbepaling de 
aanslag van ambtswege als sanctie 
oplegt wanneer de belastingplichtige 
verzuimt te antwoorden op de uitleg van 
een vroeger toegezonden aanvraag om 
inlichtingen, waarop hij reeds wettig 
heeft geantwoord, behalve wanneer het 
een nieuwe aanvraag om inlichtingen 
betreft, die slechts regelmatig is wan
neer de belastingplichtige werd verzocht 
om binnen een maand de gevorderde 
inlichtingen te verstrekken, hetgeen ten 
deze niet het geval is geweest, zoals 
blijkt uit de vaststellingen van het 
arrest, dat erop wijst dat eiser werd 
verzocht om binnen acht dagen te ant
woorden, nu de omstandigheid dat eiser 
meer dan een maand na de verzending 
van die onregelmatige aanvraag om 
inlichtingen had geantwoord, dienaan
gaande niet ter zake dienend is : 

Overwegende dat het arrest, om, 
met betrekking tot de belastingja
ren 1971 en 1972, de wettigheid van 
de aanslag van ambtswege te ver
antwoorden, vaststelt dat eiser, op 
de aanvraag om inlichtingen van de 
administratie van 12 februari 1973, 
op 22 februari 1973 op « duidelijk 
laconieke » wijze heeft geantwoord, 
dat de administratie heeft geoor
deeld dat eiser « niet alle wenselijke 
verduidelijkingen » heeft gegeven, 
dat zij hem op 13 maart 1973 nadere 
inlichtingen heeft gevraagd en daar
bij zegde dat zij binnen acht dagen 
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een antwoord moest ontvangen, en 
dat eiser pas op 22 mei 1973, dus te 
laat, op die aanvraag heeft geant
woord; 

Dat het arrest aldus erop wijst 
dat eiser door zijn laconiek ant
woord van 22 februari 1973 aan de 
administratie niet alle gevraagde 
inlichtingen heeft verstrekt; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, op grond van die vaststellin
gen, zijn beslissing over de toepas
sing van de aanslag van ambtswege 
naar recht heeft verantwoord; dat 
immers uit artikel 256 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, v66r de wijziging bij de wet 
van 3 november 1976, volgt dat de 
administratie de belasting van de 
belastingplichtige van ambtswege 
kon vestigen, onder meer bij niet
overleggen van de gevraagde inlich
tingen of bij gebrek aan een ant
woord binnen de termijnen gesteld 
in het vroegere artikel 224 van 
genoemd wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 221, 222, 
223, 245, 246, 251, 256 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 1 van de wet van 13 mei 1955 
houdende goedkeuring van dat Verdrag, 
en ook van het algemeen beginsel dat 
zegt dat een ieder recht heeft op de 
eerbiediging van zijn prive-leven, 

doordat het arrest beslist dat de admi
nistratie rechtsgeldig heeft kunnen oor
delen dat door vermoedens is bewezen 
dat eiser een roerend inkomen had 
ontvangen dat overeenstemt met 5 pet. 
van de bedragen van de opbrengst van 
de verkoop van gebouwen, nu het die 
beslissing hoofdzakelijk laat steunen op 
de motieven dat eiser heel wat, vaak 
tegenstrijdige, uitleg heeft gegeven over 
de bestemming van de opbrengst van die 
verkoop van gebouwen, « dat het voor de 
belastingjaren 1971, 1972 en 1975 een 
aanslag van ambtswege betreft, dat in 
dit geval de bewijslast van het juiste 
bedrag van zijn belastbaar inkomen op 
verzoeker (thans eiser) rust; dat hij 
weliswaar mag aantonen dat zij wille-

keurig zijn, dat de belastingplichtige 
voor het belastingjaar 1974 positieve en 
controleerbare gegevens moet aanbren
gen die de belasting tenietdoen, dat de 
administratie feitelijke vermoedens als 
bewijsmiddel heeft gehanteerd ( ... ); dat 
de administratie uitgaat van een gekend 
gegeven : de tegeldemaking van onroe
rende goederen ten belope van belang
rijke bedragen, om de belastbare grand
slag te bepalen, rekening houdend met 
de investeringsuitgaven ( ... ); dat de be
lastingplichtige ten deze alles in het 
werk heeft gesteld om de roerende 
inkomsten te verbergen, dat het volstaat 
erop te wijzen dat verzoeker, onder 
datum van 22 februari 1973, op een 
aanvraag om inlichtingen heeft geant
woord dat het geld werd aangewend om 
belangrijke verbouwingswerken aan het 
huis uit te voeren en voor investeringen 
in materiaal voor een melkerij, nu het 
overblijvende gedeelte, " dat voorlopig te 
mijner beschikking is", niet productief 
is en op een bestemming wacht, terwijl 
zijn raadsman op 24 oktober 1977 preci
seert dat Hardy in februari 1970 aande
len ten belope van 4.000.000 frank had 
gekocht, die tijdens de jaren 1970 en 
1971 geen dividend hebben opgebracht 
( ... ); dat van aile beweringen van Hardy 
uit het dossier aileen de verkoop van de 
aandelen is aangetoond; dat aldus moet 
worden beklemtoond : 1° dat verzoeker 
onmogelijk de aankoop van de aandelen, 
het ontvangen van dividenden kan ver
antwoorden nu geen enkel borderel of 
spoor van die verrichting wordt overge
legd, 2• dat hij ontzenuwt wat hij 
geruime tijd als de ware toedracht had 
voorgesteld, 3• dat hij onder meer in 1972 
uitstel van betaling aan zijn leveranciers 
heeft gevraagd, 4• dat hij over voldoende 
inkomsten heeft moeten beschikken om 
de vijf personen ten laste, aangegeven in 
rubriek I, 5• te onderhouden, dat, zoals in 
de beslissing van de directeur wordt 
gezegd, de banken en andere financiele 
instellingen heel wat beleggingsmoge
lijkheden, zelfs op korte termijn, te 
bieden hadden, dat het van wezenlijk 
belang is dat verzoeker in de loop van 
de jaren 1968 en 1969 ten belope van 
6.295.120 frank, welk bedrag niet wordt 
betwist, onroerende goederen heeft ver
kocht ( ... ); dat die bedragen als dusdanig 
niet worden bekritiseerd, dat, benevens 
het feit dat de aanwending van die 
gelden geen enkele aanvaardbare uitleg 
heeft gekregen ( ... ), niet kan worden 
aangenomen dat de betrokkene zo'n 
belangrijke bedragen bij zich heeft 
gehouden en onproductief heeft gelaten, 
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dat het in dit geval duidelijk is dat de 
feiten van de zaak, en meer bepaald de 
vorenvermelde gegevens, de door de 
administratie gevestigde aanslagen ver
antwoorden, dat het bewijs door feite
lijke vermoedens is geleverd en aange
vuld met gegevens die de stelling van de 
administratie genoegzaam naar recht 
verantwoorden, dat verzoeker geen posi
tieve en controleerbare gegevens aan
brengt waardoor de verbetering van zijn 
aangifte voor het belastingjaar 1974 
wordt tenietgedaan, dat hij, met betrek
king tot de aanslag van ambtswege voor 
de belastingjaren 1971, 1972 en 1975, niet 
aantoont dat de administratie uit de 
onbetwistbare feiten die als vermoedens 
worden aangevoerd, onredelijke gevol
gen heeft afgeleid die door die feiten 
niet kunnen verantwoord worden >>, en 
dat het arrest dienaangaande eisers 
verweer verwerpt, die had aangevoerd 
dat het van hem gevraagde tegenbewijs 
impliceert dat hij de lijst, met verant
woordingen, van al zijn persoonlijke 
uitgaven zou overleggen, wat strijdig 
was met het beginsel van de eerbiedi
ging van zijn prive-leven, nu het arrest 
die beslissing verantwoordt door het 
motief « dat artikel 8.2 (van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden), 
dat uitdrukkelijk bepaalt dat inmenging 
van enig openbaar gezag slechts is 
toegelaten voor zover daarin bij de wet 
is voorzien en in een democratische 
samenleving nodig is in het belang van 
een van de op beperkende wijze opge
somde objectieven, dat ten deze, de 
wetsbepalingen voldoen aan de voor
waarden bepaald in artikel 8.2, nu die 
bepalingen genomen zijn in het belang 
van het economisch welzijn van het 
land, dat de belastingwet de aanslag van 
roerende inkomsten bepaalt en de mid
delen instelt om de belastbare materie 
na te gaan en op te sporen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de belasting
plichtige die belast wordt met toepassing 
van het stelsel van de verbetering van de 
aangifte, wat voor het belastingjaar 1974 
het geval is, geen positieve en contro
leerbare gegevens moet aanbrengen die 
de belasting tenietdoen, zodat het arrest 
door die vereiste te stellen de bewijslast 
omkeert (schending inzonderheid van de 
artikelen 221, 245, 246 en 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, noch uit de voor
noemde motieven van het arrest noch 
uit de daarin voorkomende overwegin
gen, door vermoedens kan worden afge-

leid dat eiser de litigieuze roerende 
inkomsten zou hebben ontvangen, aan
gezien de feitenrechter vaststelt dat 
eiser over belangrijke bedragen heeft 
beschikt en dat hij mogelijkheden had 
om die bedragen te beleggen, maar op 
geen enkele feitelijke omstandigheid 
wijst waaruit zou kunnen worden afge
leid dat eiser ten deze werkelijk gebruik 
had gemaakt van hetgeen door het 
arrest als een mogelijkheid wordt 
beschouwd, zodat de feitenrechter niet 
op vermoedens heeft gesteund en zich 
evenmin met zekerheid heeft uitgespro
ken over het onderzochte feit (schending 
inzonderheid van de artikelen 246 en 256 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, het door arrest voor 
het geheel van de litigieuze dienstjaren 
vereiste tegenbewijs erin zou hebben 
bestaan, zoals eiser in zijn conclusie had 
doen gelden, aan te tonen wat eiser met 
de bedragen uit de verkoop van zijn 
onroerende goederen had gedaan, waar
door hij zou verplicht zijn geweest een 
lijst op te stellen en het bewijs te 
leveren van al zijn persoonlijke uitga
ven, en een dergelijk bewijs niet kan 
worden gevraagd, omdat daardoor de 
eerbiediging van het prive-leven van een 
ieder wordt aangetast (schending inzon
derheid van de artikelen 221 tot 223 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, van het algemeen beginsel van de 
eerbiediging van het prive-leven, van 
artikel 8.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en van artikel 
1 van de wet van 13 mei 1955) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de in het 

middel weergegeven motieven van 
het arrest volgt dat het hof van 
beroep, zonder de wettelijke orde 
van de bewijzen om te keren, ener
zijds, heeft geoordeeld dat de admi
nistratie voor het dienstjaar 1974, 
het door haar te leveren bewijs van 
de belastbare grondslag door ver
moedens had geleverd en, ander
zijds, heeft vastgesteld dat eiser 
geen gegevens had aangebracht die 
deze vermoedens tenietdoen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat het hof van beroep heeft 
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vastgesteld dat eiser tijdens de 
jaren 1968 en 1969 onroerende goe
deren ten belope van 6.295.120 frank 
had verkocht, dat, gelet op de ver
schillende aangetoonde investerin
gen, de beschikbare kapitalen aan
zienlijk waren, zijnde 6.068.029 
frank op 1 januari 1970 en 4.534.394 
frank op 1 januari 1975, dat die 
cijfers niet als dusdanig werden 
bekritiseerd, dat de aanwending van 
die gelden geen enkele aanvaard
bare uitleg heeft gekregen en dat 
niet kon worden aangenomen dat 
eiser dergelijke belangrijke bedra
gen bij zich heeft gehouden en 
onproductief heeft gelaten; dat het 
arrest een geheel van aanwijzingen 
releveert die feitelijke vermoedens 
vormen welke de belastbare grand
slag bewijzen, en onder meer dat 
eiser << onmogelijk de aankoop van 
titels, het ontvangen van dividenden 
kan verantwoorden, nu geen enkel 
borderel of spoor van die verrichtin
gen wordt overgelegd, dat hij ont
zenuwt dat hij geruime tijd als de 
ware toedracht heeft voorgesteld, ... 
dat hij, onder meer in 1972, uitstel 
van betaling aan zijn leveranciers 
heeft gevraagd, dat hij over vol
doende inkomsten heeft moeten 
kunnen · beschikken om vijf perso
nen te onderhouden, ... dat ... hem 
door banken of andere financie
ringsinstellingen, zelfs op korte ter
mijn, heel wat beleggingsmogelijk
heden werden geboden >>; 

Dat het hof van beroep op grond 
van die gegevens wettig heeft kun
nen beslissen dat eiser de in het 
arrest gepreciseerde roerende in
komsten had ontvangen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, ener

zijds, zoals uit het antwoord op het 
eerste onderdeel van het middel 
volgt, eiser niet oplegt het in dit 
derde onderdeel aangewezen tegen
bewijs te leveren, maar enkel vast
stelt dat eiser geen gegevens aan
brengt die de belasting tenietdoen 
en hem, noch rechtstreeks noch 

onrechtstreeks, vraagt een lijst op te 
stellen en het bewijs te leveren van 
al zijn prive-uitgaven; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
de artikelen 228 en 229 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen volgt dat de administratie, om 
de juiste heffing van de belasting te 
verzekeren, aile inlichtingen mag 
vorderen, ook al hebben zij betrek
king op het prive-leven van de 
belastingplichtige; dat die wetsbepa
lingen als dusdanig niet in strijd 
zijn met artikel 8 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, dat inderdaad zegt dat 
een ieder recht heeft op eerbiedi
ging van zijn prive-leven en gezins
leven, maar in zijn tweede lid 
bepaalt dat inmenging van enig 
openbaar gezag is toegestaan met 
betrekking tot de uitoefening van 
dit recht, wanneer in die inmenging, 
zoals ten deze, bij de wet is voor
zien en in een democratische 
samenleving nodig is onder meer in 
het belang van het economisch wel
zijn van het land; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

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

19 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : de heer Wauters, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de heer Sace 
- Gelijkluidende conclusie van de heer 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, en Marc Baltus, 
Brussel. 

Nr. 186 

1 e KAMER- 20 november 1981 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HAN
DELSHUUR - WET VAN 27 DEC. 1977 Tal' 
TIJDELIJKE REGELING VAN DE HUUR- EN DE 
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT 
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VAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN, ART. 
2, § 1, EERSTE LID- VASTSTELLING VAN DE 
MAXIMUM HUURPRIJSVERHOGING - DRAAG
WIJDTE EN BEPERKING VAN DIE BEPALING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HAN
DELSHUUR - WET VAN 27 DEC. 1977 TOT 
TIJDELIJKE REGELING VAN DE HUUR- EN DE 
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT 
VAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN, ART. 
2, § 1, TWEEDE LID- VASTSTELLING VAN DE 
MAXIMUM HUURPRIJSVERHOGING - DRAAG
WIJDTE EN BEPERKING VAN DIE BEPALING. 

1" Wanneer een handelshuurovereen
komst ingevolge art. 20 Handelshuur
wet is hernieuwd en de rechter de 
huur op een hager bedrag heeft vast
gesteld dan het bedrag zoals het 
voortvloeit uit de bepalingen van de 
wet van 24 dec. 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentievermo
gen van de economie, komt enkel dat 
laatste bedrag in aanmerking voor de 
toepassing van de huurprijsverhoging 
waarin voor de periode van 1 jan. tot 
31 dec. 1978 is voorzien bij art. 2, § 1, 
eerste lid, wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen; 
art. 8 van vermelde wet van 24 dec. 
1976 is niet toepasselijk op de hernieu
wing van de handelshuur (1). 

2" Wanneer een handelshuurovereen
komst ingevolge art. 20 Handelshuur
wet is hernieuwd en de rechter de 
huu1· op een hager bedrag heeft vast
gesteld dan het bedrag zoals het 
voortvloeit uit de bepalingen van de 

wet van 24 dec. 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentievermo
gen van de economie, komt enkel dat 
laatste bedrag in aanmerking voor de 
toepassing van de huurprijsverhoging, 
waarin voor de periode van 1 jan. tot 
31 dec. 1979 is voorzien bij art. 2, § 1, 
tweede lid, wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen; 
art. 4 van die wet van 27 dec. 1977 is 
niet toepasselijk op de hernieuwing 
van de handelshuur(1). 

(RENIERS T. LAMMENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

Wat de afstand betreft: 
Overwegende dat eiseres afstand 

doet van haar op 11 maart 1980 
ingediende voorziening tegen het 
bestreden vonnis; 

Wat de op 13 augustus 1980 inge
diende voorziening betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38, §§ 1, 2 en 3, 
van de wet van 30 maart 1976 betref
fende de economische herstelmaatrege
len, 6, § 1, 1" en 2", 7 en 8 van de wet van 
24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de koop-------------------1 kracht en het concurrentievermogen van 
de economie, 2, § 1, 3 en 4 van de wet 
van 27 december 1977 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en de andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, aangevuld en 
vervangen door de artikelen 2 en 3 van 
de wet van 13 november 1978, 6, 13 tot 24 
van de Handelshuurwet van 30 april 
1951, gewijzigd bij de artikelen 1 van de 
wet van 27 maart 1970, 1, 4", van de wet 
van 29 juni 1955, 23, 24, 25, 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1350 
van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) De wet van 23 dec. 1980 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere overeenkom
sten die het genot van een onroerend goed 
verlenen, heeft, wat de handelshuurovereen
komsten betreft, van 1 jan. 1981 af, een 
wijziging gebracht in de regels waarvan toe
passing is gemaakt in het geannoteerde arrest 
en waarop de rechtsleer kritiek oefende. 
Art. 1, § 3, van die wet bepaalt immers dat zij 
« niet van toepassing is op handelshuurover
eenkomsten in de mate waarin hiervoor bij
zondere wettelijke bepalingen gelden •. Zie in 
dat verband : Jos VANKERCHOVE, • Loyers et 
revenus immobi!iers en 1981 », J.T., 1981, biz. 
145 e.v., inz. nrs. 42 e.v.; A. VAN OEVELEN, • De 
nieuwe tijdelijke huurwet van 23 december 
1980 : meer dan een coordinatie >, Tijdschrift 
voor privaatrecht, 1981, biz. 81, nr. 13, en 105, 
nr. 34; 

Zie Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 66) : de bepalingen van de wet van 27 dec. 
1977 raken de openbare orde. 

doordat het aangevochten vonnis het 
vonnis van 8 maart 1979 van de Vrede
rechter van het kanton Sint-Truiden 
bevestigt in zoverre het de door eiseres 
verschuldigde huurgelden heeft begroot 
op 16.800 frank (16.000 + 5 pet.) vanaf 1 
januari 1978 en op 17.472 frank (16.800 + 
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4 pet.) vanaf 1 januari 1979, en de 
vordering van eiseres tot terugbetaling 
van 65.118 frank teveel betaalde huurgel~ 
den ongegrond verklaard heeft, onder 
meer op grond van volgende overwegin
gen : « Ter zake dient rekening gehou
den met het vonnis van deze rechtbank 
van 24 april 1978, waarbij de huurher
nieuwing per 1 juni 1977 werd toege
staan mits het betalen van een maande
lijkse huur van 16.000 frank. ( ... ) Per 
1 januari 1978 diende (eiseres) - aldus 
(verweerder), hierin bijgetreden door de 
eerste rechter - de nieuwe basisprijs 
van 16.000 frank, vermeerderd met 5 pet., 
zegge 16.800 frank per maand te betalen 
(artikel 2, § 1, van de wet van 27 decem
ber 1977). Per 1 januari 1979 zou de 
huurprijs voornoemd met 4 pet. toene
men en 17.472 frank per maand bedra
gen (artikel 2 van de wet van 13 novem
ber 1978). ( ... ) De rechtbank stelt vast dat 
(eiseres) uit het oog verliest dat de 
opeenvolgende tijdelijke huurwetten de 
specifieke procedure van huurhernieu
wing van handelshuurovereenkomsten 
niet heben uitgesloten, zodat de op 30 
november 1977 tussen partijen geldende 
huurprijs 16.000 frank was, welke huur
prijs enkel ten gevolge van de beperkin
gen van artikel 6, § 1, 1°, van de wet van 
24 december 1976, tijdelijk niet opeis
baar was, namelijk tot einde 1977. ( ... ) 
(Verweerder) verwijst terecht naar de in 
de opeenvolgende huurwetten opgeno
men regeling, voor de huurprijsherzie
ning van handelshuurovereenkomsten, 
waarbij de opeisbaarheid van de her
ziene huurprijs slechts tot 1 januari 
van het erop volgende jaar wordt opge
schort. Hierbij een onderscheid maken 
tussen de herziening van de huurprijs met 
toepassing van artikel 6 van de wet van 
30 april 1951 en de herziening ten gevolge 
van een (door de huurwetten evenmin uit
gesloten) huurhernieuwing, zou tot een 
onjuiste toepassing van de wet leiden. 
W anneer men wei een herziene basis
huurprijs zou mogen in rekening brengen, 
wanneer die herziening het gevolg was 
van een om de drie jaar in te stellen pro
cedure, doch niet wanneer die aanpassing 
van de basishuurprijs het gevolg zou zijn 
van de om de negen jaar aan te vragen 
huurhernieuwing, botst men met de ratio 
der huurwetten en de logica •, 

terwijl de 1 o bij vonnis van 24 april 
1978 toegestane hernieuwing van de 
handelshuurovereenkomst met toepas
sing van de artikelen 18 tot en met 20 
van de Handelshuurwet van 30 april 
1951, een nieuwe huurovereenkomst, 

heeft doen ontstaan vanaf 1 juni 1977 
tussen de gedingvoerende partijen met 
jaarlijkse huurprijs van 192.000 frank, 
overigens onder voorbehoud van de toe-· 
passing van de artikelen 6, § 1, van de 
wet van 24 december 1976 betreffende 
het behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentievermo
gen van de economie en 2, § 1, van de 
wet van 27 december 1977 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en andere over
eenkomsten die het genot van een 
onroerend· goed verlenen; 2° terwijl lui
dens voormeld artikel 6, § 1, 1°, het 
bedrag van de huur betreffende de 
overeenkomst van 1 juni 1968 - die dus 
een aanvang nam v66r 1 april 1976 -
voor de periode van 1 januari tot 
31 december 1977, niet hoger mag zijn 
dan het bedrag zoals het op 30 november 
1976 voortvloeit uit de bepalingen van de 
wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economische herstelmaatregelen, ver
hoogd met 8,5 pet., zegge 12.600 frank 
per maand, en luidens artikel 7 van 
dezelfde wet van 24 december 1976 dit 
bedrag van toepassing blijft tot 
31 december 1977, zelfs wanneer, zoals 
ten deze, een nieuwe huurovereenkomst 
is ingegaan vanaf 1 juni 1977; 3° terwijl 
derhalve, het bedrag van de huur betref
fende deze huurovereenkomst a) voor de 
periode van 1 januari tot 31 december 
1978, luidens artikel 2, § 1, van voor
melde wet van 27 december 1977, niet 
hoger mag zijn dan het bedrag zoals het 
op 30 november 1977 voortvloeit uit de 
bepalingen van de voornoemde wet van 
24 december 1976, zegge 12.600 frank, 
verhoogd met 5 pet., zegge 13.230 frank 
per maand, en b) ditzelfde bedrag voor 
de periode van 1 januari tot 31 december 
1979, luidens artikel 2, § 1, lid 2, van 
voormelde wet van 27 december 1977, 
niet hoger mag zijn dan het bedrag zoals 
het op 30 november 1978 voortvloeit uit 
de bepalingen van artikel 2, § 1, lid 1, 
zegge 13.230 frank, verhoogd met 4 pet., 
hetzij 13.759 frank per maand; 4° terwijl 
noch artikel 6, § 1, 2° (eerste zin), van de 
wet van 24 december 1976 - aangezien 
het ten deze niet gaat om een eerste 
ingenotstelling op 1 juni 1977 - noch de 
door artikelen 7 van dezelfde wet en 4 
van de wet van 27 december 1977 
bepaalde mogelijkheid tot invoering van 
een huurprijsverhoging ingevolge de toe
passing van artikel 6 van de wet van 
30 april 1951 betreffende de handels
huurovereenkomsten, noch de omstan
digheid dat een onderscheid ontstaat 
tussen de herziening van de huurprijs 
met toepassing van laatstgenoemde 
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wetsbepaling en de herziening ten 
gevolge van een huurhernieuwing en dat 
deze huurhernieuwing niet door de 
huurwetten wordt uitgesloten, afbreuk 
kunnen doen aan de hierboven besehre
ven huurprijsberekening; 5" terwijl ten 
slotte het aangevoehten vonnis, door 
vanaf 1 januari 1978 de door eiseres 
versehuldigde maandelijkse huurgelden 
te begroten op 16.800 frank (16.000 + 5 
pet.) en vanaf 1 januari 1979 op 17.472 
frank (16.800 + 4 pet.) zonder rekening 
te houden met het in voormeld vonnis 
van 24 april 1978 geformuleerd voorbe
houd dat eveneens naar de hierboven 
besehreven huurprijsberekening ver
wijst, het gezag van het reehterlijk 
gewijsde en, voor zoveel als nodig, de 
bewijskraeht van dit vonnis miskent 
(sehending van aile in het middel aange
duide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat blijkens de con
stateringen van het vonnis, het ten 
deze gaat om een geval van huur
hernieuwing met toepassing van 
artikel 20 van de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuur
overeenkomsten waarbij het in het 
middel bedoelde vonnis van 24 april 
1978 de jaarlijkse huurprijs vast
stelde op 192.000 frank, zegge 16.000 
frank per maand vanaf 1 juni 1977 
onder voorbehoud van de beschik
kingen van artikel 6, § 1, 1" en 2", 
van de wet van 24 december 1976 en 
artikel 2, § 1, eerste en tweede lid, 
van de wet van 24 december 1977; 

Overwegende dat uit de context 
van het bestreden vonnis blijkt dat 
voormeld bedrag van 16.000 frank 
per maand hoger was dan het 
bedrag van de maandelijkse huur
prijs zoals het op 30 november 1977 
voortvloeide uit de bepalingen van 
de wet van 24 december 1976 betref
fende het behoud van de tewerkstel
ling, de koopkracht en het concur
rentievermogen van de economie; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt, zonder daaromtrent bekriti
seerd te worden, dat artikel 6, § 1, 
1°, van voormelde wet van 24 decem
ber 1976 de opeisbaarheid van deze 
nieuwe huurprijs tot einde 1977 heeft 
uitgesteld; 

Overwegende dat het middel het 
bestreden vonnis sleehts bekritiseert 

in zoverre het de huurprijs voor de 
jaren 1978 en 1979 bepaalt; 

Overwegende dat, wat betreft de 
huurprijs voor het jaar 1978, krach
tens artikel 2, § 1, eerste lid, van de 
wet van 27 december 1977 tot tijde
lijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen, 
gewijzigd bij artikel2 van de wet van 
13 november 1978, het bedrag van de 
huurprijs, voor de periode van 
1 januari tot 31 december 1978, niet 
hoger mocht zijn dan het bedrag 
zoals het op 30 november 1977 voort
vloeide uit de bepalingen van de wet 
van 24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentiever
mogen van de economie, verhoogd 
met 5 pet. niettegenstaande aile wet
telijke, reglementaire of contractuele 
strijdige bepaling, doch onder voor
behoud van artikel 8 van de wet van 
24 december 1976; 

Overwegende dat, nu het gaat om 
een geval van huurhernieuwing als 
bedoeld in artikel 20 van de wet van 
30 april 1951 betreffende de handels
huurovereenkomsten, artikel 8 van 
de wet van 24 december 1976, krach
tens hetwelk elke tussen 1 april1976 
en 31 december 1977 aangevraagde 
huurprijsverhoging ingevolge de toe
passing van artikel 6 van voormelde 
wet van 30 april 1951 sleehts met 
1 januari 1978 kon ingaan, ten deze 
geen toepassing vindt; 

Overwegende dat, wat betreft de 
huurprijs voor het jaar 1979, kraeh
tens artikel 2, § 1, tweede lid, van de 
wet van 27 december 1977, toege
voegd bij artikel 2 van de wet van-
13 november 1978, het bedrag van de 
huurprijs, voor de periode van 
1 januari tot 31 december 1979, niet 
hoger mocht zijn dan het bedrag 
zoals het op 30 november 1978 voort
vloeide uit de bepalingen van 
artikel 2, § 1, eerste lid, verhoogd met 
4 pet. niettegenstaande elke wette
lijke, reglementaire of contractuele 
strijdige bepaling, maar onder voor-
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behoud van artikel 4, doch enkel wat 
de handelshuurovereenkomsten be
treft; 

Overwegende dat, nu het gaat om 
een geval van huurhernieuwing als 
bedoeld in artikel 20 van voormelde 
wet van 30 april 1951, artikel4 van de 
wet van 27 december 1977, krachtens 
hetwelk elke tussen 1 januari en 
31 december 1978 aangevraagde 
huurprijsverhoging ingevolge de toe
passing van artikel 6 van de wet van 
30 april 1951 slechts met 1 januari 
1979 kon ingaan, ten deze evenmin 
toepassing vindt; 

Overwegende ten deze het bedrag 
van de huurprijs, ingevolge artikel 2, 
§ 1, eerste en tweede lid, van de wet 
van 27 december 1977, voor het jaar 
1978 niet hoger kon zijn dan het 
bedrag zoals het op 30 november 1977 
voortvloeide uit de bepalingen van 
voormelde wet van 24 december 1976, 
verhoogd met 5 pet., en voor het jaar 
1979 niet hoger kon zijn dan het 
bedrag zoals het op 30 november 1978 
was bepaald op grond van de hierbo
ven opgegeven criteria, verhoogd met 
4 pet.; 

Overwegende dat het vonnis der
halve in strijd met voormelde wetsbe
palingen beslist dat de verschuldigde 
huurprijs, per 1 januari 1978, 16.800 
frank per maand beliep, en, per 
1 januari 1979, 17.482 frank per 
maand; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nrs. 2971 en 
3119 van de algemene rol samen; ver
leent akte van de afstand en veroor
deelt eiser in de kosten van de voor
ziening van 11 maart 1980, die kosten 
begroot op de som van zevenduizend 
en elf frank jegens de eisende partij 
en op de som van duizend driehon
derd tachtig frank jegens de verwe
rende partij; vernietigt het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de begroting van de verschul
digde huurgelden en huurachterstal
len en over de kosten; beveelt dat van 

dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; houdt de 
overige kosten aan en zegt dat de fei
tenrechter erover zal beslissen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ton
geren, zitting houdende in hoger 
beroep. 

20 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter: de heer Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
heer Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
van Heeke. 

Nr. 187 

1• KAMER - 20 november 1981 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - WET VAN 27 DEC. 1977 TOT TIJDE
LIJKE REGELING VAN DE HUUR- EN DE 
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT 
VAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN, ART. 
2, § 1 - VASTSTELLING VAN DE MAXIMUM 
HUURPRIJSVERHOGING - DRAAGWIJDTE EN 
BEPERKING VAN DIE BEPALING. 

De maximumverhoging van de huurprij
zen, vastgesteld bij art. 2, § 1, eerste 
lid, wet van 27 dec. 1977 tot tijdelijke 
regeling van de huur- en de andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, is toepasse
Jijk wanneer partijen overeenkomstig 
de artt. 13 en 14 Handelshuurwet 
beslist hebben een nieuwe huurover
eenkomst van negen jaar te sluiten 
tegen een hogere huurprijs dan het 
maximumbedrag, vastgesteld bij de 
wet van 27 dec. 1977(1). 

(VANDENHEUVEL-IXELBERG 
T. VAN HANSWIJCK) 

ARREST· 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1980 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 38, § 1, van de wet 

(1) Zie voetnoot 1 onder voorgaand arrest. 
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van 30 maart 1976 betreffende de eco- huurder voldoende waarborgen om hem 
nomische herstelmaatregelen, 5, 6, § 1, te beschermen tegen willekeur en mis-
10, van de wet van 24 december 1976 bruiken van de zijde van de verhuurder 
betreffende het behoud van de tewerk- en worden beperkende voorwaarden 
stelling, de koopkracht en het concur- vastgelegd waarin de verhuurder een 
rentievermogen van de economie, 1, 2, hogere huurprijs kan bekomen. ( ... ) Het 
§ 1, aangevuld bij de artikelen 2 van de stilzwijgen van de wet van 27 december 
wet van 13 november 1978 en 4 van de 1977 omtrent de hernieuwing van de 
wet van 24 december 1979, en 3, zoals handelshuurovereenkomsten is dan ook 
vervangen bij de artikelen 3 van de wet slechts in die zin verklaarbaar dat de 
van 13 november 1978 en 5 van de wet wetgever de bestaande regeling gehand
van 24 december 1979, van de wet van haafd wenste te zien en niet wenste te 
27 december 1977 tot tijdelijke regeling onderwerpen aan wijzigingen of beper
van de huur en de andere overeenkom- kingen. ( ... ) Hieruit volgt dan ook dat de 
sten die het genot van een onroerend beslissing van de eerste recbter, op 
goed verlenen, en, voor zoveel nodig, 13 grond van de motieven die deze recht
en 14 van de Handelsbuurwet van 30 bank beaamt en voor zoveel nodig alhier 
april 1951, zoals gewijzigd bij de artike- volledig herhaalt en overneemt, dient te 
len 1 van de wet van 27 maart 1970 en 1, worden bevestigd. », 
4°, van de wet van 29 juni 1955, 

terwijl, luidens artikel 1 van de wet 
doordat bet aangevocbten vonnis het van 27 december 1977 tot tijdelijke 

beroepen vonnis van de Vrederechter regeling van de buur- en de andere 
van het eerste kanton Gent van 14 sep- overeenkomsten die het genot van een 
tember 1979 bevestigt, waarbij voor recht onroerend goed verlenen, deze wet van 
werd gezegd dat de maandelijkse huur- toepassing is op de huurovereenkomsten 
prijs voor het goed gelegen te Gent, en overeenkomsten onder bezwarende 
Overpoortstraat 76, met ingang van titel, bedoeld bij artikel 38, § 1, lid 1 tot 
1 maart 1978, 17.000 frank bedraagt, en met 4, van de wet van 30 maart 1976 
onverminderd de eventuele binnen de betreffende de economiscbe herstelmaat
wettelijke perken toegelaten conventio- regelen, waaronder eveneens vallen de 
nele indexaanpassingen, en waarbij eise- huurovereenkomsten betreffende onroe
res werd veroordeeld om aan verweer- rende goederen, dienstig voor commer
Fter de achterstallige huurgelden te ciele doeleinden, dat wil zeggen handels-· 
betalen, namelijk 2.378 frank per maand buurovereenkomsten, en artikel 2, § 1, 
\ana£ 1 maart 1978 te vermeerderen met van voormelde wet van 27 december 
de gerechtelijke interesten vanaf de 1977 derhalve in elk geval toepasselijk 
·lagvaarding, wat de alsdan reeds verval- is op laatstgenoemde overeenkomsten, 
en en onbetaald gebleven huurgelden zodat, naar luid van deze wetsbepaling, 
Jetreft, en vanaf de datum van eisbaar- niettegenstaande elke wettelijke, regle
heid, wat de na de dagvaarding vervallen mentaire of contractuele strijdige bepa
en onbetaald gebleven huurgelden ling, doch onder voorbeboud van de 
betreft; dat de rechtbank aldus beslist toepassing van artikel 8 van de wet van 
onder meer op de volgende gronden : 24 december 1976 betreffende het 
« ••• uit de verwijzing in § 1 van artikel 2 beboud van de tewerkstelling, de koop
van de wet van 27 december 1977 naar kracht en bet concurrentievermogen van 
bet artikel 8 van de wet van 24 decem- de economie, het bedrag van de huur 
ber 1976, dat betrekking heeft op de verscbuldigd door eiseres voor de 
driejaarlijkse herziening van de handels- periode van 1 januari tot 31 december 
buren bedoeld in het artikel 6 van de 1978 niet hoger mag zijn dan het bedrag 
wet van 30 april 1951, volgt niet vanzelf- zoals bet op 30 november 1977 voort
sprekend dat, bij afwezigheid van een vloeit uit de bepalingen van de voor
verwijzing naar bet systeem van huur- noemde wet van 24 december 1976, 
hernieuwing van de artikelen 13 en 14 verhoogd met 5 pet.- betzij, luidens het 
van de wet van 30 april 1951, de aangevocbten vonnis, 14.662 frank -, 
hernieuwde handelshuur zou moeten voor de periode van 1 januari tot 31 
gecatalogeerd worden onder de « huren, december 1979 niet boger dan bet 
cijnzen, canons of vergoedingen », waar- bedrag zoals bet op 30 november 1978 
van contractuele verhoging beperkt zou voortvloeit uit de bepalingen van arti
zijn tot 5 pet. op bet bedrag van de buur kel 2, § 1, lid 1, verhoogd met 4 pet., en 
van toepassing op 30 november 1977. In voor de periode van 1 januari tot 31 
het systeem van de buurhernieuwing december 1980 niet hoger dan bet 
van de wet van 30. april 1951 vindt de bedrag zoals bet op 30 november 1979 
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voortvloeit uit de bepalingen van artikel 
2, § ·1, lid 1 en 2, verhoogd met 5 pet.; 
hieruit volgt dat, aangezien geen enkel 
voorbehoud wordt gemaakt met betrek
king tot een mogelijke huurprijsverho
ging naar aanleiding van de bij de 
artikelen 13 en 14 van de handelshuur
wet van 30 april 1951 bedoelde huurher
nieuwing - in tegenstelling tot de 
huurprijsverhoging aangevraagd inge
volge de toepassing van artikel 6 van 
voormelde wet van 30 april 1951, door 
verwijzing naar artikel 8 van voor
noemde wet van 24 december 1976 - en 
aangezien de hierboven uiteengezette 
regels van toepassing blijven, naar luid 
van artikel 3 van de wet van 27 decem
ber 1977, « zelfs ( ... ) wanneer een nieuwe 
huurovereenkomst wordt gesloten » zon
der dat het, bijgevolg, ten deze van 
belang is te weten of de tussen partijen 
op 12 oktober 1972 overeengekomen 
huurhernieuwing a! dan niet een 
« nieuwe huurovereenkomst » in de zin 
van voormeld artikel 3 heeft doen ont
staan, de beslissing van het aangevoch
ten vonnis tot bevestiging van het vonnis 
a quo niet wettelijk is verantwoord, nu 
zij de in het middel aangeduide wetsbe
palingen schendt : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat partijen op 12 oktober 1976 
schriftelijk een hernieuwde han
delshuurovereenkomst sloten voor 
een periode van negen jaar van 
1 maart 1978 tot 28 februari 1987 
tegen een maandelijkse huurprijs 
van 17.000 frank, gekoppeld aan de 
index van de kleinhandelsprijzen; 
dat het verder vaststelt dat de 
huurprijs op 1 december 1977, op 
grond van de vorige overeenkomst 
en ingevolge de wetten van 
30 maart en 24 december 1976, 
13.926 frank per maand bedroeg en 
dat, bij de aanvang op 1 maart 1978 
van de hernieuwde overeenkomst, 
eiseres 14.622 frank per maand 
betaalde, te weten 13.926 frank ver
hoogd met de bij de wet van 
27 december 1977 toegelaten verho
ging van 5 pet.; 

Overwegende dat bij de aanvang 
op 1 maart 1978 van de hernieuwde 
huurceel, die een nieuwe huur deed 
ontstaan, de wet van 27 december 
1977 tot tijdelijke regeling van de 

huur- en de andere overeenkomsten 
die het genot van een onroerend 
goed verlenen, van toepassing was; 

Overwegende dat uit artikel 1 van 
die wet, dat verwijst naar artikel 38, 
§ 1, leden 1 tot 4, van de wet van 30 
maart 1976 betreffende de economi
sche herstelmaatregelen, blijkt dat 
zij onder meer van toepassing is op 
onroerende goederen dienstig voor 
commerciiHe doeleinden; 

Oveiwegende dat luidens arti
kel 2, .§ 1, van voormelde wet van 
27 december 1977, niettegenstaande 
elke wettelijke, reglementaire of 
contractuele strijdige bepaling, doch 
onder voorbehoud van de toepassing 
van artikel 8 van de wet van 
24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentiever
mogen van de economie, het bedrag 
van de huur, de cijns, de canon of 
de vergoeding betreffende de verhu
ring en overeenkomsten, voor de 
periode van 1 januari tot 31 decem
ber 1978, niet hoger mag zijn dan 
het bedrag zoals het op 30 novem-· 
ber 1977 voortvloeit uit de bepalin
gen van de voornoemde wet van 
24 december 1976, verhoogd met 
5 pet.; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 3 van dezelfde wet van 
27 december 1977, het alzo bepaalde 
bedrag van toepassing blijft, zelfs 
wanneer de identitiet van de con
tractanten verandert of wanneer 
een nieuwe huurovereenkomst 
wordt gesloten; 

Overwegende dat het vonnis . der
halve, in strijd met voormelde bepa
lingen van de wet, die van openbare 
orde zijn, beslist dat met ingang van 
1 maart 1978 de maandelijkse huur
prijs 17.000 frank bedraagt, onver
minderd de eventuele binnen de 
wettelijke perken toegelaten con
ventionele indexaanpassingen, en 
eiseres veroordeelt tot betaling van 
2.378 frank per maand vanaf 
1 maart 1978 met interesten; 
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Om die redenen, vernietigt het 

bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde, 
zitting houdende in hoger beroep. 

20 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter: de heer Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer Sury 
- Gelijkluidende conclusie van de heer 
Janssens de Bisthoven, advocaat-gene
raal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 188 

1• KAMER - 20 november 1981 

VOOZIENING IN CASSATIE- VORM
TUCHTZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN 
DE ORDE VAN GENEESHEREN - VOORZIE
NING INGESTELD ZONDER DE MEDEWERKING 
VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1). (ART. 26 
K.B. NR. 79 VAN 10 NOVEMBER 1967, GEWIJZIGD 
DOOR ARTIKEL 66 VAN DE WET VAN 15 JULI 
1970.) 

(D ... K ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

20 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter: de heer Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 189 
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1° CASSATIEMIDDELEN TUCHT· 

DERING VAN EEN STAGECOMMISSIE WORDT 
AANGEVOERD- GEEN AANWIJZING VAN HET 
GEDEELTE VAN DE TEKST VAN HET VERSLAG 
WAARMEE DE BESTREDEN BESLISSING NIET 
VERENIGBAAR ZOU ZIJN- VAAGHEID - N!ET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TUCHT -
RADEN VAN DE ORDE VAN ARCH!TECTEN
PROCEDURE - GEEN OPENBAAR MINISTERIE 
OF ENIGE ANDERE VERVOLGENDE PARTIJ. 

3° WRAKING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN 
ARCHITECTEN - WRAKINGSGROND BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 828, 8°, VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK- BEG RIP. 

4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME· 
NE) TUCHTZAKEN ORDE VAN 
ARCHITECTEN - RECHT OP EEN ONPARTIJ· 
DIGE RECHTER - BEG RIP. 

1 • Wegens vaagheid is niet ontvankelijk 
het middel waarbij de miskenning van 
de bewijskracht van een verslag van 
een vergadering van een stagecommis
sie van de Orde van Architecten (1) 
wordt aangevoerd, zonder aan te 
geven met welk gedeelte van dat 
verslag de bestreden beslissing niet 
verenigbaar is; noch de aanhaling van 
het gehele verslag in de ontwikkeling 
van het middel, noch de bijvoeging 
van dat verslag bij het verzoekschrift 
tot cassatie kan dat gebrek van her 
middel verhelpen (2). 

2" Noch de wet van 26 juni 1963 tot 
oprichting van een Orde van Architec
ten, noch enige andere wetsbepaling 
voorziet in de instelling van een open
baar ministerie of vervolgende partij 
bij de raden van de Orde. 

3• Dat een raadslid van de Orde van 
Architecten aan de raad of aan het 
bureau van de raad bepaalde gegevens 
ter kennis heeft gebracht en een 
onderzoek heeft voorgesteld, levert 
geen grand tot wraking op als bepaald 
in artikel 828, 8o, van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

Nota's arrest nr. 189 : 
ZAKEN- ORDE VAN ARCHITECTEN- MIDDEL (1) Zie het koninklijk besluit van 13 mei 
WAARBIJ MISKENNING VAN DE BEWIJS- 1965 tot goedkeuring van het door de Natio
KRACHT VAN EEN VERSLAG VAN EEN VERGA- nale Raad van de Orde van Architecten ------------------1 vastgesteld stagereglement (Belgisch Staats

bladvan 2 juli 1965). 
Nota arrest nr. 188 : 

(1) Cass., 4 okt. 1974 (A.C., 1975, 167) en 
25 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 628). 

(2) Zie Cass., 23 april 1976 (A.C., 1976, 957) 
en 21 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 547). 
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4" Noch uit de omstandigheid dat een 

raadslid van de c rde van Architecten 
aan de raad of aan het bureau van de 
raad bepaalde gegevens ter kennis 
heeft gebracht en een onderzoek heeft 
voorgesteld, noch uit de wijze waarop 
de tuchtrechtelijke zaken bij de raad 
worden aangebracht, kan worden afge
Jeid dat de raad niet onpartijdig is. 

(S ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 april 1981 
gewezen door de Raad van Beroep 
van de Orde van Architecten met 
het Nederlands als voertaal; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
van eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, van het algemeen rechtsbe
ginsel van de onpartijdigheid van de 
rechter, onder meer bekrachtigd in arti
kel 6 van het Europese Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 4 november 1950, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, van het algemeen 
c-echtsbeginsel dat niemand rechter en 
partij kan zijn in een zelfde zaak, en van 
de artikelen 297, 828, 8", van het Gerech
telijk Wetboek, 24, § 2, van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van de Orde 
van Architecten, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing vaststelt dat het 
onderzoek door het bureau van de raad 
van de Orde van Architecten te Antwer
pen en bijgevolg de disciplinaire vervol
ging ten laste van eiser werd ingezet 
door het voorstel tot onderzoek dat 
uitging van de stagecommissie welke is 
opgericht bij koninklijk besluit van 
13 mei 1965; de aangevochten beslissing 
overweegt dat het voorstel tot onderzoek, 
dat uitging van de stagecommissie, geen 
klacht uitmaakt; de beslissing overweegt 
dat de raad van de Orde in samenwer
king met het bureau een onderzoek kan 
instellen zonder dat een klacht vereist is 
aangezien een onderzoek mogelijk is 
zodra wordt vernomen dat de voorschrif
ten van de plichtenleer niet worden 
nageleefd, op voorwaarde dat deze ken
nisname op rechtsgeldige wijze 
geschiedt, en dat ten deze geen grond 
kan gevonden worden om de wijze van 
kennisname via de stagecommissie niet 
als rechtsgeldig aan te zien; de beslis-

sing het door eiser ingeroepen beginsel 
dat niemand klager en rechter mag zijn 
in dezelfde zaak afwijst om reden dat er 
geen klachtdoende partij is geweest; de 
beslissing de vraag van eiser om mede
deling van de samenstelling van de 
stagecommissie als irrelevant afwijst om 
reden dat, zelfs indien sommige van de 
!eden van de stagecommissie ook dee! 
zouden uitgemaakt hebben van het 
bureau en/of van de raad in deze zaak, 
eiser in dat verband geen rechtsgrond 
aanduidt waaruit de aantasting van zijn 
recht op een fair en eerlijk proces volgt, 

terwijl, eerste onderdeel, de aange
vochten beslissing slechts met schending 
van de bewijskracht van het uittreksel 
van het verslag van de vergadering van 
de stagecommissie van 15 maart 1979 
heeft kunnen beslissen dat het voorstel 
tot onderzoek, door deze commissie aan 
het bureau gedaan, geen klacht uitmaakt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, een rechter geen 
zitting mag nemen in een zaak waarin 
hij consult heeft gegeven; bovendien 
geen beslissing mag worden gewezen 
door een rechter die rechtstreeks bij de 
zaak betrokken is; bijgevolg de !eden 
van de stagecommissie, die blijkens de 
vaststellingen van de bestreden beslis
sing aan het bevoegde onderzoeksorgaan 
geadviseerd hebben een onderzoek tegen 
eiser in te stellen, hetgeen de discipli
naire vervolging van eiser tot gevolg 
heeft gehad, niet meer als rechters 
mochten oordelen over de zaak van 
eiser; de beslissing dan ook ten onrechte 
de vraag tot mededeling van de juiste 
samenstelling van de stagecommissie als 
irrelevant bestempelt; de beslissing aan
neemt dat het mogelijk was dat sommige 
!eden van de stagecommissie als lid van 
de raad over de zaak van eiser uitspraak 
hebben gedaan en zulks verantwoordt 
door de overweging dat eiser niet aan
geeft op welke wijze hierdoor zijn rech
ten zouden zijn gekrenkt; de beslissing 
aldus de in het middel aangehaalde 
algemene rechtsbeginselen en de artike
len 297, 828, 8", van het Gerechtelijk 
Wetboek en 24, § 2, van de wet van 
26 juni 1963 schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet aangeeft met welk gedeelte van 
de tekst van het bedoelde stuk de 
beslissing niet verenigbaar is; dat 
de aanhaling van het gehele stuk in 
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de ontwikkeling noch de bijvoeging 
van het stuk bij het verzoekschrift 
tot cassatie dat gebrek van het 
middel kan verhelpen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende enerzijds dat het 
verbod van artikel 297 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ter zake van 
toepassing ingevolge artikel 2 van 
dat wetboek, enkel de verdediging 
van en het consult aan partijen 
betreft; dat de provinciale raad of 
het bureau niet als een partij kan 
worden beschouwd; 

Overwegende anderzijds dat de 
wet van 26 juni 1963 tot oprichting 
van een Orde van Architecten noch 
enige andere wetsbepaling voorziet 
in de instelling van een openbaar 
ministerie of vervolgende partij bij 
de raden van die orde; dat artikel 19 
van de wet van 26 juni 1963 de 
raden van de Orde belast met het 
toezicht op de eer, de discretie en 
de waardigheid van de leden van de 
Orde in de uitoefening en naar 
aanleiding van de uitoefening van 
het beroep; dat, krachtens artikel 23 
van die wet, het bureau van de 
raad, na onderzoek, de zaak naar de 
raad verwijst, zo daartoe reden is, 
en dat, luidens artikel 24 van die 
wet, de betrokkene bij een ten 
minste dertig dagen vooraf toege
zonden aangetekende brief wordt 
uitgenodigd om te verschijnen op de 
vergadering van de raad tijdens 
welke zijn geval zal worden onder
zocht; 

Overwegende dat een raadslid, op 
grond van het enkele feit dat het 
aan de provinciale raad of aan het 
bureau van die raad bepaalde gege
vens ter kennis brengt en een 
onderzoek voorstelt, niet als klager 
of direct belanghebbende partij of 
als vervolgende partij bij de zaak 
betrokken is, noch deswege kan 
worden gewraakt; dat noch uit die 
omstandigheid noch uit de wijze 

Overwegende dat de raad van 
beroep derhalve zonder schending 
van de aangewezen wetsbepalingen 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging en 
van het algemeen rechtsbeginsel 
van de onpartijdigheid van de rech
ter, krachtens hetwelk niemand 
tegelijk rechter en partij kan zijn, 
ten aanzien van de in het middel 
vermelde aanvoeringen van eiser 
beslist dat eiser niet aangeeft op 
welke wijze hierdoor zijn rechten 
zouden zijn geschonden en dat de 
vraag tot mededeling van de juiste 
samenstelling van de stagecommis
sie irrelevant was voor de beoorde
ling van de aan eiser ten laste 
gelegde tekortkomingen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

20 november 1981 - 1" kamer 
Voorzitter : de heer Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Tillekaerts, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Baeck en Bii.tzler. 

Nr. 190 

3" KAMER- 23 november 1981 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKWOSHEIDSUITKERING - ART. 120, 1°, 
WERKWOSHEIDSBESLUIT AANTAL 
ARBEIDSDAGEN VEREIST DOOR ART. 118, EER
STE LID, VAN HETZELFDE BESLlill. 

Om gerechtigd te zijn op werkloosheids
uitkering met toepassing van art. 120, 
1', Werkloosheidsbesluit komen aileen 
de arbeidsdagen waarvan sprake in 
art. 118, eerste lid, van hetzelfde 
besluit in aanmerking en niet die 
bepaald overeenkomstig het tweede lid 
van dit artikel (1). 

waarop de tuchtrechtelijke zaak bij 1---------------
de raad wordt aangebracht, kan 
worden afgeleid dat de raad niet 
onpartijdig was; 

(1) Cass., 3 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 416) en 25 mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 550); 
zie Cass., 12 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 580). 
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. VASTENAVONDT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 118, inzonderheid 
het eerste lid, 2", 120, inzonderheid 1", 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, gewijzigd, wat betreft 
artikel 118, door de koninklijke besluiten 
van 14 maart 1975, 22 november 1976 en 
1 juni 1978, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat vaststelt dat 
verweerder niet verantwoordt tewerkge
steld geweest te zijn, overeenkomstig het 
eerste lid van artikel 118 van het voor
noemde koninklijk besluit, gedurende 
150 werkdagen gedurende de referentie
periode van 10 december 1976 tot 9 okto
ber 1977 (150 dagen), oordeelt dat ver
weerder niettemin kan toegelaten wor
den tot het voordeel van de werkloos
heidsuitkeringen bij gelijktijdige toepas
sing van de artikelen 120, 1", en 118, 
tweede lid, van het voornoemde konink
lijk besluit op grond dat : 1" voormeld 
artikel 120 noch in het 1", noch in het 
2" bepaalt dat de in aanmerking te 
nemen arbeidsdagen moeten gesitueerd 
zijn in de referentieperioden die volgens 
artikel 118, eerste lid, eigen zijn aan de 
leeftijdsgroep waartoe de werkloze 
behoort voor het voldoen aan de bij 
artikel 120, 1" of 2", bepaalde eerste 
voorwaarde; 2" de werkloze die niet 
bewijst gedurende ten minste de helft 
van het aantal arbeidsdagen bepaald in 
de voor zijn leeftijdscategorie vastge
stelde referentieperiode tewerkgesteld 
geweest te zijn, doch daarentegen wel 
bewijst in een ruimere referentieperiode, 
eigen aan een hogere leeftijdsgroep dan 
de zijne, gedurende ten minste de helft 
van het voor deze groep bepaalde aantal 
arbeidsdagen te hebben gepresteerd, vol
daan heeft aan de eerste voorwaarde van 
artikel 120, 1"; 3" nu uit de stukken van 
het dossier voortvloeit enerzijds dat 
verweerder als bediende tewerkgesteld 
was over het tijdvak van 10 oktober 1974 
tot en met 15 augustus 1976 gedurende 
558 arbeidsdagen, hetzij een aantal 
hoger dan de helft van 600 dagen 
bepaald bij artikel 118, eerste lid, 5", en 
anderzijds dat hij op onafgebroken wijze 
vanaf 1 september 1973 werd tewerkge-

steld tot 10 oktober 1974, het aantal door 
hem gepresteerde arbeidsdagen meer 
bedraagt dan ten minste de helfi van het 
aantal werkdagen begrepen in de 
periode gaande van 1 september 1973 tot 
en met 9 oktober 1974, zodat hij tevens 
voldoet aan de tweede vereiste van arti
kel 120, 1°, 

terwijl de toepassing van voormeld 
artikel 120, 1", dat het in aanmerking 
nemen van het beroepsverleden van de 
aanvrager van een vergoeding uitslui
tend ondergeschikt maakt aan de ver
antwoording van een aantal arbeidsda
gen, bepaald in artikel 118, eerste lid, 
niet kan gecumuleerd worden met die 
van het tweede lid van artikel 118 dat 
van het eerste lid van hetzelfde artikel 
afwijkende bepalingen bevat, zodat het 
arrest, door aan verweerder het voordeel 
van de werkloosheidsuitkeringen toe te 
kennen op basis van een arbeidsperiode 
berekend door de afwijkingen bepaald in 
het tweede lid van artikel 118 en die van 
artikel 120, 1", te cumuleren, niet wette
lijk verantwoord is en de wettelijke 
bepalingen in het middel vermeld, 
schendt: 

Overwegende dat volgens arti
kel 118, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963, 
de werknemers die een naar hun 
leeftijdsgroep bepaald aantal ar
beidsdagen in de loop van een 
bepaalde periode in aanmerking 
kunnen doen nemen, op werkloos
heidsuitkering gerechtigd zijn; 

Dat ingevolge het tweede lid van 
dat artikel ook recht heeft op de 
uitkering de werknemer die, hoewel 
hij de voor zijn leeftijdsgroep 
gestelde voorwaarde niet vervult, 
niettemin voldoet aan die gesteld 
voor een van de hogere leeftijds
groepen; 

Dat artikel 120, 1", van hetzelfde 
koninklijk 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 de 
helft van het door artikel 118, eerste 
lid, vereiste aantal arbeidsdagen in 
aanmerking kan doen nemen en 
bovendien arbeidsdagen voor een 
totaal van vijf jaar in aanmerking 
kan doen nemen tijdens de tien jaar 
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die aan de in die bepaling vastge
stelde referentieperiode voorafgaan; 

Overwegende dat artikel 120, 1", 
het in aanmerking nemen van het 
beroepsverleden van de aanvrager 
uitsluitend doet afhangen van het 
feit of die een aantal arbeidsdagen, 
waarvan sprake in artikel 118, eer
ste lid, in aanmerking kan doen 
nemen; 

Dat de toepassing van artikel 120, 
1 •, dus niet gecumuleerd kan wor
den met de toepassing van het 
tweede lid van artikel 118, waarin 
van het eerste lid afwijkende voor
waarden worden bepaald; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat artikel 120, wanneer 
het verwijst naar artikel 118, 
eers~e lid, eveneens de aanvrager 
bedoelt die onder toepassing valt van 
artikell18, tweede lid, die bepalingen 
schendt; 

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

23 november 1981 - 3" kamer -
Voorzitter : de beer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de beer 
Mabillon - Gelijkluidende conclusie van 
de beer Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 191 

3" KAMER - 23 november 1981 

1° BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKEN
BETALING VAN DE GERECHTSKOSTEN- VOL
STAAT NIET OM DE BERUSTING TE BEWIJZEN 

. (1). 

(1) Cass., 17 nov. 1977 (A.C., 1978, 319) met 
noot 2; zie Cass., 13 maart 1978 (ibid., 1978, 
824). 

2° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
BERUSTING DOOR ADVOCAAT - VOOR
WAARDE. 

3° TAALGEBRUIK- GERECHTSKOSTEN -
BETEKENING OF KENNISGEVING VAN AKTEN 
VAN RECHTSPLEGING, VONNISSEN EN ARRES
TEN- VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP 
- KENNISGEVING DOOR DE GRIFFIER - VER
TALING. 

2" De advocaat kan namens zijn client 
niet geldig berusten in een rechter
lijke bes]jssing indien hij door hem 
daartoe niet bijzonder is gemachtigd 
(2). (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.) 

3" Wanneer de griffier bij de kennisge
ving van een verzoekschrift tot hoger 
beroep een vertaling moet voegen, is 
hij het die de akte moet laten verta
len; het verzoekschrift is niet nietig 
omdat de eiser in hager beroep er 
geen vertaling heeft bijgevoegd (3). 
(Art. 38, eerste en zesde lid, wet 
15 juni 1935.) 

(VAN WOCKE T. INTERGARDE P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1978 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen en afgeleid uit 
de berusting van eiser in bet bestreden 
arrest: 

Overwegende dat verweerster de 
berusting van eiser afleidt uit een 
op 14 december 1978 door de raads
man van eiser aan de raadsman van 
verweerster gerichte brief waarbij 
hij mededeelde dat eiser de gevor
derde gerechtskosten op zijn reke
ning had overgeschreven en dat de 
raadsman van verweerster binnen
kort de betaling mocht ontvangen, 
en waarin wordt vermeld : « waar
mee dit dossier afgesloten wordt »; 

Overwegende dat de voorziening 
in cassatie in burgerlijke zaken niet 

(2) Cass., 11 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1084). 

(3) Zie Cass., 28 feb. 1938 (A.C., 1938, 37). 
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schorsend is, behoudens anderslui-~ d~n op grond van een tekortkon:in.g, die 
dende bepaling welke ten deze niet met aan hem maar aan de gnffler te 
bestaat; wijten was (schending van artikel 40 van 

I dezelfde wet) : 
Dat de betaling van de gerechts

kosten niet volstaat om aan te tonen 
dat eiser afstand heeft gedaan van 
een rechtsmiddel dat hij nog kan 
aanwenden; 

Dat uit bedoelde brief evenmin 
berusting kan worden afgeleid, daar 
noch uit dit schrijven, noch uit enig 
ander aan het Hof overgelegde ele
ment blijkt dat eiser een bijzondere 
volmacht aan zijn raadsman had 
gegeven om in het arrest te berus
ten; 

Dat het middel van niet
ontvankeliJ.kheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 38, eerste, zesde 
en achtste lid, en 40, eerste lid, van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de 
wet van 10 oktober 1967, 

doordat het arrest stelt dat artikel 38 
van de voornoemde wet van 15 juni 1935 
« bepaalt dat aan elke in het Nederlands 
gestelde akte van rechtspleging, waarvan 
de betekening of de kennisgeving moet 
gedaan worden in een Waalse gemeente, 
die niet behoort tot de Brusselse agglo
meratie, een Franse vertaling moet toe
gevoegd worden "• wat ten deze toepas
sing vindt; dat « artikel 40 bepaalt dat 
deze regel voorgeschreven is op straf 
van nietigheid , en dat « het verzoek
schrift tot hoger beroep, enkel in de 
Nederlandse taal gesteld, door de griffier 
van dit arbeidshof , aan eiser te Water
loo werd betekend, en het arrest op 
grond van deze overwegingen het door 
eiser ter griffie van dit hof neergelegde 
verzoekschrift nietig verklaart, 

terwijl de wet niet aan de appellant 
maar aan de griffier de verplichting 
oplegt om voor de vertaling te zorgen 
(artikel 38, zesde lid), en wei op kosten 
van de Schatkist (artikel 38, achtste lid), 

Overwegende dat het verzoek
schrift tot hoger beroep door het 
arrest nietig wordt verklaard omdat, 
hoewel de kennisgeving ervan 
moest worden gedaan in een Waalse 
gemeente die niet behoort tot de 
Brusselse agglomeratie, eiser geen 
vertaling van de akte ter griffie 
heeft neergelegd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1056, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de griffier het verzoek
schrift tot hoger beroep ter kennis 
van de gedaagde partij moet bren-
gen; 

Dat, met toepassing van arti
kel 38, zesde lid, van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der tal•::!n. 
in gerechtszaken, wanneer een ver
taling bij de kennisgeving moet 
worden gevoegd en de griffier de 
kennisgeving laat verrichten, hij 
vooraf en zo spoedig mogelijk de 
akte waarvan kennis dient te wor
den gegeven, laat vertalen; 

Dat het arrest niet wettig beslist 
dat het verzoekschrift tot hoger 
beroep nietig is omdat eiser er geen 
vertaling heeft bijgevoegd; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

waaruit blijkt dat aan eiser geen ver- 23 november 1981 - 3' kamer -
plichting was opgelegd om een vertaling Voorzitter : de heer Meeus, afdelings
ter griffie neer te leggen (schending van voorzitter - Verslaggever : de heer 
artikel 38, eerste lid, van de wet van Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
15 juni 1935), en dat het door eiser de heer Lenaerts, advocaat-generaal -
neergelegde verzoekschrift tot hoger I Advocaten : mrs. Claeys-Bouuaert en 
beroep niet mocht nietig verklaard wor- Butzler. 
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Nr. 192 1142, 1146, 1147, 1184, 1235, eerste lid, 

1376 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vooreerst vaststelt : 
« (verweerder) werd sedert 22 mei 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - VOR- niet meer tewerkgesteld; deze niet-
DERING TOT ONTBINDING - TOELAATBAAR- tewerkstel!ing maakt in casu echter geen 
HElD. contractbreuk uit; (verweerder) worden 

immers zodanige ernstige tekortkomin-
20 ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- gen aan de loyale uitvoering van zijn 

3' KAMER - 23 november 1981 

· arbeidsovereenkomst aangewreven dat, HEIDSCOMITE WERKNEMERSAF-
GEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VER
KIEZINGEN- ONTBINDING VAN DE ARBEIDS
OVEREENKOMST- VOORWAARDEN. 

1" Een partij bij een arbeidsovereen
komst kan de ontbinding van de 
overeenkomst vorderen met toepassing 
van art. 1184 B. W. (1). 

2" De rechter die met toepassing van 
art. 1184 B. W. beslist tot ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst van een 
werknemersafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of een kandidaat 
bij de verkiezingen, moet vaststellen 
dat er een dringende reden bestaat in 
de zin van art. 35 Arbeidsovereenkom
stenwet en moet de versnelde proce
dure van het KB. nr. 4 van 11 okt. 
1978 volgen (2). 

(RANK XEROX N.V. T. MEIJER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1980 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe-
zen; 

hangende het geding, een normale 
samenwerking met hem moreel onmoge
lijk is; de exceptio non adimpleti con
tractus vormt in onderhavige zaak de 
rechtsgrond die de partii:\le en tijdelijke 
schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst aan de zijde van 
(eiseres) rechtvaardigt; de artikelen 6 en 
20 van de arbeidsovereenkomstenwet 
beletten de toepassing van de bedoelde 
exceptie niet »; het arrest vervolgens ten 
aanzien van de uitbreiding van de oor
spronkelijke vordering van eiseres over
weegt : « naar het oordeel van het hof 
houdt de bij koninklijk besluit van 
11 oktober 1978 in de wetgeving op de 
ondernemingsraden en op de veilig
heidscomites ingevoegde nieuwe ont
slagregeling bij het bestaan van een 
dringende reden echter een duidelijke 
afwijking in op de civielrechtelijke regel 
van artikel 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek; vastgesteld moet worden dat 
de formulering van artikel 21, § 2, 
eerste lid, van de bedrijfsorganisatie
wet, wat de beschermde personeels
leden aangaat, geen ruimte meer 
laat voor andere ontslagmogelijk
heden dan die welke het artikel zelf 
vestigt, (vanwege) het uitzonderlijke 
beschermingsstatuut dat de wetgever 
(aldus) heeft ingesteld; een rechter
lijke ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst is onverenigbaar met deze 

Owr het eerste middel, afgeleid uit de wettelijke regeling; het door (eiseres) 
schending van de artikelen 21, § 2, van ingeroepen artikel 1184 van het Burger
de wet van 20 september 1948 houdende lijk Wetboek kan dus geen rechtsgrond 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij- vormen voor een ontbinding van de 
zigd bij de wetten van 18 maart 1950, arbeidsrelatie met (verweerder) noch 
15 juni 1953, 28 januari 1963 en 16 voor de terugvordering van het sedert 
januari 1967 en door het koninklijk 22 mei 1979 betaalde loon; nu (eiseres) 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 4, 6, 17, zelf vanaf laatstvermelde datum de uit-
20, 26 tot en met 31, 32, 35, 70 t<;Jt ~n met voering van de overeenkomst schorste 
77, 87 van de w~t van 3 Juh 1978 met doorbetaling van loon, vormen ook 
betreffende de arbe1ds~wereenkomsten, 2 1 de artikelen 1134 en 1142 van het 
van de wet van 12 apnl 1965 betreffende Burgerlijk Wetboek geen bodem voor het 
ue bescherming van het loon de_r werk- toekennen van een schadevergoeding 
nemers, 1102, 1131, 1134, derde hd, 1135, gelijk aan het uitgekeerde loon •, 

(1) en (2) Cass., 26 okt. 1981 (A.C., 1981-82, terwijl, eerste onderdeel, loon de 
nr. 139); zie Cass., 1 juni 1981 (A.C., 1980-81, tegenprestatie is van arbeid die ter 
nr. 562) met cone!. O.M. in R. W., 1981-82, 741. uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
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wordt verricht en het, rekening houdend 
hiermee, tegenstrijdig althans dubbelzin
nig is, enerzijds te overwegen dat eiseres 
ertoe gerechtigd was verweerder niet 
tewerk te stellen sedert 22 mei 1979, 
aangezien immers verweerder zodanige 
ernstige tekortkomingen worden aange
wreven dat een normale samenwerking 
met hem moreel onmogelijk was en 
meer bepaald de exceptio non adimpleti 
contractus in onderhavige zaak de 
rechtsgrond vormt die deze schorsing 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst rechtvaardigt en anderzijds te 
beslissen dat, nu eiseres zelf de uitvoe
ring van de overeenkomst schorste met 
doorbetaling van loon, ook de artike
len 1134 en 1142 van het Burgerlijk 
Wetboek geen bodem vormen voor het 
toekennen van een schadevergoeding 
gelijk aan het uitgekeerde loon; het 
arrest in elk geval in het onzekere laat 
om welke reden eiseres het door haar 
aan verweerder sedert 22 mei 1979 onder 
voorbehoud uitgekeerde loon niet kan 
terugvorderen, vooral nu het had vastge
steld dat eiseres met recht en reden 
sedert voormelde datum haar verbin
tenis tot tewerkstelling van verweerder 
had geschorst, zodat bedoelde tegenstrij
digheid, althans dubbelzinnigheid, erop 
neerkomt dat het arrest niet regelmatig 
is gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verbintenissen 
voortspruitende uit de arbeidsovereen
komsten ook een einde kunnen nemen 
volgens de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen tenietgaan en onder meer 
door de ontbinding die met toepassing 
van artikel 1184 van het 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 leden 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 ge!nterpreteerd en uitsluitend 
voorschrijft dat bedoelde leden 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 bevoegde 
paritair comite werden erkend, waarbij 
als ontslag wordt beschouwd : 1" elke 
beeindiging van de overeenkomst door 
de werkgever, gedaan met of zonder 
opzeggingsvergoeding, zonder opzegging 
of met een opzegging die werd betekend 
gedurende de periode bedoeld bij § 3 of 
§ 4 van hetzelfde artikel; 2" elke beeindi
ging van de overeenkomst door de 
werknemer wegens feiten die voor hem 
een reden uitmaken die de beeindiging 
zonder opzegging of v66r het verstrijken 
van de termijn rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948, gewijzigd bij 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 - zoals terecht aangenomen 
door het arrest - maar tevens van haar 
verbintenis tot betaling van het loon, te 
meer 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 22 mei 1979 voor eiseres moreel 
onmogelijk geworden was; bijgevolg, 
mede rekening houdend met de omstan
digheid dat loon slechts de tegenpresta
tie 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 wetsbepaling, en der
halve hiervan terugbetaling mocht vor
deren (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, 1131, 1134, derde lid, 
1135, 1142, 1146, 1147, 1235, eerste lid, en 
1376 van het Burgerlijk Wetboek); het 
arrest derhalve niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat artikel 1184 van het Bur
gerlijk Wetboek geen rechtsgrond kan 
vormen voor een ontbinding van de 
arbeidsrelatie met verweerder noch voor 
de terugvordering van het sedert 22 mei 
1979 betaalde loon, noch dat ook de 
artikelen 1134 en 1142 van het Burgerlijk 
Wetboek geen bodem vormen voor het 
toekennen van een schadevergoeding 
gelijk aan het uitgekeerde loon (schen-
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ding van aile in dit onderdeel aange-~ ding noch voor de terugvordering 
duide wetsbepalingen) : van het sedert 22 mei 1979 betaalde 

loon; 
Wat het tweede onderdeel be- Dat het onderdeel gegrond is; 

treft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 32 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten, de algemene wijzen waarop de 
verbintenissen tenietgaan, van toe
passing zijn op de verbintenissen 
voortspruitende uit de door die wet 
geregelde overeenkomsten; dat deze 
wetsbepaling bevestigt dat de door 
een arbeidsovereenkomst verbonden 
partijen ontbinding daarvan kunnen 
vorderen met toepassing van arti
kel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende echter dat het 
koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978 tot wijziging van 
artikel 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven voor
schrijft dat de rechter vooraf de 
dringende reden moet aannemen 
die de werkgever aanvoert tot ant
slag van een werknemer die krach
tens die bepaling een bijzondere 
bescherming geniet, en dienaan
gaande in een versnelde procedure 
voorziet; 

Dat, op straffe van deze door de 
wetgever verruimde bijzondere 
bescherming van haar draagwijdte 
te beroven, de rechter die met 
toepassing van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek beslist tot ant
binding van de arbeidsovereen
komst van een beschermde werkne
mer, moet vaststellen dat er een 
dringende reden bestaat in de zin 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 en de versnelde procedure van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978 moet volgen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste onderdeel van 
het eerste middel en op het tweede 
middel, die niet tot ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre de tus
senvordering van eiseres tot ontbin
ding van de arbeidsovereenkomst 
en tot terugbetaling van 88.026 
frank loon niet toelaatbaar wordt 
verklaard en eiseres in een vierde 
van de kosten van het hoger beroep 
wordt veroordeeld; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

23 november 1981 - 3• kamer -
Voorzitter : de heer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Butzler en De Bruyn. 

Nr. 193 

3• KAMER - 23 november 1981 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VEILIGHEIDSCOMITE 
- OPRICHTING - TECHNISCHE BEDRIJFS
EENHEID MET MINDER DAN 50 WERKNEMERS 
- JURIDISCHE ENTITEIT MET TEN MINSTE 50 
WERKNEMERS. 

Overwegende dat het arrest der- 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
halve, op grond van de in het HEIDSCOMITE WERKNEMERSAF

middel aangehaalde redengeving, GEVAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VER
niet wettig beslist dat artikel 1184 KIEZINGEN - BIJWNDERE ONTSLAGREGE
van het Burgerlijk Wetboek geen LING- WERKINGSSFEER. 

rechtsgrond kan vormen voor een 1" Wanneer een technische bedrijfseen
ontbinding van de arbeidsverhou- heid, waar gewoonlijk gemiddeld min-
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der dan 50 werknemers. worden 
tewerkgesteld, deel uitmaakt van een 
juridische entiteit waar ten minste dit 
aantal werknemers wordt tewerkge
steld, moet een veiligheidscomite wor
den opgericht in de juridische entiteit, 
doch niet in de technische bedri]fseen
heid. (Art. I, § 4, b, eerste, tweede en 
vierde lid, wet 10 juni 1952, gew. wet 
23 jan. 1975.) 

2° De bijzondere ontslagregeling neerge
legd in art. 1 his, §§ 2 tot 7, wet 10 juni 
1952, geldt niet voor de werknemersaf
gevaardigden en kandidaat-afge
vaardigden in een veiligheidscomite 
dat de werkgever opricht zonder daar
toe wettelijk verplicht te zijn. 

(ANCIENS ETABLISSEMENTS DEGUISNE PERE ET 
FILS N.V. T. VAN DEN BOSSCHE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1980 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I, § 4, b, en 
Ibis, §§ 2, 4, 5 en 7, van de wet van 
IO juni I952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, inzonderheid 
gewijzigd bij de wetten van 23 januari 
I975 en I7 februari I971, en I3I5 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der, als kandidaat voor de verkiezing 
van de leden van het voor haar exploita
tiezetel te Lokeren door eiseres opge
richte comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen, de 
bescherming genoot, als bepaald in de 
artikelen I, § 4, b, en Ibis, §§ 2, 4, 5 en 7, 
van voormelde wet van IO juni I952, en 
dienvolgens eiseres veroordeelt tot het 
betalen van de door die wettelijke bepa
lingen bedoelde vergoeding in geval van 
contractbreuk; het arrest het middel 
verwerpt waarbij eiseres liet gelden dat 
zij in genoemde exploitatiezetel minder 
dan 50 werknemers tewerkstelde, dat zij 
derhalve niet verplicht was gezegd 
comite aldaar op te richten en dat 
dienvolgens verweerder voormelde be
scherming niet genoot; het arrest zijn 
beslissing laat steunen op de overweging 
dat eiseres als juridische entiteit meer 
dan 50 werknemers tewerkstelde, dat zij 
derhalve verplicht was luidens voormeld 

artikel I, § 4, b, van de wet van 10 juni 
I952 ten minste een comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen op te richten, en dat eise
res niet bewees dat zij niet verplicht was 
een dergelijk comite in genoemde 
exploitatiezetel op te richten, daar het 
mogelijk is dat, wanneer een onderne
ming als juridische entiteit gemiddeld 
meer dan 50 werknemers telt, in een van 
de technische bedrijfseenheden van die 
onderneming een dergelijk comite opge
richt moet worden, hoewel aldaar voor
meld gemiddeld aantal werknemers niet 
is bereikt, 

terwijl, eerste onderdeel, op grond van 
artikel 1, § 4, b, van voormelde wet van 
10 juni 1952, wanneer een onderneming 
als juridische entiteit gemiddeld meer 
dan 50 werknemers tewerkstelt en in 
een van haar technische bedrijfseenhe
den dit gemiddelde aantal werknemers 
niet is bereikt, de onderneming verplicht 
is voor de hele juridische entiteit die zij 
uitmaakt, een comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werk
plaatsen op te richten, maar verder 
slechts verplicht is een dergelijk comite 
op te richten voor die technische 
bedrijfseenheden waar gemiddeld ten 
minste 50 werknemers worden tewerk
gesteld, waaruit volgt dat het arrest ten 
deze ten onrechte aan verweerder de 
bescherming en de vergoeding toekent, 
die door artikel Ibis, §§ 2, 4, 5, en 7, van 
voormelde wet van 10 juni 1952 worden 
bepaald; 

tweede onderdeel, in ondergeschikte 
orde, ook indien men de interpretatie 
aanhoudt, die door het arrest aan arti
kel 1, § 4, b, van voormelde wet van 10 
juni 1952 wordt gegeven, het niet aan 
eiseres maar, overeenkomstig artikel 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, aan 
verweerder, als oorspronkelijke eiser, 
toekwam het bewijs te leveren betref
fende de vraag te weten of eiseres al dan 
niet verplicht was voor haar exploitatie
zetel te Lokeren een comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen op te richten : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, wanneer een 

technische bedrijfseenheid waar 
gewoonlijk gemiddeld minder dan 
50 werknemers worden tewerkge
steld, deel uitmaakt van een juridi
sche entiteit waar ten minste dit 
aantal werknemers wordt tewerkge
steld, krachtens artikel 1, § 4, b, 
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eerste, tweede en vierde lid, van de 
wet van 10 juni 1952, gewijzigd bij 
de wet van 21 januari 1975, een 
veiligheidscomite moet worden 
opgericht in de juridische entiteit 
doch niet in de technische bedrijfs
eenheid; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
op grond van het aantal werkne
mers dat in de juridische entiteit 
was tewerkgesteld, beslist dat eise
res « in elk geval (minstens) een 
comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen 
moest oprichten »; 

Dat, nu het niet vaststelt hoeveel 
werknemers er tewerkgesteld waren 
in de technische bedrijfseenheid te 
Lokeren, de beslissing dat de 
oprichting van een veiligheidsco
mite aldaar wettelijk verplicht is, 
niet naar recht verantwoord is; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I, § 4, b, 
b bis en h, en Ibis,§§ 2, 4, 5 en 7, van de 
wet van IO juni I952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, inzon
derheid gewijzigd bij de wetten van 
I7 februari I971 en 23 januari I975, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der, als kandidaat voor de verkiezingen 
van de !eden van het voor haar exploita
tiezetel te Lokeren door eiseres opge
richte comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen, de 
bescherming genoot als bepaald in de 
artikelen I,§ 4, b, en Ibis,§§ 2, 4, 5 en 7, 
van voormelde wet van 10 juni I952, en 
dienvolgens eiseres veroordeelt tot het 
betalen van de door die wettelijke bepa
lingen bedoelde vergoeding in geval van 
contractbreuk; het arrest de verweer
middelen van eiseres verwerpt, waarbij 
zij liet geld en : I • dat zij niet verplicht 
was een dergelijk comite voor haar 
exploitatiezetel te Lokeren op te richten; 
2" dat de vakorganisatie van verweerder, 
na dezes kandidatuur te hebben voorge
steld, later die kandidatuur niet heeft 
gehandhaafd en zich ervan had onthou
den voor de arbeidsrechtbank aan te 
voeren dat de naam van verweerder op 
de kandidatenlijst niet voorkwam; het 
arrest zijn beslissing laat steunen op de 
considerans : I" dat wanneer een werk-

gever, zonder hiertoe verplicht te zijn, 
een comite opricht voor een afzonder- · 
lijke technische bedrijfseenheid, de kan
didaten voor dit comite de door voor
melde wettelijke bepalingen ingevoerde 
bescherming genieten; 2" dat verweerder 
die bescherming bleef genieten, ook 
wanneer zijn vakorganisatie haar ontsla
gen lid niet verder als kandidaat hand
haafde, zoals nochtans artikel I, § 4, 
b bis, haar toeliet te doen, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een 
werkgever in een van zijn technische 
bedrijfseenheden een comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen opricht, zonder hiertoe op 
grond van de bepalingen van artikel 1, 
§ 4, b, van voormelde wet van IO juni 
I952 verplicht te zijn, de kandidaten 
voor dit comite de bescherming niet 
genieten, welke door artikel Ibis, §§ 2, 4, 
5 en 7, van die wet wordt ingevoerd, 

tweede onderdeel, ongeacht of het 
gaat om een verplichte dan wei vrije 
oprichting van een dergelijk comite, 
wanneer een vakvereniging een kandi
daat voor dit comite voorstelt, doch 
daarna, wanneer die kandidaat door de 
werkgever wordt ontslagen, die kandida
tuur niet aanhoudt, zoals nochtans arti
kel I, § 4, b bis, van voormelde wet haar 
toelaat te doen, en nalaat voor de 
arbeidsrechtbank in te roepen dat de 
naam van bedoelde kandidaat niet voor
komt op de kandidatenlijst, zoals noch
tans artikel I, § 4, h, van genoemde wet 
haar toelaat te doen, de betrokken 
werknemer, die niet stelt en waarom
trent de rechter niet constateert dat hij 
voor de arbeidsrechtbank dit geschil zou 
hebben opgeworpen, de bescherming 
niet kan inroepen, die door artikel Ibis, 
§§ 2, 4, 5 en 7, van genoemde wet is 
ingevoerd: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de grond van niet

ontvankelijkheid door verweerder 
hieruit afgeleid dat het arbeidshof 
onaantastbaar in feite oordeelt dat 
eiseres beslist had aan de werkne
mers-afgevaardigden en de kandi
daat-afgevaardigden in een door 
haar opgericht veiligheidscomite 
dezelfde bescherming te verlenen 
als die welke de wet toekent aan 
de afgevaardigden en kandidaat
afgevaardigden in een comite dat de 
werkgever wettelijk verplicht is op 
te richten; 
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Overwegende dat het onderdeel 
gericht is tegen de rechtsoverwe.: 
ging dat, « wanneer een werkgever 
slechts verplicht is een comite op te 
richten voor de juridische entiteit 
en er ook een opricht voor een 
afzonderlijke technische bedrijfs
eenheid, de kandidaten voor dit 
comite ook bescherming genieten »; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat de bijzondere. 

ontslagregeling, neergelegd in arti
kel 1bis, §§ 2 tot 7, van de wet van, 
10 juni 1952, niet geldt voor 
de werknemers-afgevaardigden en 
kandidaat-afgevaardigden in een vei
ligheidscomite dat de werkgever 
opricht zonder daartoe wettelijk ver
plicht te zijn; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res veroordeelt tot betaling van een 
ontslagvergoeding en de daarop ver
schuldigde interesten en in zoverre 
het haar veroordeelt in de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

23 november 1981 - 3• kamer -
Voorzitter : de heer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
heer Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Bayart en Biitzler. 

Nr. 194 

Art. 32ter, derde lid, K.B. 21 dec. 1967 
bepaalt da~ wanneer de in het tweede 
lid van dat artikel beoogde pensioen
stortingen verricht werden voor een 
bepaald verzekeringsjaar dat gespreid 
is over twee kalenderjaren, het bewijs 
van een gewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerkstelling in bet in het eerste lid 
bedoelde geval geleverd wordt voor het 
Iaatste van de twee kalenderjaren 
waarover het verzekeringsjaar ge
spreid is; deze bepaling vindt geen 
toepassing op de regularisatiebijdra
gen die overeenkomstig art. 3bis, § 1, 
van hetzelfde besluit worden betaald 
(1). 

(RJJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. BAERT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1979 (2), door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 29, 32, § 1, 32bis, 
32ter van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers, gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 21 december 1970 en 5 
april 1976, en 7 bis van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, gewijzigd door 
de wet van 27 februari 1976, 

doordat het arrest de regularisatie van 
het werknemerspensioen van verweerder 
toestaat voor het jaar 1933 op grond : dat 
een onafgebroken tewerkstelling bewe
zen wordt geacht voor de periode vanaf 
juli 1932 tot april 1934; dat dit betekent 
dat aileen tijdens het kalenderjaar 1933 
een gewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerkstelling in de zin van artikel 29 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1967 voorhanden is; dat de eerste 
rechter aldus terecht de regularisatie 
beperkt tot het kalenderjaar 1933, daar 
de overige gedeelten van de periode, 
uiteraard bij gebrek aan gewoonlijke en 
hoofdzakelijke tewerkstelling tijdens de 
kalenderjaren 1932 en 1934, geen gevolg 

3• KAMER - 23 november 1981 
(1) Zie Cass., 1 juni 1981 (A. C., 1980-81, 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN nr. 
564>· 

- WERKNEMERS - K.B. 21 DEC. 1967, (2) De voorziening werd op 3 februari 1981 
ART. 32TER, DERDE LID- DRAAGWIJDTE. ingediend. 
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van erkenning konden hebben; dat arti
kel 32ter, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 enkel 
toepasselijk is wanneer stortingen voor
handen zijn welke zich uitstrekken over 
een verzekeringsjaar, te paard op twee 
kalenderjaren, doch welke afzonderlijk 
beschouwd voor elk kalenderjaar onvol
doende zijn om een der twee kalenderja
ren afzonderlijk te kunnen erkennen; 
dat ten deze het de regularisatie van een 
periode betreft en dient te worden 
nagegaan per kalenderjaar of een 
gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerk
stelling voorhanden is, zodat het prin
cipe vervat in het genoemde artikel 
32 ter, derde lid, niet ter sprake komt, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de 
in aanmerking genomen pensioenstor
tingen verricht werden voor een bepaald 
verzekeringsjaar dat gespreid is over 
twee kalenderjaren, het bewijs geleverd 
is van een gewoonlijke en hoofdzakelijke 
tewerkstelling voor het laatste van de 
twee kalenderjaren waarover het verze
keringsjaar gespreid is; de toepassing 
van deze bepaling geenszins afhangt van 
het feit dat de stortingen onvoldoende. 
zouden zijn om een van de twee kalen
derjaren afzonderlijk te erkennen 
(schending van de artikelen 29, 32, § 1, 
32bis, 32ter van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 en 7 his van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967); 

tweede onderdeel, nu verweerder 
geboren is op 23 januari 1917, zodat het 
verzekeringsjaar telkens loopt van 
1 februari van het ene jaar tot einde 
januari van het volgend jaar en de 
tewerkstelling van verweerder plaats
had van juli 1932 tot april 1934, na 
regularistatie van dit verzekeringsjaar 
slechts het jaar 1934 in de loopbaan van 
verweerder kon opgenomen worden en 
geenszins het jaar 1933 (schending van 
de artikelen 29, 32, § 1, 32bis, 32ter van, 
het koninklijk besluit van 21 december 
1967) : 

Overwegende dat de in de beide 
onderdelen van het middel ontwik
kelde grieven gericht zijn tegen de 
beslissing dat artikel 32 te1; derde 
lid, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 geen toepassing 
vindt in het geschil omtrent ver
weerders aanvraag tot regularisatie 
van de periode van juli 1932 tot 
april 1934; 

Overwegende dat het genoemde 
derde lid bepaalt dat, wanneer de in 
het tweede lid van hetzelfde artikel 
beoogde pensioenstortingen verricht 
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; 

Dat deze bepaling aileen toepas
sing vindt op de pensioenstortingen 
waarvan vaststaat voor welk verze
keringsjaar zij werden gedaan, 
maar waarvan niet kan worden 
vastgesteld op welk van beide 
kalenderjaren waarover het verze
keringsjaar gespreid is, zij betrek
king hebben; 

Overwegende dat, nu het geschil 
de regularisatie betreft, uiteraard 
geen pensioenstortingen voor een 
verzekeringsjaar werden verricht; 
dat overeenkomstig de artike
len 7 bis van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 en 32bis, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 de regularisatie 
niet per verzekeringsjaar geschiedt, 
maar voor perioden van tewerkstel
ling als werknemer; 

Dat het arbeidshof derhalve wet
tig beslist dat artikel 32 ter, derde 
lid, niet toepasselijk is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie die in naam 
van verweerder aan de griffie van 
het Hof werd gezonden en die niet 
door een advocaat bij het Hof is 
ondertekend, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 november 1981 - 3• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de heer 
Meeus, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de heer Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 
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Nr. 195 

1' KAMER - 24 november 1981 

1o GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - BELASTINGVERORDENIN
GEN D.D. 29 APRIL 1965 VAN DE GEMEENTE 
GROOT-BIJGAARDEN OP DE AANWERVING VAN 
GROND VOOR DE AANLEG VAN WEGEN {ARTI. 4 
EN 5) EN OP DE WEGENUITRUSTING {ARTI. 5 EN 
6) - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - MIDDEL 
VAN AMBTSWEGE VOORGEDRAGEN 
DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BESLIS
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINCIERAAD - HET HOF KAN AMBTS
HALVE EEN MIDDEL VAN OPENBARE ORDE 
OPWERPEN {1). (ART. 4 WET VAN 22 JAN. 1849.) 

1" Wanneer werken gelijktijdig of 
achtereenvolgens uitgevoerd worden 
in twee aan een hoek palende wegen, 
wordt het eigendom dat de hoek 
vormt, van de belasting, die ingevolge 
de verordeningen van 29 april 1965 
van de gemeente Groot-Bijgaarden op 
de aanwerving van grond voor de 
aanleg van wegen en op de wegenuit
rusting verschuldigd is, voor een van 
die wegen vrijgesteld in zoveiTe de 
stroken, over een diepte van ten 
hoogste 12 meter en uitgevende op elk 
van die wegen, elkaar dekken (2). 

(HANOTIAUX 
T. GEMEENTE GROOT-BIJGAARDEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 juni 1978 gewe
zen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant; 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over de bezwaar
schriften door eiser ingediend tegen 
de aanslagen, betrekking hebbende 
op de aanslagjaren 1970 tot e~ m~t 
1976, in de door verweerster brJ dne 
verschillende verordeningen van 29 
april 1965 gevestigde ~emeenteb~la
stingen, met name : 1 de belastmg 
op de aanwerving van de grond voor 

(1) Cass., 3 jan. 1975 (A.C., 1975, 497). Zie 
Cass., 25 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1119). 

(2) Cass., 5 jan. 1973 (A.C., 1973, 456). 

de aanleg van wegen; 2" de belasting 
op de wegenuitrusting; 3" de belas
ting op de aanleg van riolen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 en 5 van. de 
belastingverordening op de aanwervmg 
van grond, 5 en 6 van de belastingveror
dening op de wegenuitrusting van d~ 
gemeente Groot-Bijgaarden van 29 apnl 
1965, 1319, 1320 en, voor zoveel nodig, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, om de bezwaarschriften van 
eiser gedeeltelijk af te wijzen, de beslis
sing oordeelt : dat artik~l 5 van de 
verordehing op de aanwervmg van grond 
en artikel 6 van de verordening op de 
« wegenuitrusting >> niet gelden voor de 
hoekeigendommen; dat de voorgeschre
ven regeling aileen betrekking heeft op 
achtereenliggende stroken gronde~, 
gelegen langs een zijde van de weg, dre 
aan onderscheidene eigenaars toebeho
ren; ... dat de belastingreglementen op 
het openen van straten en het uitvoeren 
van wegenwerken in geen enkel a~rkel 
vrijs,telling voorhouden voor h?eke1gen
dommen; dat bij gebrek aan emge regle
mentsbepaling hieromtrent een onthef
fing van belasting voor hoekeigendom
men niet kan toegepast worden >>, 

terwijl de bovenaangeduide regle
mentsbepalingen gelden, zonder onder
scheid, voor de stroken die « elkaar 
dekken •, ongeacht of het gaat of niet 
gaat om hoekeigendommen die ~an 
dezelfde eigenaar toebehoren of met, 
welke stroken deswege niet mogen 
« tweemaal worden belast wegens wer
ken ... uitgevoerd aan twee v~rschillende 
wegen >>, hetgeen.ten deze het geval was 
met het eigendom van eiser dat gelegen 
is langs twee gelijktijdig geopende en 
aangelegde wegen en langs een voor
heen geopende en aangelegde weg : 

Overwegende dat artikel 5 van de 
belastingverordening op de aanwer
ving van grond voor de aanleg van 
wegen geenszins bepaalt dat de 
vrijstelling van dubbele belastiJ?-g 
beperkt blijft tot het geval waarm 
de stroken aan verscheidene eige
naars toebehoren; dat deze bepaling 
integendeel inhoudt dat, in de mate 
dat de stroken, bepaald in artikel 4, 
dit is de stroken over een diepte 
van 12 meter, elkaar dekken, een 
eigendom geen tweemaal kan wor
den belast wegens werken achter-
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eenvolgens of gelijktijdig uitgevoerd 
aan twee verschillende wegen; 

Dat deze bepaling geenszins het 
geval waarin de stroken aan een 
enkele eigenaar toebehoren noch 
het geval van hoekeigendommen 
uitsluit; 

Dat derhalve, wanneer werken 
gelijktijdig of achtereenvolgens uit
gevoerd worden in de twee wegen 
die aan een hoek palen, het eigen
dom dat de hoek vormt, vrijgesteld 
wordt van de belasting verschuldigd 
voor een van die wegen, in de mate 
dat de stroken, over een diepte van 
ten hoogste 12 meter en uitgevende 
op elk van die wegen, elkaar dek
ken; 

Overwegende dat de artikelen 5 
en 6 van de belastingverordening op 
de wegenuitrusting inhoudelijk 
overeenstemmen, respectievelijk 
met de artikelen 4 en 5 van de 
bovenvermelde belastingverordening 
op de aanwerving van grond voor de 
aanleg van wegen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, ..-. 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het zesde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zevende middel, ... 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

Over het achtste en het tiende mid
del, ... 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het vierde, het vijfde en: 
het negende middel die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt de bestreden beslissing in 
zoverre de bestendige deputatie in 
verband met de toepassing van de 
belastingverordeningen op de aan
werving van de grond en op de 
wegenuitrusting het bezwaarschrift 
van eiser afwijst; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt elke partij in de helft van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Limburg. 

24 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de heer 
Janssens, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de heer Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Sutter, Gent, en De Coster, Brussel. 

Nr. 196 

2• KAMER - 24 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE ZAKEN - AANVOERING VAN TEGEN
STRIJDIGHEID IN DE REDENEN - VER
SCHRIJVING IN DE REDENGEVING - GEEN 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. {I). 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN- AANVOERING VAN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE PROCESSEN
VERBAAL VAN VERHOOR - GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
(2). 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
Dat de middelen niet kunnen DOOR DE FEITENRECHTER 

worden aangenomen ·, STRAFZAKEN - NOODZAAK OF WENSELIJK
HEID VAN EEN ONDERWEKSDAAD- ONAAN-

Overwegende dat Uit de regelma- TASTBARE BEOORDELING (3). 

tig aan het Hof overgelegde stukken 1---------------
niet blijkt dat voor het overige een 
middel dat de openbare orde raakt, 
ambtshalve moet worden opgewor
pen; 

(1) en (2) Zie Cass., 22 feb. 1977 (A.C:, 1977, 
679). 

(3) Cass., 16 mei 1979 (A.C:, 1978-79, 1098). 
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4° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VRAAG OM EEN BIJKOMEND 
ONDERZOEK- WEIGERING VAN DE RECHTER 
OP GROND DAT HIJ HET ONDERZOEK NIET 
GEPAST ACHT - BESLISSING WAARUIT NIET 
NOODZAKELIJK SCHENDING VAN HET RECHT 

VAN VERDEDIGING VALT AF TE LEIDEN (4). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door het openbaar ministerie 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en op de civielrechtelijke vordering 
van verweerder : 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN _ BURGERLIJKE Overwegende dat de VOOrziening 
RECHTSVORDERING _ VRAAG OM EEN BIJKO- bij gebrek aan belang niet Ontvan
MEND ONDERZOEK, NL. EEN GETUIGENVER- kelijk is; 
HOOR - WEIGERING VAN DE RECHTER OP 
GROND DAT HIJ HET ONDERZOEK NIET WEN
SELIJK ACHT - BESLISSING WAARUIT NIET 
NOODZAKELIJK SCHENDING VAN REGELS 
INZAKE DE BEWIJSVOERING VALT AF TE LEI
DEN. 

(POUSSENIER T. HELLEMANS) 
ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 april 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd ter zake van, als bestuurder 
op de openbare weg, alvorens een 
andere bestuurder in te halen zich 
niet ervan te hebben vergewist dat 
hij dit zonder gevaar kan doen en 
inzonderheid dat de weg over een 
voldoende afstand vrij is om alle 
gevaar voor ongevallen te vermij
den; dat verweerder werd vervolgd 
ter zake van, op de openbare weg 
als bestuurder die naar rechts of 
naar links wil afslaan om de rijbaan 
te verlaten of die zijn voertuig langs 
de linkerkant van een rijbaan met 
eenrichtingsverkeer wil opstellen, 
zich niet vooraf ervan te hebben 
vergewist dat hij dit kon doen 
zonder gevaar voor de andere weg
gebruikers, vooral rekening hou
dend met de vertragingsmogelijkhe
den van de achterliggers; dat de 
rechtbank, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beide beklaagden 
vrijspreekt zonder kosten en zich 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de door de partijen 
1:egen elkaar ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door het openbaar ministerie tegen 
verweerder ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser, beklaagde 
en burgerlijke partij die niet in 
kosten van die vordering is veroor
deeld, geen hoedanigheid heeft om 
tegen die beslissing cassatieberoep 
in te stellen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerder : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 154, 155 en 176 van het Wet
boek van Strafvordering, en uit de 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het vonnis, na verweerder op 
strafgebied vrijgesproken te hebben, de 
rechtbank onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de door eiser inge
stelde burgerrechtelijke vordering tot 
betaling door verweerder van een scha
devergoeding van 170.231 frank, op 
grond dat : betreffende de feiten, de 
door Poussenier opgegeven getuige Van 
Coillie verklaarde dat de auto van Helle
mans plots naar links is afgeslagen; de 
getuige Buseyne deze verklaring beves
tigde; uit de verklaringen van de par
tijen geenszins de uitsluitende verant
woordelijkheid van een der beklaagden 
met voldoende zekerheid kan worden 
afgeleid; " enerzijds, de inzittenden van 
het voertuig van Poussenier wel ver
klaarden dat het voertuig van Hellemans 

-----------------( rechts afsloeg zonder pinklichten toen 
(4) Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919) met 

voetnoot F.D.; 21 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 326). 
Poussenier op diens hoogte was, doch 
dat hun verklaringen, waar het de snel-
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heid die Poussenier voerde, aangaat, ver 
uit elkaar liggen, wat aan hun exactheid 
en geloofwaardigheid afbreuk doet »; 
anderzijds, Hellemans zeer twijfelend is 
omtrent zijn rijwijze, doch dat de situe
ring van de schade aan de beide voertui
gen zijn stelling zou kunnen schragen; 
ten slotte de tekening en de verklarin
gen van beide partijen op de ongevals
aangifte, die, hoewel zij werd onderte
kend door heiden, te summier zijn om 
hieruit enige aanwijzing van de verant
woordelijkheid te kunnen putten; dan 
ook de eerste rechter, gezien de twijfel, 
beide beklaagden terecht vrijsprak en 
zich onbevoegd verklaarde om kennis te 
nemen van de eis van de burgerlijke 
partijen, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
enerzijds, in de uiteenzetting van de 
feiten, vaststelt dat Van Coillie en 
Buseyne gezegd hebben dat de wagen 
van Hellemans plots naar links afsloeg, 
en .anderzijds, bij de behandeling van de 
grond, vermeldt dat deze getuigen zou
den verklaard hebben dat de wagen 
plots naar rechts afsloeg; dat deze 
motieven tegenstrijdig en duister zijn 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, de inzittenden van 
het voertuig van eiser, met name Van 
Coillie en Buseyne, aan de politie van 
Lier geenszins verklaard hebben dat de 
auto van Hellemans plots naar rechts is 
nfgeslagen, zoals het vonnis beslist, maar 
integendeel dat Hellemans plots naar 
links afgeslagen is, zodat het vonnis de 
bewijskracht van de processen-verbaal 
(stukken 5, a, en 9 van het politiedossier) 
miskent (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, eiser in zijn aanvul
lende conclusie uitdrukkelijk staande 
hield dat, voor het geval er enige twijfel 
aangaande de verklaringen van Van 
Coillie en Buseyne zou bestaan, het zou 
passen dat deze getuigen onder eed door 
de rechtbank zouden verhoord worden, 
waarbij tegensprekelijkheid voorhanden 
is en tevens de waarborg van de eedaf
legging; het vonnis op deze conclusie 
niet antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het vonnis, door 
eiser niet toe te laten tot het door hem 
aangeboden getuigenbewijs, de regelen 
van de bewijsvoering schendt, daar eiser 
gerechtigd was de overtreding van ver
weerder met getuigen te bewijzen, en 

eveneens het recht van verdediging mis
kent (schending van de artikelen 154, 
155 en 176 van het Wetboek van Straf
vordering en miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis 
onder meer vaststelt « Hellemans 
verklaarde : " Ik reed over de Ant
werpsesteenweg van Lier-centrum 
naar Boechout. Ik was gestopt ter 
hoogte van de Veldstraat. Ik 
wachtte tot het tegenliggend ver
keer gepasseerd was en toen ik wou 
vertrekken werd ik langs achter 
aangereden en daardoor voortge
duwd tot tegen de hofmuur van 
Mortelmans " Poussenier ver
klaarde : " Ik reed van Lier naar 
Boechout met een snelheid van 30 a 
40 km/u. Ik stak een wagen voor 
langs de linkerkant en op dat ogen
blik sloeg die auto linksaf. De auto 
reed uiterst rechts en had geen 
pinklicht... In mijn auto zaten drie 
mensen die kunnen getuigen ". Ter 
plaatse van het ongeval werd een 
formulier van aanrijding door een 
vriend van Poussenier ingevuld 
(stuk 5, c). Dit ongevalsformulier 
vermeldt als schade bij Hellemans, 
volkomen achteraan, en bij Pousse
nier volledig vooraan; hierop ver
klaarde Hellemans het ongeval als 
volgt : " Ik sloeg af en tegenpartij 
stak ondertussen voorbij en reed op 
mij ". Poussenier dan verklaarde : 
" Ik stak voorbij en tegenpartij sloeg 
ondertussen af ". ( ... ) De door Pous
senier opgegeven getuige Van Coil
lie, die bij Poussenier inzat, werd 
gehoord en deze laatste verklaarde : 
" Wij reden met een snelheid van 90 
a 100 km/u. Ik zag voor ons een 
auto, die zeer traag reed. Die auto 
had geen pinkers branden. Die auto 
heeft niet stilgestaan. ... Als wij op 
zijn hoogte waren, is deze plots 
naar links afgeslagen " Op 
9 november 1980 werd op verzoek 
van de heer politierechter te Lier 
nog een derde getuige gehoord, 
Buseyne Christiaan, die verklaarde 
dat Poussenier een snelheid voerde 
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van 65 km/u. en bevestigde voor het 
overige de verklaring van Van Coil
lie »; 

Overwegende dat uit deze context 
blijkt dat het bij loutere verschrij
ving is dat het vonnis verder in de 
motivering vermeldt dat de inzitten
den van het voertuig van eiser 
verklaarden dat verweerder 
« rechts » afsloeg; 

Dat zodanige verschrijving geen 
tegenstrijdigheid in de motivering 
van de beslissing meebrengt en 
daaruit evenmin een miskenning 
van de bewijskracht van de verkla-
ringen van de getuigen kan worden 
afgeleid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 november 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Vervloet- Gelijkluidende conclusie van 
de heer Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Wat het derde en het vierde Nr. 197 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter 
in feite en derhalve op onaantast
bare wijze de noodzaak of de 
gepastheid van het verhoor van 
getuigen ter terechtzitting beoor
deelt; 

2' KAMER- 24 november 1981 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM -TUCHTZAKEN- ONDERZOEKSRAAD 
VOOR DE SCHEEPVAART- CASSATIEBEROEP 
VAN DE OP TUCHTGEBIED VEROORDEELDE 
PARTIJ - MEMORIE INGEDIEND DOOR DE 
RIJF.SCOMMISSARIS BIJ DE ONDERZOEKS
RAAD VOOR DE SCHEEPVAART - CASSATIE
BEROEP ONTVANKELIJK (1). 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat « de inzittenden van het 
voertuig Poussenier wel verklaarden 
dat het voertuig Hellemans rechts 1----------------
(lees : links) afsloeg zonder pink
lichten toen Poussenier op diens 
hoogte was, doch dat hun verklarin
gen waar het de snelheid die Pous
senier voerde, aangaat, ver uit 
elkaar liggen, wat aan hun exact
heid en geloofwaardigheid afbreuk 
doet »; 

Dat het vonnis zodoende impliciet 
maar zeker te kennen geeft dat de 
rechtbank het door eiser gevraagde 
verhoor van de getuigen ter terecht
zitting niet raadzaam acht en de 
reden aangeeft waarom het eisers 
verzoek afwijst; dat het aldus eisers 
desbetreffende conclusie beant
woordt; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de rechter een 
verzoek tot verhoor van getuigen ter 
terechtzitting afwijst, niet kan wor
den afgeleid dat de regels inzake 
bewijsvoering in strafzaken en het 
recht van verdediging zijn miskend: 

(1) Het geannoteerde arrest verwerpt het 
middel van niet-ontvankelijkheid dat de Rijks
commissaris bij de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart tegen het cassatieberoep heeft 
opgeworpen. Doordat het Hof acht slaat op de 
door de Rijkscommissaris ingediende memorie 
antwoordt het impliciet op de vraag of die 
ambtenaar partij is in het cassatiegeding en in 
welke hoedanigheid hij optreedt. 

Daarover de memorie van toelichting op de 
wet van 30 juli 1926 tot instelling van een 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart (thans 
« Zeevaart » geheten (*) : 

« Een Rijkscommissaris die geen dee! aan 
de beraadslagingen neemt, zal den Raad 
worden toegevoegd om op te treden in de rol 
en met de functies van het openbaar minis
terie bij de rechtbanken van burgerlijke 
zaken. 

Hij zal samen met den voorzitter het recht 
hebben een initiatief voor het bijeenroepen 
van den Raad; hij zal de beschuldigde perso
nen en de getuigen dagvaarden, het onderzoek 
leiden, de vorderingen uitspreken en evenals 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 

(*) Ingevolge een besluit van 25 okt. 1933 
van de Permanente Commissie tot bevordering 
van eenheid en vastheid in de Nederlandse 
bestuurstaal in Be!gie. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- TUCHTZAKEN- BESLISSING VAN DE 
ONDERZOEKSRAAD VOOR DE SCHEEPVAART 
- OPGAVE VAN DE GESCHONDEN WETTE
LIJKE BEPALINGEN- OPGAVE NIET VEREIST. 

2" Geen enkele wetsbepaling ve1plicht 
de op tuchtgebied veroordeelde partij, 
die cassatieberoep instelt tegen de 
beslissing van de Onderzoeksraad voor 
de Scheepvaart, de wettelijke bepalin
gen op te geven waarvan zij schending 
aanvoert. 

(T ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 mei 1981 door 
de Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart gewezen; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening door 
de Rijkscommissaris bij de Onderzoeks
raad voor de Scheepvaart opgeworpen 

------------------! en hieruit afgeleid dat het verzoekschrift 
de wettelijke bepalingen waarvan de 

de aangeklaagde van de gevelde vonnissen in 
cassatie kunnen gaan. » (Kamer, zitt., 1925-26, 
Gedr. St., mem. van toelicht., nr. 41, biz. 366.) 

De wet van 30 juli 1926 bepaalt immers dat 
de Rijkscommissaris : op zijn initiatief de raad 
kan bijeenroepen (art. 21), het recht heeft om 
voorstellen te doen ter toepassing van de bij 
de artt. 3 en 4 bepaalde maatregelen (art. 16), 
de verdachten en getuigen te dagvaarden om 
voor de raad te verschijnen (art. 23), onderzoe
ken te doen (art. 16), vorderingen te doen 
(art. 16), adviezen te geven (art. 22), zich in 
cassatie te voorzien (art. 40). 

Volgens de memorie van toelichting bij de 
wet is de Rijkscommissaris op aile gebied 
gelijkgesteld met de magistraten. 

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de rechterlijke ambten zijn gro
tendeels toepasselijk op de voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart en op de 
Rijkscommissaris (o.a. onverenigbaarheden, 
verhindering, vervanging, verblijfplaats, afwe
zigheid; zie de artt. 18, 19 en 20 wet van 30 juli 
1926). Oak wraking is mogelijk (art. 18). 

De Rijkscommissaris is geen orgaan van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart. Als 
am.btenaar van de administratieve orde wordt 
hij in het algemeen belang, t.w. de veiligheid 
van de zeevaart, binnen de perken van de 
bevoegdheid van de raad belast met de 
opdrachten van het openbaar ministerie. Hem 
wordt dezelfde onafhankelijkheid als die van 
het openbaar ministerie gewaarborgd en hij 
heeft dezelfde verplichtingen. 

De Rijkscommissaris kan dus gelijkgesteld 
worden met het openbaar ministerie bij de 
gewone rechtbanken. 

Voor het cassatieberoep tegen een beslissing 
van de Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
gelden dezelfde regels als voor strafzaken 
(art. 40 wet van 30 juli 1926; Cass., 20 juni 
1966, Bull. en Pas., 1966, I, 1345 en noot 2). 

Gelet op de cassatieprocedure inzake bes!is
singen van de Onderzoeksraad voor de 
Scheepvaart en rekening houdende met de 
bevoegdheden van de Rijkscommissaris mag 
men aannemen dat die ambtenaar, zoals het 
openbaar ministerie bij de gewone rechtban
ken, op het cassatieberoep van de veroor
deelde, partij is in het cassatiegeding in de 
hoedanigheid van verweerder en dat hij een 
memorie mag indienen. 

B.J.B. 

schending wordt aangevoerd, niet ver
meldt: 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling de op tuchtgebied veroordeelde 
partij die cassatieberoep instelt 
tegen de beslissing van de Onder
zoeksraad voor de Scheepvaart, 
verplicht de wettelijke bepalingen 
waarvan de schending wordt aange
voerd, te vermelden; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid moet worden ver
worpen; 

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. 

24 november 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de heer Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Nr. 198 

2' KAMER- 24 november 1981 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - MET DE GOEDE 
ZEDEN STRIJDIGE PRENTEN - STRAFWET
BOEK, ART. 383 -GOEDE ZEDEN- BEG RIP. 
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Het wettelijk begrip « goede zeden » kan 

niet worden getoetst aan de desbetref
fende opvatting van « velen »; de aan 
de evolutie onderhevige inhoud van 
dat begrip dient te worden bepaald 
aan de hand van de door de wet op 
het stuk van de openbare zedeiijkheid 
beschermde waarden, zoals zij door 
het collectief bewustzijn van het ogen
blik worden aangevoeld (1). (Art. 383 
Sw.) 

(ELEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

den, 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; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

24 november 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de heer Chatel, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Matthijs - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. John 
Bultinck, Gent. 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 383, eerste Nr. 199 
lid, van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest de 
telastlegging bewezen verklaart op 
grond van de considerans : « dat het 
opdringen langs de openbare weg 
van afbeeldingen, die velen als 
zedenkwetsend of vernederend 
beschouwen, een onaanvaardbare 
geweldpleging inhoudt »; 

Overwegende dat het wettelijk 
begrip « goede zeden » niet kan 
worden getoetst aan de desbetref
fende opvatting van « velen »; dat 
de aan evolutie onderhevige inhoud 
van dat begrip dient te worden 
bepaald aan de hand van de door de 
wet op het stuk van de openbare 
zedelijkheid beschermde waarden, 
zoals zij door het collectief bewust
zijn van het ogenblik worden aan
gevoeld; 

Dat de beslissing niet wettelijk 
verantwoord is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de door eiser aange
voerde middelen die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen lei-

Nota arrest nr. 198 : 

(1) Zie Cass., 9 april 1974 (A.C:, 1974, 873), 
28 sept. 1977 {ibid., 1978, 134); zie ook de cone!. 
van het O.M. v66r dit geannoteerde arrest in 
R.W., 1981-82, kol. 1815 e.v. 

2' KAMER - 24 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - REDENE
RING VAN DE RECHTER NIET LOGISCH -
GEEN SCHENDING VAN ART. 97 GRONDWET (1). 

2° WEGVERKEER - PLAATS OP DE RIJ
BAAN - VERPLICHTING VOOR DE BESTUUR
DER OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECH
TERRAND VAN DIE BAAN TE BLIJVEN -
WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 
9.3- DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPLICHTING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- OPGAVE VAN DE WETTELIJKE 
BEPALINGEN INZAKE RECHTSPLEGING EN 
RECHTSMACHT- OPGAVE NIET VEREIST. 

2" De verplichting voor een bestuurder, 
die de rijbaan volgt, om zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven, wOJ·dt beoordeeld 
volgens de concrete feitelijke omstan
digheden waarin de bestuurder zich 
bevindt (2). 

3" De vonnissen en arresten in strafza
ken behoeven geen opgave te bevatten 
van de wettelijke bepalingen die 

Nota's arrest nr. 199 : 

(1) Cass., 27 maart 1980 (A.C:, 1979-80, 
nr. 481). 

(2) Cass., 15 okt. 1980 (A.C:, 1980-81, nr. 102). 
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slechts betrekking hebben op de door steunt. Deze impliciete tegenstrijdigheid 
de rechter toegepaste regels inzake schendt artikel 97 van de Grondwet , : 
rechtspleging of rechtsmacht (3). 

(BROUCKE A., BROUCKE M. 
T. SENESAEL G., SENESAEL H.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eerste verweerder vrijspreekt 
van de telastlegging onopzettelijk 
letsels aan eiser te hebben toege
bracht, tweede verweerder buiten de 
zaak stelt en het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vorderingen van de 
eisers, burgerlijke partijen; dat het 
arrest de kosten van de vordering 
van het openbaar ministerie ten 
laste laat van de Staat en die van de 
civielrechtelijke vorderingen ten 
laste van de eisers; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : " De getuige Selen Hugo verklaart 
ter zitting : " Het zicht bedroeg 25 a 30 
meter". Het hof van beroep heeft uit de 
verklaringen van Selen Hugo afgeleid : 
"de door getuige Selen Hugo geraamde 
zichtbaarheid van 30 meter client gezien 
van uit dezes plaats op de Millebrug, 
haaks op de door beide betrokken weg
gebruikers gevolgde Lovaartdijk, zijnde 
blijkbaar 15 meter links en rechts van 
zijn standplaats gezien ". Indien de 
bestreden uitspraak op een essentieel 
punt uitgaat van feiten die in strijd zijn 
met de stukken van het geding hebben 
we te doen met een miskenning van een 
ter zake betrekkelijke ervaringsregel. Er 
is een logische fout in de redenering van 
de rechter ten gronde waarop het oor
deel over de feiten van het geding 

(3) Cass.. 13 juni 1972 (A.C., 1972, 959); zie 
Cass., 5 f.,o. 198' (ibid., 1980-81, nr. 335) : de 
vermeldmg in een arrest of vonnis van de 
artikelen van de Taalwet Gerechtszaken is wei 
voorgeschreven maar niet op straffe van 
nietigheid. 

Overwegende dat de door het 
middel aangevoerde « logische fout 
in de redenering , geen schending 
kan opleveren van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door de verklaring van 
getuige Selen aldus te verstaan dat 
hij het had over het samengevoegde 
gezichtsveld op de rijbaan aan zijn 
linker- en rechterzijde, van be
doelde verklaring geen interpretatie 
geeft die ermee onverenigbaar is; 
dat daarin evenmin een tegenstrij
digheid schuilt; 

Dat het middel derhalve voor het 
overige feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt : " Artikel 9.3 van het Wegver
keersreglement bepaalt : " Elke bestuur
der die de rijbaan volgt, moet zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan blijven ". Wanneer het hof van 
beroep de vrijspraak motiveert door te 
zeggen : " Inderdaad, om de 2,85 meter 
brede bietenopraper met aan zijn rech
terzijde de hoogopstekende laadbrug 
zoveel mogelijk veilig rechts van de 
rijbaan te houden, moest de beklaagde 
met zijn veel smallere tractor meer naar 
het midden van de rijbaan rijden ", 
schendt het de wet; immers het hof van 
beroep oordeelt dat de tractor artikel 9.3 
van het Wegverkeersreglement mag 
overtreden opdat de bietenopraper con
form artikel 9.3 van het Wegverkeersreg-
lement zou rijden >> : 

Overwegende dat de bewoordin
gen « zo dicht mogelijk >> in de in 
het middel aangehaalde wettelijke 
bepaling doelen op de « mogelijk
heid ,, in acht genomen de concrete 
feitelijke omstandigheden waarin de 
bestuurder verkeert; 

Overwegende dat het hof van 
beroep wijst op de aan de rechter
zijde van de rijbaan « aanwezige 
elektrische luchtleidingen of de op 
sommige punten aanwezige bomen >> 

waarmede de opgetrokken laadbrug 
van de bietenopraper riskeerde in 
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aanraking te komen en op het risico 
van kantelgevaar dat « een bij de 
rijbaan gelegen gracht » opleverde; 
dat het aldus, conform de in het 
middel aangehaalde wettelijke 
bepaling, nagaat of eerste verweer
der « zo dicht mogelijk » bij de 
rechterrand van de rijbaan is geble
ven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het achtste middel, hieruit afge
leid dat het hof van beroep in het arrest 
de artikelen 189 en 190 van het Wetboek 
van Strafvordering niet vermeldt : 

Overwegende dat de vonnissen en 
arresten in strafzaken geen opgave 
behoeven te bevatten van de wette
lijke bepalingen die slechts betrek
king hebben op de door de rechter 
toegepaste regels inzake rechtsple
ging of rechtsmacht, met uitzonde
ring evenwel van de bepalingen van 
de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

24 november 1981 - 2' kamer -
Voorzitter en verslaggever : de heer 
Chatel, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de heer Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Wilfried Vandenbussche, 
Veurne. 

Nr. 200 

2' KAMER - 25 november 1981 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VAN DE 
GELAEDEERDE VOORTVLOEIEND UIT AAN
TASTING VAN ZIJN FYSIEKE GAAFHEID -
BEDRAG VAN DE VERGOEDING DOOR DE 
RECHTER VASTGESTELD OP BASIS VAN HET 
BRUTOLOON VAN DE GELAEDEERDE- WET
TIGHEID. 

Bij de toekenning aan de gelaedeerde 
van een vergoeding wegens gedeelte
lijk verlies van zijn arbeidsgeschikt
heid kan de rechter, door een onaan
tastbare beoordeling van de gegevens 
van de zaak, het bedrag van die 
vergoeding vaststellen mits hij het 
brutobedrag van het loon als basis 
neemt(1). (Art. 1382 B.W.) 

(VANDERSTICHELE, DEWITTE 
T. WINTERTHUR N.V. EA.) 

25 november 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en De Bruyn. 

Nr. 201 

2' KAMER- 25 november 1981 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- WET 20 APRIL 
1874, ART. 5- MOTIVERING. 

Niet met redenen omkleed, als vereist 
bij art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis, is 
het aJTest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij de voorlo
pige hechtenis na een maand wordt 
gehandhaafd wegens de ernst van de 
feiten die aan de beklaagde worden 
telastgelegd, en van beschuldigingen 
van een medeverdachte waardoor ver
wijzing naar het hoi van assisen is 
verantwoord, van de niet nader 
bepaalde overweging dat de invrij
heidstelling van de beklaagde zou 
indruisen tegen het gevoelen van 
openbare veiligheid dat de burgers 
rechtmatig door de gerechtelijke 
instanties beschermd wensen te zien 
en van de noodzaak dat een college 
van deskundigen in de ballistiek een 
aanvullend onderzoek zouden doen 
aangezien de eerste twee omstandig~ 
heden niet aantonen dat de openbare 
veiligheid in het gedrang zou komen 
indien de beklaagde in vrijheid werd 
gesteld, de derde omstandigheid geen 
omstandigheid is eigen aan de zaak of 
de persooniljkheid van de verdachte 

(1) Cass., 19 jan. 1971 (A.C., 1971, 484). 
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die derwijze de openbare veiligheid 
raald dat zij de verdere handhaving 
van de hechtenis vereist, en de vierde 
als zodanig geen verantwoording ople
vert voor de handhaving van de voor
lopige hechtenis in het belang van de 
openbare veiligheid (1). 

(BODDAERT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1981 
gewezen door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Luik; 

Overwegende dat het arrest de 
beroepen beschikking, op 1 oktober 
1981 gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, wijzigt en met eenpa
rige stemmen beslist dat de voorlo
pige hechtenis van eiser, die ver
dacht wordt van doodslag, moet 
worden gehandhaafd; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 5 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973, 

doordat het arrest de voorlopige hech
tenis van eiser handhaaft op de enkele 
grond « dat de invrijheidstelling van 
verdachte een ernstige bedreiging zou 
vormen voor de openbare veiligheid die 
de burgers terecht door de gerechtelijke 
instanties beschermd wensen te zien », 

terwijl die redengeving niet voldoet 
aan het bepaalde in artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, volgens 
welke artikelen de raadkamer de ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken en op 
grond waarvan de hechtenis moet wor
den gehandhaafd, nauwkeurig moet 
omschrijven onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte; een 
wettige motivering ten deze noodzakelijk 
was, te meer nu de raadkamer bij 
beschikking de invrijheidstelling van 
eiser had gelast onder vermelding dat 
uit het aanvullend onderzoek door de 

(1) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 678) en 10 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 343). 

wetsdokter en uit de verslagen van de 
deskundige in de ballistiek en van de 
psychiatrische deskundige gebleken was 
« dat er geen ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden meer aanwezig zijn 
(waren) die handhaving van de hech
tenis in het belang van de openbare 
veiligheid noodzakelijk maken »; eiser 
die zich sedert juli 1980 in hechtenis 
bevindt, ontkent de hem ten laste 
gelegde doodslag te hebben gepleegd; 
juist de in de beroepen beschikking 
bedoelde deskundigenverslagen ertoe 
strekken te bewijzen dat eiser niet de 
dader is van het in de telastlegging 
bedoelde feit : 

Overwegende dat het arrest, 
onder verwijzing naar de motieven 
van de vordering van de procureur
generaal bij het hof van beroep en 
in de eigen redengeving vermeldt, 
enerzijds, « dat er, gelet op de 
uitzonderlijke ernst van de feiten, 
waarvan het hof van assisen dient 
kennis te nemen, ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden zijn 
welke de openbare veiligheid raken 
(en) dat, ook al blijft verdachte 
ontkennen, het op grond van de 
beschuldigingen van een medever
dachte noodzakelijk is de beide 
verdachten in staat van hechtenis 
naar het hof van assisen te verwij
zen », en anderzijds, « dat de 
invrijheidstelling van verdachte in 
ernstige mate zou indruisen tegen 
het gevoelen van openbare veilig
heid dat de burgers terecht door de 
gerechtelijke instanties beschermd 
wensen te zien (en) dat bovendien, 
gelet op de feitelijke toedracht van 
de zaak, een aanvullend onderzoek 
door een college van deskundigen in 
de ballistiek noodzakelijk blijkt »; 

Overwegende dat die redengeving 
niet voldoet aan het vereiste van 
artikel 5 van de wet van 20 april 
1874; 

Dat uit de ernst van de aan eiser 
verweten feiten en uit de vermel
ding dat het, gelet op de beschuldi
gingen van een medeverdachte, 
noodzakelijk is de verdachten in 
staat van hechtenis te verwijzen 
naar het hof van assisen, nog niet 
blijkt dat de openbare veiligheid in 
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gevaar zou zijn indien eiser in 
vrijheid wetd gesteld; 

Dat het arrest met de loutere 
vermelding dat de invrijheidstelling 
van eiser zou indruisen tegen het 
gevoelen van openbare veiligheid 
dat de burgers terecht door de 
gerechtelijke instanties beschermd 
wensen te zien, geen omstandigheid 
omschrijft die eigen zou zijn aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte en die een reden zou zijn 
om de hechtenis in het belang van 
de openbare veiligheid te handha
ven; dat een aanvullend onderzoek 
door een college van deskundigen in 
de ballistiek als zodanig geen grond 
oplevert tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis in het belang 
van de openbare veiligheid; 

Overwegende dat het middel 
gegrond is in zoverre het zich 
beroept op de schending van arti
kel 5 van de wet van 20 april 1874; 

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. 

25 november 1981 - 2' kamer 
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal- Advocaat: mr. S. Henry. 

Nr. 202 

2• KAMER - 25 november 1981 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ -- BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ OVER DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN EEN GEINTERNEERDE - GEEN VAST
STELLING DAT DE DIRECfEUR OF DE 

GENEESHEER VAN DE INRICHTING IS 
GEHOORD- NIETIGE BESLISSING (1). 

(LONCHEV AL) 

25 november 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 203 

2' KAMER - 25 november 1981 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
DUBBELZINNIGE REDENEN - NIET REGEL-
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING 
BEG RIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST VERGOEDINGS-
RENTE- BEG RIP. 

1 • Een beslissing is op dubbelzinnige 
redenen gegrond wanneer die redenen 
voor tweeerlei uitlegging vatbaar zijn 
en volgens de ene uitlegging de beslis
sing wettelijk verantwoord is, terwijl 
zulks niet het geval is volgens de 
andere (1). 

2" De vergoedingsrente op de wegens 
een aquiliaanse fout verschuldigde 
schadevergoeding houdt verband met 
de omvang van de schade en vormt 
een geheel met de vergoeding (2). 
(B.W., artt. 1153, 1382 en 1383.) 

Nota arrest nr. 202 : 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
359). 

Nota's arrest nr. 203 : 

(1) Zie Cass., 17 juni 1977 (A.C., 1977, 1073); 
Cass., 8 mei 1978 (ibid., 1978, 1046) en 27 maart 
1980 (ibid., 1979-80, nr. 483) met noot E.L. 

(2) Cass., 21 sept. 1970 (A.C., 1971, 68) en 
8 jan. 1973 (ibid., 1973, 470); zie DALCQ en 
GLANSDORFF, • Examen de Jurisprudence », 
R.C.J.B., 1981, biz. 167, nr. 163 en de verwijzin
gen. 
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(STEVE T. LANG LET, LECOMTE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Langlet tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn cassatiebe
roep; 

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Pierre Lecomte 
in eigen naam tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk hij die schade 
lijdt door de schuld van een ander, als 
goed huisvader het nodige moet doen 
om zijn schade te beperken, 

doordat eiser in zijn voor het hof van 
beroep genomen conclusie had betoogd 
dat de consolidatie van de letsels ten 
gevolge van het ongeval was ingetreden 
op 1 januari 1972; dat volgens het arrest 
van het hof van beroep van 24 oktober 
1973 de vaststelling van de aan verweer
der verschuldigde vergoedingen normaal 
had kunnen geschieden binnen een ter
mijn van twee jaar, dat is uiterlijk eind 
1975, indien verweerder zich had onder
worpen aan het geneeskundig onderzoek 
dat de verzekeraar van eiser hem reeds 
in november 1970 in der minne had 
voorgesteld en waarmee verweerder had 
ingestemd, en indien hij zich daartegen 
niet ten onrechte had verzet; dat voor
meld arrest van 24 oktober 1973 ver
weerder de verplichting oplegde zijn 
verbintenis nate komen; dat derhalve de 
vordering tot het toekennen van com
pensatoire interesten moest worden 
afgewezen voor de periode na 1 januari 
1976, vermits eiser op dat tijdstip reeds 
betaling had kunnen krijgen van de 
schadevergoeding, indien hij dat zelf 
niet had verhinderd; dat het arrest eiser 
niettemin veroordeelt om aan verweer-

der compensatoire interesten op 135.340 
frank te betalen met ingang van 19 
augustus 1970, datum van het ongeval, 
en op 300.000 frank met ingang van 1 
januari 1972, datum van de conso!idatie, 
en zijn beslissing grondt op de enkele 
overweging dat uit de gegevens van de 
zaak niet blijkt dat de vertraging bij de 
uitkering van de schadevergoeding te 
wijten is aan de schuld van verweerder, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
met die overweging geen passend ant
woord geeft op de omstandige verweer
middelen die eiser in zijn conclusie had 
aangevoerd, vermits aan de hand van die 
overweging niet kan worden uitgemaakt 
of de rechters van oordeel waren dat de 
door eiser gestelde feiten niet bewezen 
waren, dan wei of ze oordeelden dat die 
feiten ten aanzien van verweerder niet 
konden worden beschouwd als een nala
tigheid welke onverenigbaar was met 
het hierboven aangevoerde algemeen 
rechtsbeginsel, waaruit volgt dat die 
overweging niet voldoet aan het vereiste 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek; 

tweede onderdeel, de compensatoire 
interest de vergoeding is welke krach
tens de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek verschuldigd is voor 
de schade die ontstaat als gevolg van de 
vertraging bij de uitkering van de scha
devergoeding aan de benadeelde; die 
schade evenwel slechts moet worden 
vergoed wanneer een oorzakelijk ver
band bestaat met de schuld van ver
weerder tegen wie de rechtsvordering tot 
vergoeding is ingesteld, zodat ingeval de 
verweerder, zoals ten deze, het bestaan 
van dat oorzakelijk verband betwist, de 
eiser overeenkomstig artikel 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek het bestaan 
daarvan moet bewijzen; het arrest bijge
volg, door de beslissing te gronden op de 
hierboven vermelde overweging, de 
bewijslast in strijd met de wet omkeert : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de dubbelzin

nigheid in de motivering van een 
beslissing slechts leidt tot cassatie, 
wanneer de beslissing vatbaar is 
voor twee uitleggingen en een van 
beide de wet schendt; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat uit de gegevens van de 
zaak niet blijkt dat de vertraging 
waarmee de schadevergoeding werd 
uitbetaald, te wijten is aan een fout 
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van de burgerlijke partij (thans de 
verweerder Lecomte)»; 

Overwegende dat, zelfs al zou die 
grond van het arrest vatbaar zijn 
voor de twee uitleggingen die in dit 
onderdeel van het middel worden 
weergegeven, geen van beide impli
ceert dat verweerder een fout heeft 
begaan waardoor hij zijn schade 
heeft verergerd; 

Dat de beslissing, wat de beide 
uitleggingen betreft, naar recht is 
verantwoord; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser, beklaag
de, op 24 oktober 1973 bij arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel, 
afdeling Bergen, definitief en op 
tegenspraak is veroordeeld op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
en dat bij dat arrest is beslist dat 
een oorzakelijk verband bestaat tus
sen zijn schuld en de aan verweer
der berokkende schade; 

Overwegende dat de compensa
toire interesten op schadevergoedin
gen welke verschuldigd zijn wegens· 
een aquiliaanse fout in verband staan · 
met de omvang van de schade en een 
geheel vormen met de vergoeding; 

Dat het bestreden arrest op grond 
van de gegevens van het dossier in 
£eite beslist dat verweerder tussen 
de dag van het ongeval en de dag 
van de uitspraak van het arrest 
geen fout heeft begaan die de uitke
ring van zijn schadevergoeding zou 
hebben vertraagd; 

Overwegende dat het aldus beslist 
dat de daarmee strijdige bewering 
van eiser op geen enkel gegeven 
berust dat die bewering geloofwaar
dig maakt, en ze van de hand wijst 
zonder dat hierdocir de bewijslast 
wordt omgekeerd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van het cassatiebe-

roep, in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing op de door de ver
weerder Langlet tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 
verwerpt het cassatieberoep voor 
het overige; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

25 november 1981 - 2• kamer 
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Bayart en 
VanRyn. 

Nr. 204 

2• KAMER- 25 november 1981 

1° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - VERJARING -
STRAFZAKEN - N!EUWE WET WAARBIJ DE 
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAFVORDE
RING WORDT VERLENGD - DADELIJK TOE
PASSELIJK OP DE STRAFVORDERING DIE NOG 
NIET IS VERJAARD OP DE DAG VAN DE 
INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE WET. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE 
WET WAARBIJ DE VERJARINGSTERMIJN VAN 
DE STRAFVORDERING WORDT VERLENGD -
ONMIDDELLIJK VAN TOEPASS!NG OP DE 
STRAFVORDERING DIE NOG NIET IS VER
JAARD OP DE DAG VAN DE INWERKINGTRE
DING VAN DE NIEUWE WET. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - NIEUWE 

WET WAARBIJ DE VERJARINGSTERMIJN VAN 
DE STRAFVORDERING WORDT VERLENGD -
WET VAN 27 JUNI 1969 BETREFFENDE DE 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN DE 
ARBEIDERS, ART. 39, VERVANGEN BIJ ART. 66 
WET VAN 4 AUG. 1978 TOT ECONOMISCHE 
HERORIENTER!NG, EN 95 ARBEIDSONGEVAL
LENWET 17 APRIL 1971, GEW. BIJ ART. 14 K.B. 
NR. 15 VAN 23 OKT. 1978 - VERJARINGSTER
MIJN VAN EEN JAAR GEBRACHT OP DRIE JAAR 
- NIEUWE STUITING VAN DE VERJARING 
BINNEN DE NIEUWE TERMIJN VAN DRIE JAAR 
- WETTIGHEID. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - WET VAN 
27 JUNI 1969 BETREFFENDE DE MAATSCHAP
PELIJKE ZEKERHEID VAN DE ARBEIDERS, 
ART. 39, VERVANGEN BIJ ART. 66 VAN 4 AUG. 
1978 TOT ECONOMISCHE HERORIENTERING -
VERJARING VAN MISDRIJVEN- VERJARINGS
TERMIJN VAN EEN JAAR OP DRIE JAAR 
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GEBRACHT- NIEUWE STUITING VAN DEVER
JARING BINNEN DE NIEUWE TERMIJN VAN 
DRIE JAAR- WE'ITIGHEID. 

5° ARBEIDSONGEVAL - ARBEIDSON
GEVALLENWET 17 APRIL 1971, ART. 95, GEW. BIJ 
ART. 14 K.B. NR. 15 VAN 23 OKT. 1978 -
VERJARING VAN MISDRIJVEN- BEREKENING 
VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN EEN JAAR 
DIE OP DRIE JAAR IS GEBRACHT - NIEUWE 
STUITING VAN DE VERJARING BINNEN DE 
NIEUWE TERMIJN VAN DRIE JAAR- WETTIG
HEID. 

1• en 2• Krachtens het beginsel dat een 
nieuwe wet onmiddellijk effect sor
teert, moet de nieuwe wet tot verlen
ging van de verjaringstermijn van de 
strafvordering worden toegepast op 
aile strafvorderingen die v66r de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet 
zijn ontstaan en op die datum nog niet 
zijn verjaard (1). 

3•, 4• en 5• Uit de artt. 39, eerste lid, wet 
van 27 juni 1969 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbei
ders, vervangen bij art. 66 wet van 
4 aug. 1978 tot economische herorien
tering, en 95 Arbeidsongevallenwet 
17 april 1978, gew. bij art. 14 KB. 
nr. IS van 23 okt. 1978, blijkt dat de 
verjaringstermijn van drie jaar, ter 
vervanging van de termijn van een 
jaar, begint te lopen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd; de 
verjaring van de strafvordering, die 
rechtsgeldig is gestuit door een tijdens 
de vroegere verjaringstermijn van een 
jaar verrichte onderzoeksdaad, kan 
opnieuw worden gestuit door een stui
tingshandeling verricht tijdens de 
nieuwe termijn van drie jaar. 

(DUDOME) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 39 van de 
wet van 27 juni 1969 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de 

arbeiders, 95 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 46 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon, 66 van de wet van 
4 augustus 1978 tot economische her
orientering, 14 en 8 van het koninklijk 
besluit nr. 15 van 23 oktober 1978, 2 van 
het Strafwetboek, 7 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser wegens de 
telastleggingen 5, 6 en 7 veroordeelt, na 
te hebben verklaard dat de strafvorde
ring niet verjaard was, op grond dat de 
verjaringstermijnen van een jaar, voor
geschreven door de teksten die van 
kracht waren op het ogenblik dat de 
feiten werden gepleegd, door latere wet
ten op drie jaar waren gebracht; dat 
ingevolge het beginsel dat de nieuwe wet 
onmiddellijk effect sorteert, een nieuwe 
wet waarbij de verjaringstermijn van de 
strafvordering wordt verlengd, moet 
worden toegepast op aile rechtsvorderin
gen die v66r de inwerkingtreding van de 
wet zijn ontstaan en op die datum nog 
niet verjaard zijn en dat de strafvorde
ring niet verjaard was op de dag van het 
van kracht worden van de wetten waar
bij de verjaringstermijn werd verlengd, 

terwijl krachtens artikel 2 van het 
Strafwetboek en artikel 7 van het Ver
drag betreffende de rechten van de 
mens, geen zwaardere straf mag worden 
opgelegd dan die welke ten tijde van het 
begaan van het strafbare feit van toepas
sing was; de wetten op de verjaring niet 
!outer de vorm of de procedure regelen, 
doch gevolgen hebben voor het recht zelf 
vermits ze met name aan het misdrijf 
zijn strafbaar karakter ontnemen; uit 
het feit dat de wetten waarbij de verja
ringstermijnen worden verlengd, de op 
het misdrijf toepasselijke straf verzwa
ren, volgt dat het arrest de in het middel 
vermelde bepalingen schendt waar het 
de nieuwe wet waarbij de verjaringster
mijn wordt verlengd, toepast op een 
misdrijf dat was gepleegd v66r de 
inwerkingtreding van die wet : 

(1) Cass., 7 mei 1980, 2 arresten (A.C., 
1979-80, nr. 570, en Rev. dr. pen. et crim., 1981, 
biz. 975 met noot Philippe Quarre), Cass., 
28 mei 1980 (ibid., 1979-80, nr. 609); Cass., 10 
sept. en 10 dec. 1980 (ibid., 1980-81, nrs. 24 en 
216). 

Overwegende dat eiser vervolgd -----------------1 werd . we gens overtreding van arti-
kel 21 van de wet van 27 juni 1969 
betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, van arti
kel 62, eerste lid, van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 en van 
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artikel 11 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers; 

Overwegende dat de verjarings
termijn van de strafvordering, die 
voor die misdrijven oorspronkelijk 
op een jaar was vastgesteld, op drie 
jaar werd gebracht, respectievelijk 
door artikel 66 van de wet van 
4 augustus 1978 tot economische 
herorientering, die op 27 augustus 
1978 van kracht is geworden, en 
door de artikelen 14 en 8 van het 
koninklijk besluit nr. 15 van 23 
oktober 1978, dat op 19 november 
1978 van kracht is geworden; 

Overwegende dat het arrest eiser 
afzonderlijke straffen oplegt voor 
elk misdrijf op grond van de vast
stelling dat de strafvordering niet 
verj aard was op de dag van het van 
kracht worden van de wetten waar
bij de verjaringstermijn werd ver
lengd; 

Overwegende dat de verjaring van 
de strafvordering betekent dat een 
beklaagde na verloop van een 
bepaalde tijd, in het belang van de 
maatschappij, niet meer mag wor
den vervolgd, zodat de wetten op de 
verjaring geen gevolgen hebben 
voor het recht zelf; dat de verlen
ging van de verjaringstermijn door 
de wet niet leidt tot een verzwaring 
van de straf welke van toepassing is 
op het ogenblik dat het misdrijf 
werd gepleegd; 

Dat de artikelen 2 van het Straf
wetboek en 7 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden niet van toepassing zijn op 
die wetten; 

Overwegende derhalve dat die 
wetten wegens hun aard onmiddel
lijk effect sorteren en van toepas
sing zijn op de rechtsvorderingen 
die v66r de inwerkingtreding ervan 
zijn ontstaan en op die datum nog 
niet verjaard zijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 

wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, miskenning van het 
beginsel dat de wet geen terugwerkende 
kracht heeft (artikel 2 van het Strafwet
boek, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 3 
van het Gerechtelijk Wetboek en 7 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden), van het beginsel dat de 
nieuwe wet onmiddellijk moet worden 
toegepast, schending van de artikelen 39 
van de wet van 27 juni 1969, 66 van de 
wet van 4 augustus 1978, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser wegens de 
telastlegging 5, namelijk dat hij ver
zuimd heeft bij de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid aangifte te 
doen van de werknemers Ben Hassine 
Ahmed en Mohktarie Emokta, veroor
deelt na te hebben verklaard dat de 
strafvordering niet verjaard was op 
grond dat « de verjaringstermijn van de 
strafvordering, zoals die was vastgesteld 
bij artikel 39 van de wet van 27 juni 1969 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, van een op drie jaar 
is gebracht ingevolge artikel 66 van de 
wet van 4 augustus 1978 tot economische 
herorientering, die op 27 augustus 1978 
van kracht is geworden; dat ingevolge 
het beginsel dat de nieuwe wet onmid
dellijk effect sorteert, artikel 66 van de 
wet van 4 augustus 1978 moet worden 
toegepast op aile rechtsvorderingen die 
v66r de inwerkingtreding van de wet 
zijn ontstaan en op die datum nog niet 
verjaard zijn ... , dat Ben Hassine Ahmed 
als werknemer tewerkgesteld was vanaf 
3 augustus 1976 en nog in dienst was op 
30 juni 1977; dat aldus de rechtsvorde
ring wegens dat misdrijf niet verjaard 
was op 27 augustus 1978, vermits de 
verjaring door het kantschrift van 
20 april 1973 rechtsgeldig was gestuit; 
dat de werknemer Mohktarie Emokta of 
El Moktar heeft gewerkt van 24 septem
ber 1976 tot 25 oktober 1976; dat de 
verjaring rechtsgeldig is gestuit door het 
kantschrift van 13 oktober 1977; dat 
aldus de rechtsvordering wegens dat 
misdrijf niet verjaard was op 27 augus
tus 1978; ... dat de verjaringstermijn 
overigens opnieuw rechtsgeldig werd 
gestuit binnen de oorspronkelijke ter
mijn van drie jaar ten gevolge van het 
hoger beroep dat de arbeidsauditeur op · 
6 november 1979 had ingesteld "• 

Over het tweede en derde middell terwl}l artikel 22 van de wet van 
samen, het tweede afgeleid uit de schen- 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
ding van de artikelen 21, 22, 25 van de titel van het Wetboek van Strafvordering 
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luidt als volgt : « de verjaring van de 
strafvordering wordt slechts gestuit door 
daden van onderzoek of van vervolging, 
verricht binnen de in het vorige artikel 
gestelde termijn >>, dat is een termijn 
van tien jaar, drie jaar of zes maand te 
rekenen vanaf de dag waarop het mis
drijf werd gepleegd, de verjaring der
halve slechts binnen de oorspronkelijke 
verjaringstermijn rechtsgeldig kan wor
den gestuit; de duur van de oorspronke
lijke verjaringstermijn wordt geregeld 
door de wet die van kracht is bij het 
verstrijken van die termiJn terwijl de 
stuiting van de verjaring wordt geregeld 
door de wet die van kracht is op de dag 
waarop de verjaringstuitende daad wordt 
verricht; de strafbare feiten werden 
gepleegd tussen 3 augustus 1976 en 
25 oktober 1976, zodat de oorspronke
lijke verjaringstermijn van een jaar, 
voorgeschreven door artikel 39 van de 
wet van 27 juni 1969, verstreken was 
uiterlijk op 25 oktober 1977, dus op een 
ogenblik dat de wet van 4 augustus 1978 
waarbij de verjaringstermijn op drie jaar 
werd gebracht, nog niet van kracht was 
geworden; wanneer de verjaring rechts
geldig wordt gestuit binnen de oorspron
kelijke verjaringstermijn, een nieuwe 
verjaringstermijn ingaat die niet meer 
kan worden gestuit, en de verlopen 
termijn in zijn geheel vervalt; ingevolge 
het beginsel dat de nieuwe wet onmid
dellijk effect sorteert, een nieuwe wet 
die de verjaringstermijn verlengt en die 
in werking treedt na het verstrijken van 
de oorspronkelijke termijn enkel mag 
worden toegepast op de nieuwe termijn 
die ingaat de dag waarop de verjaring 
binnen de oorspronkelijke termijn voor 
het laatst werd gestuit en de aard en de 
kenmerken van die termijn niet vermag 
te wijzigen; artikel 66 van de wet van 
4 augustus 1978 enkel tot gevolg kon 
hebben dat de nieuwe verjaringstermijn 
op drie jaar werd gebracht, welke ter
mijn ten aanzien van de werknemer Ben 
Hassine op 20 april 1978 en ten aanzien 
van de werknemer Mohktarie op 
13 oktober 1977 was ingegaan, vermits 
op die data de verjaring voor het laatst 
werd gestuit binnen de oorspronkelijke 
termijn, waaruit volgt dat, eerste onder
dee!, het arrest, niet zonder het beginsel 
te miskennen volgens hetwelk de nieuwe 
wet onmiddellijk effect sorteert en niet 
zonder de overige in het middel ver
melde bepalingen te schenden, kon 
beslissen dat bij de wet van 4 augustus 
1978 de oorspronkelijke verjaringster
mijn op drie jaar was gebracht; 

tweede onderdeel, het arrest niet dan 
met schending van de in het middel 
vermelde bepalingen kon beslissen dat 
de verjaring rechtsgeldig was gestuit ten 
gevolge van het hoger beroep dat 
de arbeidsauditeur had ingesteld op 
6 november 1979, dus op een ogenblik 
dat de oorspronkelijke verjaringstermijn 
reeds was verstreken; 

derde onderdeel, het arrest bijgevolg 
niet kon beslissen dat de rechtsvorde
ring niet verjaard was, nu toch meer dan 
drie jaar was verlopen tussen de datum 
van het arrest en de datum waarop de 
verjaring voor het laatst was gestuit 
binnen de oorspronkelijke termijn; 

het derde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 21, 22, 25 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, miskenning van het beginsel 
dat de wet geen terugwerkende kracht 
heeft ( artikelen 2 van het Strafwetboek, 
2 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden), van het beginsel dat de 
nieuwe wet onmiddellijk effect sorteert, 
schending van de artikelen 95 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
14 van het koninklijk besluit nr. 15 van 
23 oktober 1978 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser wegens de 
telastlegging 6, namelijk dat hij ver
zuimd heeft aangifte te doen van het 
ongeval dat op 12 mei 1977 de werkne
mer Ben Hassine is overkomen op de 
weg van en naar het werk, veroordeelt 
na te hebben verklaard dat de strafvor
dering niet verjaard was, op grond dat 
« de bij artikel 95 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 vastgestelde 
verjaringstermijn van de strafvordering 
van een op drie jaar werd gebracht door 
artikel 14 van het koninklijk besluit 
nr. 15 van 23 oktober 1978, dat op 
19 november 1978 van kracht is gewor
den; ... dat de verjaring rechtsgeldig 
werd gestuit door het kantschrift van 
20 april 1978; dat aldus de rechtsvorde
ring wegens dat misdrijf niet verjaard 
was op 19 november 1978; ... dat de 
verjaringstermijn overigens opnieuw 
rechtsgeldig werd gestuit binnen de 
oorspronkelijke termijn van drie jaar 
ten gevolge van het bovenvermeld hoger 
beroep dat de arbeidsauditeur op 
6 november 1979 had ingesteld », 

terwijl artikel 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering 
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luidt als volgt : « de verjaring van de 
strafvordering wordt slechts gestuit door 
daden van onderzoek of van vervolging, 
verricht binnen de in het vorige artikel 
gestelde termijn >>, dat is een termijn 
van tien jaar, drie jaar of zes maand te 
rekenen vanaf de dag waarop het mis
drijf werd gepleegd; de verjaring bijge
volg enkel binnen de oorspronkelijke 
verjaringstermijn rechtsgeldig kan wor
den gestuit; de duur van de oorspronke
lijke verjaringstermijn wordt geregeld 
door de wet die van kracht is bij het 
verstrijken van die termijn terwijl de 
stuiting van de verjaring onderworpen is 
aan de wet die van kracht is op de dag 
waarop de verjaringstuitende daad wordt 
verricht; de strafbare feiten werden 
gepleegd op 12 mei 1977, zodat de 
oorspronkelijke verjaringstermijn van 
een jaar die is voorgeschreven door 
artikel 95 van de wet van 10 april 1971, 
verstreken was uiterlijk op 12 mei 1978, 
dus op een ogenblik dat het koninklijk 
besluit nr. 15 van 23 oktober 1978 
waarbij de verjaringstermijn op drie jaar 
werd gebracht, nog niet van kracht was 
geworden; wanneer de verjaring rechts
geldig wordt gestuit tijdens de oorspron
kelijke verjaringstermijn, een nieuwe 
termijn ingaat die niet meer kan worden 
gestuit, en de verlopen termijn in zijn 
geheel vervalt, ingevolge het beginsel dat 
de nieuwe wet onmiddellijk effect sor
teert, een nieuwe wet die de verjarings
termijn verlengt en die in werking 
treedt na het verstrijken van de oor
spronkelijke termijn enkel mag worden 
toegepast op de nieuwe termijn die 
ingaat de dag waarop de verjaring bin
nen de oorspronkelijke termijn voor het 
laatst werd gestuit, en de aard en de 
kenmerken van die nieuwe termijn niet 
vermag te wijzigen, artikel 14 van het 
koninklijk besluit nr. 15 van 23 oktober 
1978 enkel tot gevolg kon hebben dat de 
nieuwe verjaringstermijn op drie jaar 
werd gebracht, welke termijn was inge
gaan op 20 april 1978, dag waarop de 
verjaring binnen de oorspronkelijke ter
mijn voor het laatst werd gestuit, 

waaruit volgt, eerste onderdeel, dat 
het arrest, niet dan met miskenning van 
het beginsel dat de nieuwe wet onmid
dellijk effect sorteert en niet dan met 
schending van de overige in het middel 
vermelde bepalingen, kon beslissen dat 
de oorspronkelijke verjaringstermijn bij 
koninklijk besluit nr. 15 van 23 oktober 
1978 op drie jaar was gebracht, 

tweede onderdeel, het arrest niet zon
der de in het middel vermelde bepalin-

gen te schenden, kon beslissen dat de 
verjaring rechtsgeldig was gestuit ten 
gevolge van het hoger beroep · dat 
de arbeidsauditeur had ingesteld op 
6 november 1979, dus na het verstrijken 
van de oorspronkelijke verjaringster
mijn; 

derde onderdeel, het arrest bijgevolg 
niet kon beslissen dat de rechtsvorde
ring niet verjaard was, nu toch meer dan 
drie jaar was verlopen tussen de datum 
van het arrest en de datum waarop de 
verjaring voor het laatst was gestuit 
binnen de oorspronkelijke termijn : 

Overwegende dat, zoals in het 
antwoord op het eerste middel 
wordt aangegeven, de verjaringster
mijn voor de tegen eiser bewezen 
verklaarde misdrijven van een op 
drie jaar werd gebracht; dat die 
nieuwe termijn van toepassing is op 
de rechtsvorderingen die v66r de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
wetten zijn ontstaan en op die 
datum nog niet verjaard zijn; 

Overwegende dat het arrest de 
beslissing dat de rechtsvorderingen 
wegens de telastlegging 5 betref
fende de werknemers Ben Hassine 
en Mohktarie en wegens de telast
legging 6 niet verjaard waren op het 
ogenblik van het van kracht worden 
van de respectieve wetten waarbij 
de verjaringstermijn werd verlengd, 
grondt op de vaststelling dat de 
verjaring van de strafvordering 
rechtsgeldig werd gestuit door een 
binnen de oorspronkelijke verja
ringstermijn van een jaar verrichte 
daad van onderzoek; 

Overwegende dat het arrest, om 
vervolgens te beslissen dat die 
rechtsvorderingen niet verjaard 
waren op de datum van het arrest, 
erop wijst dat « de verjaringstermijn 
opnieuw rechtsgeldig werd gestuit 
binnen de oorspronkelijke termijn 
van drie jaar ten gevolge van het ... 
hoger beroep dat de arbeidsauditeur 
op 6 november 1979 had ingesteld >>; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de in het middel aangegeven wette
lijke bepalingen niet schendt, waar 
het vaststelt dat de verjaringster
mijn van drie jaar moet worden 
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toegepast nu de v66r de inwerking
treding van de nieuwe wetten ont
stane rechtsvorderingen op die 
datum niet waren verjaard, en waar 
het vervolgens erop wijst dat, nu de 
verjaring werd gestuit binnen de 
bewuste termijn van drie jaar, de 
strafvordering niet verjaard is op de 
dag van de uitspraak van het arrest; 

Overwegende dat blijkens de arti
kelen 39, eerste lid, van de wet van 
27 juni 1969 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbei
ders, gewijzigd bij artikel 66 van de 
wet van 4 augustus 1978 tot eco
nomische herorientering, en 95 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, gewijzigd bij artikel 14 
van het koninklijk besluit nr. 15 van 
23 oktober 1978, de van een op drie 
jaar gebrachte verjaringstermijn 
loopt vanaf de dag waarop het 
misdrijf werd gepleegd; 

Dat de middelen niet kunnen 
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 het 
cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

25 november 1981 - 2• kamer -
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 205 

1• KAMER- 26 november 1981 

AAN DE MAGISTRAAT-BIJZITTER IN DE NATIO
NALE RAAD VAN DE ORDE- NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - TUCHTZAKEN - VOORZIENING 
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS
KENNISGEVING - ONTVANKELIJKHEIDSVER
EISTE. 

2" Kennisgeving van de voorziening aan 
de magistraat-bijzitter, als voorge
schreven bij art. 26, 2", KB. nr. 80 van 
10 nov. 1967 betreffende de Orde van 
Apothekers, gew. bij art. 67, § 1, 3", 
wet van 15 juli 1970, is een vereiste 
voor de ontvankelijkheid van de voor
ziening. 

(R. .. T. ORDE DER APOTHEKERS) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 november 1980 
door de franstalige raad van 
beroep van de Orde der Apothekers 
gewezen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat door het open
baar ministerie tegen de voorzie
ning is opgeworpen, overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ter kennis is gebracht en 
hieruit is afgeleid dat de voorzie
ning niet ter kennis is gebracht van 
de magistraat-bijzitter van de 
nationale raad van de Orde der 
Apothekers : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 26, 2", van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der Apothekers, 
gewijzigd bij artikel 67, § 1, 3", van 
de wet van 15 juli 1970, de voorzie-
ning tegen een beslissing van de 
raad van beroep van de Orde der 
Apothekers bij aangetekende brief, 
binnen een termijn van vijftien 
dagen ter kennis moet worden 
gebracht van de minister tot wiens 
bevoegdheid de volksgezondheid 
behoort, van de voorzitter van de 
nationale raad en van de bijzitter 

1° VOORZIENING IN CASSATIE van die raad; 
VORM - TUCHTZAKEN - VOORZIENING 1----------------
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS
GEEN KENNISGEVING VAN DE VOORZIENING 

(1) Zie Cass., 16 maart 1971 (A.C., 1971, 685) 
en 21 feb. 1975 (ibid., 1975, 700). 
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Overwegende dat uit de stukken 
die eiser tot staving van de voorzie
ning heeft overgelegd, blijkt dat de 
voorziening ter kennis is gebracht 
van de minister van Volksgezond
heid, van de voorzitter van de 
nationale raad van de Orde der 
Apothekers en van de ondervoorzit
ter van die raad; 

Dat uit die stukken niet blijkt dat 
de voorziening ter kennis is 
gebracht van de magistraat-bijzitter 
van de nationale raad; 

Overwegende dat de bij voormeld 
artikel 26, 2°, voorgeschreven ken
nisgevingen als voorwaarden zijn 
gesteld voor de ontvankelijkheid 
van de voorziening; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

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

26 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter en verslaggever : de heer 
Meeus, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en Bayart. 

Nr. 206 

1• KAMER - 26 november 1981 

1° INKOMSTENBELASTINGEN 
KADASTRAAL INKOMEN- BEZWAAR- GEEN 
AKKOORD TUSSEN DE ONDERZOEKENDE AMB
TENAAR EN DE BEZWAARINDIENER- ARBI
TRAGEPROCEDURE - GEEN AKKOORD TUS
SEN PARTIJEN OVER DE KEUZE VAN DE 
SCHEIDSRECHTERS - VERZOEK BIJ DE VRE
DERECHTER - BESLISSING OVER DAT VER
ZOEK - BESLISSING WAARTEGEN HOGER 
BEROEP OPENSTAAT. 

2° HOGER BEROEP - INKOMSTENBE
LASTINGEN - KADASTRAAL INKOMEN -
BEZWAAR - GEEN AKKOORD TUSSEN DE 
ONDERZOEKENDE AMBTENAAR EN DE 
BEZWAARINDIENER - ARBITRAGEPROCE
DURE - GEEN AKKOORD TUSSEN PARTIJEN 

OVER DE KEUZE VAN DE SCHEIDSRECHTERS 
- VERZOEK BIJ DE VREDERECHTER -
BESLISSING OVER DAT VERZOEK - BESLIS
SING WAARTEGEN HOGER BEROEP OPEN
STAAT. 

1° en 2° Wanneer een belastingplichtige 
een bezwaar heeft ingediend tegen het 
kadastraal inkomen van een onroe
rend goed en, omdat er geen akkoord 
wordt bereikt tussen de bezwaarindie
ner en de onderzoekende ambtenaar 
van het Bestuur van het kadaster, die 
inzonderheid met het onderzoek van 
dat bezwaar belast is, een van de 
partijen om de arbitrageprocedure 
heeft verzocht en, bij gebrek aan 
akkoord van partijen over de keuze 
van de scheidsrechters, de onderzoe
kende ambtenaar of de bezwaarindie
ner bij de vrederechter een verzoek 
heeft ingediend ten einde een of drie 
scheidsrechters aan te stellen, staat 
hoger beroep open tegen de beslissing 
van de vrederechter over dat verzoek. 
(Art. 616 Ger.W.; art. 391 W.I.B.; artt. 9, 
10 en 12 K.B. 10 okt. 1979.) 

(BEWISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. VANDERSTIECHELEN, HEUMANS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1981 door 
de Vrederechter van het kanton 
Waver gewezen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat de verweerders 
tegen de voorziening hebben opge
worpen en hieruit is afgeleid dat 
het vonnis niet in laatste aanleg is 
gewezen; 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak doet op het verzoek van de 
verweerders, waarin zij, overeen
komstig artikel 10 van het konink
lijk besluit van 10 oktober 1979 tot 
uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen op het stuk 
van onroerende fiscaliteit, vragen 
om een of drie scheidsrechters te 
benoemen; dat het dit verzoek niet 
inwilligt en een deskundigenonder
zoek met verscheidene opdrachten 
beveelt; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 616 van het Gerechtelijk 
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Wetboek, tegen ieder vonnis boger 
beroep kan worden ingesteld, tenzij 
de wet anders bepaalt; 

Overwegende dat noch uit arti
kel 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 19 juli 1979, noch uit 
enige andere wetsbepaling blijkt dat 
tegen vorenvermeld vonnis geen 
boger beroep kan worden ingesteld; 

Dat in dat opzicht artikel 391 van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen zich ertoe beperkt te 
bepalen dat, indien geen akkoord 
wordt bereikt, de onderzoekende 
ambtenaar en de bezwaarindiener de 
mogelijkheid hebben een scheids
rechterlijke beslissing ten vorderen 
ten einde het kadastraal inkomen dat 
aan het onroerend goed moet worden 
toegekend, vast te stellen en, voor het 
ovl;!rige, de Koning de bevoegdheid te 
geven de regelen in verband met de 
arbitrageprocedure vast te leggen en 
te bepalen binnen welke termijn die 
procedure moet worden ingesteld, 
waarin de opdracht van de scheids
rechters bestaat, hoe groot de kosten 
zijn en doort wie ze moeten worden 
gedragen; 

Dat het koninklijk besluit van 
10 oktober 1979 tot uitvoering van 
artikel 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen evenmin de 
toepassing van de bij artikel 616 van 
het Gerechtelijk Wetboek voorge
schreven algemene regel uitsluit; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Leemans, 3° Brouart, 4o Hecq, 5o Loir-Maes, 6o 
Kumps; B. 7° van 3 maart 1981 in zake Verton
gen, So van 18 maart 1981 in zake Van Namen, 
en go van 17 maart 1981 in zake « Brouwerijen 
Wielemans-Ceuppens • N.V. 

Nr. 207 

1• KAMER - 26 november 1981 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELrJK 
AKKOORD - HANDELSVENNOOTSCHAP 
,;_ GERECHTELIJK AKKOORD DOOR BOE
DELAFSTAND - BOEDELSCHULDEISERS -
SCHULDEISERS ZONDER ZEKERHEID OF BIJ
ZONDER VOORRECHT - SCHULDVORDERING 
VASTGESTELD BIJ EEN UITVOERBAAR VER
KLAARDE AUTHENTIEKE AKTE - AFZONDER
LIJKE DADEN VAN UITVOERING - WETTIG
HEID. 

Wanneer een handelsvennootschap, o.a. 
door boedelafstand, een gerechtelijk 
akkoord heeft verkregen, hebben de 
schuldeisers van die vennootschap, 
wier schuldvordering na homologatie 
van het gerechtelijk akkoord is ont
staan en bij een uitvoerbaar ver
klaarde authentieke akte, nl. een rech
terlijke beslissing, is vastgesteld, het 
recht, ook al hebben zij geen zakelijke 
zekerheid of bijzonder voorrecht, 
afzonderlijke daden van uitvoering te 
verrichten op de boedel (1). (Art. 184 
Handelsvennootschappenwet; artt. 29, 
30 en 32 wetten gerechtelijk akkoord, 
gecoord. Besl. Regent 25 sept. 1946.) 

(MR. LEBEAU Q.Q. E.A. T. STEENS) 

ARREST ( vertaling) 

Om die redenen, verwerpt de HET HOF; _ Gelet op het bestre-
voorziening; veroordeelt eiser in de den arrest, op 7 oktober 1980 door 
kosten. het Hof van Beroep te Bergen 

26 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Op deze!Ide dag zijn negen arresten in 

gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 8, 9, 12, 13, 14 
van de wet van 16 december 1851 
houdende herziening van de hypotheek
wetgeving, 184 van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd 

deze!Ide zin gewezen op voorziening van 1-----------------
deze!Ide eiser tegen bes!issingen van de Vre
derechter van het kanton Waver : A. van 
deze!Ide datum in zake 1• Peeters-Decock, 2• 

(1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het O.M. in Bull. en Pas., 1982, I, 426. 
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bij het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935, 29, 30, 32, 32bis van de wetten 
op het gerechtelijk akkoord, gecoordi
neerd op 25 september 1946, welk artikel 
32bis in de gecoordineerde wetten is 
ingevoegd bij het enig artikel van de wet 
van 9 maart 1962, 444, 450, 451, 452, 453 
van de wet van 18 april 1851 inzake 
faillissement, bankbreuk en uitstel, en, 
voor zoveel nodig, 1395 en 1396 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, om verweerder toe 
te staan een uitvoerend beslag onder 
derden te leggen op een rekening van de 
eisende vennootschap, die in vereffening 
is ingevolge de homologatie van een 
gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
erop wijst dat verweerder een schuldei
ser is van de boedel en dat hij niet heeft 
deelgenomen aan het akkoord, dat hij 
moet worden betaald voordat de geza
menlijke schuldeisers iets kunnen vor
deren, dat hij niet onderworpen is aan 
de regel van de uitdeling, dat verweer
ders recht van voorrang op het vermo
gen van degene die een akkoord heeft 
verkregen, hem recht geeft op volledige 
betaling, en dat verweerder het vonnis 
van de Arbeidsrechtbank te Charleroi, 
dat bij voorraad uitvoerbaar is ver
klaard, niettegenstaande voorziening en 
zonder waarborg steeds kan doen ten 
uitvoer leggen, beslist dat verweerder 
het vonnis van de Arbeidsrechtbank te 
Charleroi tot erkenning van zijn schuld
vordering kon doen ten uitvoer leggen, 
op grond dat, enerzijds, de activa van de 
eisende vennootschap zouden kunnen 
schommelen en dat aile schuldeisers van 
de boedel niet tegelijkertijd betaling van 
hun schuldvordering eisen, zodat de 
vereffenaars, door aan verweerder de 
opzeggingsvergoeding niet te betalen, de 
boedel hebben verrijkt en beschikt heb
ben over inkomsten waarmee zij een of 
ander goed hebben kunnen kopen, en 
daarop steunt ter bevestiging van de 
beschikking van de beslagrechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle
roi van 20 februari 1979, houdende 
ongegrondverklaring van de rechtsvorde
ring van de eisers tot opheffing van het 
beslag onder derden dat op verzoek van 
verweerder op de rekening van de 
eisende vennootschap bij de naamloze 
vennootschap « Caisse privee » te Elsene 
was gelegd, 

terwijl de wettelijke regeling van het 
gerechtelijk akkoord door boedelafstand, 
door te bepalen dat de goederen van de 
schuldenaar te gelde worden gemaakt 
door gerechtelijke vereffenaars, die tot 

taak hebben de schuldeisers van degene 
die het akkoord heeft verkregen, te 
betalen in verhouding tot hun schuldvor
dering en onder voorbehoud van de 
wettelijke gronden van voorrang, nood
zakelijk impliceert dat een boedel wordt 
gevormd en dat er op aile goederen van 
de schuldenaar samenloop is tussen 
diens schuldeisers, uitgezonderd de 
schuldeisers met een zekerheid of met 
een bijzonder voorrecht; de regels 
inzake samenloop zelfs van toepassing 
zijn op de schuldeisers die een algemeen 
voorrecht of een recht op betaling bij 
voorrang bezitten, en op degenen die 
een uitvoerbare titel hebben; zo, in geval 
van gerechtelijk akkoord door boedelaf
stand, een van de schuldeisers van de 
boedel met een recht op betaling bij 
voorrang tegen degene die het akkoord 
heeft verkregen, een afzonderlijke 
rechtsvordering moet instellen, ten einde 
zijn schuldvordering in rechte te Iaten 
vaststellen, die rechtsvordering niet kan 
leiden tot daden van uitvoering, waar
door niet alleen de rechten van de 
boedelschuldeisers, maar ook die van de 
andere schuldeisers van de gefailleerde 
zouden kunnen worden geschaad, zodat 
de rechter, bij wie de gerechtelijke 
vereffenaars verzet hebben gedaan tegen 
daden van uitvoering die zijn verricht op 
verzoek van een schuldeiser zonder 
zakelijke zekerheid of bijzonder voor
recht, schorsing moet bevelen van die 
daden van uitvoering, die wettelijk zon
der voorwerp zijn en waardoor de veref
fenaars hun taak niet kunnen vervullen; 
waaruit volgt dat geen enkele in het 
middel weergegeven overweging of 
andere grond van het arrest een verant
woording naar recht opleveren voor de 
afwijzing van de rechtsvordering van de 
eisers tot opheffing van het beslag onder 
derden dat op verzoek van verweerder 
op een der bankrekeningen van de 
eisende vennootschap was gelegd, zodat 
de beslissing van de rechter aile in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt: · 

Overwegende dat het middel het 
arrest niet bekritiseert in zoverre 
het beslist dat de schuldvordering 
van verweerder, die ontstaan is uit 
de beeindiging van de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, welke 
met de vereffenaars van de eisende 
vennootschap na het verzoek tot 
gerechtelijk akkoord door boedelaf
stand was gesloten, een schuldvor
dering van de boedel is en dat 
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verweerder het recht had die 
schuldvordering in rechte te doen 
vaststellen; 

Dat het middel aan het arrest 
enkel verwijt aan die schuldeiser, 
die geen zakelijke zekerheid of een 
bijzonder voorrecht bezat, het recht 
te hebben toegekend om voor de 
betaling van zijn schuldvordering 
daden van uitvoering te verrichten 
op de goederen van de boedel, 
waardoor niet aileen de rechten van 
de schuldeisers van de gefailleerde, 
maar ook die van de boedelschuld
eisers van de boedel zouden kunnen 
worden geschaad; 

Overwegende dat, enerzijds, met 
toepassing zowel van artikel 184 van 
de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, als van 
artikel 29 van de gecoordineerde 
wetten op het gerechtelijk akkoord, 
onder de schuldvorderingen die 
geen aanleiding kunnen geven tot 
daden van uitvoering, die afzonder
lijk worden verricht door de schuld
eisers die geen bijzonder voorrecht 
of geen zakelijke zekerheid hebben, 
worden verstaan de schuldvorderin
gen die ontstaan uit verbintenissen, 
aangegaan v66r de homologatie van 
het akkoord of v66r de vereffening 
van de vennootschap; 

Dat, anderzijds, geen enkele wet
telijke bepaling de boedelschuldei
sers onderwerpt aan dezelfde rege
ling als de schuldeisers van de 
gefailleerde wier schuldvorderingen 
in de boedel vallen en hun rechten 
ten aanzien van de boedel niet 
beperkt; 

Overwegende dat, om de rechts
vordering van de eisers tot ophef
fing van het beslag onder derden 
dat verweerder op rekeningen bij de 
eisende vennootschap heeft gelegd, 
ongegrond te verklaren, het arrest 
erop wijst dat de schuldvordering 
van verweerder ontstaan is uit de 
door de vereffenaars voor rekening 
van de boedel uitgevoerde verrich
tingen en dat het gaat om een 
schuld van de boedel, zowel op zijn 
gronden, als op die van de eerste 
rechter zegt, dat daaruit de vol-

gende rechtsgevolgen voortvloeien : 
de schuldeiser Steens, verweerder, 
heeft niet aan het akkoord deelge
nomen, hij heeft met de vereffe
naars in die hoedanigheid onder
handeld en de boedel heeft zich « ex 
contractu >> verbonden bij de over
eenkomst die de vereffenaars in 
naam van de boedel hebben geslo
ten; dat hij moet worden betaald 
voordat degenen die de massa vor
men iets kunnen vorderen en dus 
niet is onderworpen aan de regel 
van de uitkering; dat zijn schuldvor
dering erkend en omschreven is bij 
een rechterlijke beslissing, zodat hij 
die beslissing steeds kan ten uitvoer 
leggen, daar artikel 5 van de gecoor
dineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord, volgens hetwelk de daden 
van uitvoering tijdens de procedure 
moeten worden geschorst, op hem 
geen toepassing vindt; dat het feit 
dat de vennootschap, die een 
akkoord heeft verkregen, andere 
schuldeisers heeft met voorrechten 
van dezelfde rang als die van ver
weerder, hem niet kunnen beletten 
daden van uitvoering te verrichten, 
daar zijn toestand kan vergeleken 
worden met die van gelijk welke 
bevoorrechte schuldeiser van een 
schuldenaar die failliet is verklaard, 
geen akkoord heeft bekomen, niet 
in vereffening is, maar financiele 
moeilijkheden ondervindt; dat de 
handelwijze die de vereffenaars 
hebben voorgesteld, om namelijk 
het lot van de schuldeisers van de 
boedel gelijk te stellen met dat van 
de schuldeisers van v66r het 
akkoord, dat wil zeggen om de 
opbrengst van de activa ponds
pondsgewijze te verdelen, noodzake
lijk impliceert dat een << massa van 
de boedel >> wordt samengesteld en 
dat de schuldeisers van die massa 
in samenloop komen; dat die han
delswijze de wet aanvult en ten 
deze niet is verantwoord, omdat 
verder handel drijven elke dag 
nieuwe schulden van de boedel doet 
ontstaan en dat de handelsbedrij
vigheid dadelijk zou eindigen, 
indien de vereffenaars beslisten aile 
schulden van de boedel zonder 
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enige uitzondering enkel nog ponds
pondsgewijze te betalen; 

Dat het arrest, door die vaststel
lingen en overwegingen, zonder 
miskenning van de bij de wet aan 
de gerechtelijke vereffenaars toege
kende bevoegdheden of van de 
rechten van de boedelschuldeisers, 
en evenmin van die waarvan de 
schuldvorderingen die in de boedel 
vallen, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

26 november 1981 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux- Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe en Bayart. 

Nr. 208 

1• KAMER- 27 november 1981 

1° OVEREENKOMST FINANCIE-

2° FAILLISSSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - TERUGVORDERING 
VAN GOEDEREN VERKREGEN BIJ WEGE VAN 
EEN FINANCIERINGSHUUR (LEASING) ALS 
GEREGELD BIJ K.B. NR. 55 VAN 10 NOV. 1967-
VERPLICHTING BIJ M.B. VAN 23 FEB. 1968, 
OPGELEGD AAN DE IN FINANCIERINGSHUUR 
GESPECIALISEERDE ONDERNEMINGEN OM 
EEN PLAATJE TE BEVESTIGEN MET DE VER
MELDING IN LEESBARE EN ONUITWISBARE 
LETTERTEKENS DAT DE GOEDEREN HUN 
EIGENDOM BLIJVEN - VERPLICHTING DIE 
UITSLUITEND VERBAND HOUDT MET DE 
ERKENNING VAN DIE ONDERNEMINGEN 
DOOR DE MINISTER VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN - VERPLICHTING ZONDER VERBAND 
MET DE RECHTSREGELS INZAKE TERUGVOR
DERING, WANNEER DE HUURDER (LESSEE) 
FAILLIET IS VERKLAARD (2). 

(• LOCABEL-FININVEST > N.V. 
T. MRS. A.M. SCHEEPERS, J. SCHEEPERS, Q.Q.) 

De procureur-generaal Dumon heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Bij dagvaarding van 10 april 1978 
vorderde eiseres dat voor recht zou 
worden gezegd dat zij eigenares was 
gebleven van de afvalcompactoren Cater
pillar type 816 en 950, die zich ingevolge 
de leasingovereenkomsten nrs. 50.500 en 
68.780 bij de thans in staat van faillisse
ment verklaarde vennootschap P.V.BA. 
Tielens bevonden. Zij vorderde derhalve 
de teruggave van die machines of de 
veroordeling van de P.V.BA. tot betaling 
van 3.177.314 frank, bedrag te vermeer

RINGSHUUR (LEASING)- K.B. NR. 55 VAN 10 deren met de gerechtelijke interesten. 
NOV. 1967 - BEVESTIGING OP DE VERHUURDE Bovendien vroeg eiseres de veroordeling 
GOEDEREN VAN EEN PLAATJE MET DE VER- van de P.V.BA. tot betaling van de vanaf 
MELDING IN LEESBARE EN ONUITWISBARE 20 januari 1978 vervallen huurgelden. 
LETTERTEKENS DAT DE GOEDEREN EIGEN- Bij een vonnis van 9 oktober 1978 
DOM BLIJVEN VAN DE VERHUURDER (LESSOR) verklaarde de rechtbank van koophandel 
- M.B. VAN 23 FEB. 1968, ART. 2, 1", d - te Tongeren de vordering tot teruggave 
VORMVOORSCHRIFT VOOR DE ERKENNING van de machines ontvankelijk doch 
VAN DE IN FINANCIERINGSHUUR (LEASING) ongegrond. De rechtbank beval evenwel 
GESPECIALISEERDE ONDERNEMINGEN DOOR de opname van de schuldvordering van 
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN - eiseres in het gewoon passief VOOr een 
VORMVOORSCHRIFT ZONDER VERBAND MET 
DE TEGENWERPBAARHEID AAN DERDEN, 1-b_e_d_ra_g_v_a_n_3_._1_77_._3_14_£_ra_n_k_. _____ _ 
INZONDERHEID AAN DE CURATOR IN HET • leasing • genoemd : Cass. fr., 3 jan. 1971 met 
FAILLISSEMENT VAN DE HUURDER (LESSEE), noot Leloup, La Semaine juridique, van 10 jan. 
VAN HET RECHT VAN EIGENDOM VAN DE 1973, nr. 17300, 30 juni 1971 en noot, ibid., 
VERHUURDER OP DE GOEDEREN WAAROP DE 27 okt. 1971, nr. 16860, 14 april 1972 met noot 
OVEREENKOMST VAN FINANCIERINGSHUUR prof. Alfandari, ibid., 13 dec. 1972, nr. 1726, 
BETREKKING HEEFT (1). 10 juli 1972, Recueil Dalloz-Sirey, 13 dec. 1972, ------------------1 biz. 728, 1 feb. 1978, La Semaine juridique, van 

17 sept. 1980, nr. 19406, en MARIO GIOVANOLI, Le 
credit-bail {leasing) en Europe, . Librairi.~s 
techniques de Ia Cour de cassation, PanJS 
1980. 

(1) en (2} Buiten de verwrjzingen in de 
concl. van het O.M. leze men i.v.m. de 
overeenkomst van financieringsverhuring, ook 



-432-
Tegen dit vonnis werd door eiseres 

hoger beroep aangetekend. 
In zijn arrest van 30 juni 1980 ver

klaarde het Hof van Beroep te Antwer
pen dit hoger beroep ontvankelijk maar 
ongegrond. Het bestreden vonnis werd 
derhalve bevestigd. 

Het bestreden arrest, vastgesteld heb
bende dat tussen partijen een overeen
komst van « financieringshuur » of 
« leasing » was gesloten, zoals bepaald 
door het koninklijk besluit nr. 55 van 
10 november 1967, en dat eiseres het 
« publiciteitsvoorschrift » niet heeft 
nageleefd dat volgens het Hof van 
Beroep te Antwerpen door dit koninklijk 
besluit en door het ministerieel besluit 
van 22 februari 1968 is gegeven << ter 
bescherming vooral van de derden die 
niet misleid mogen worden door een 
schijnbare kredietwaardigheid van de 
huurder van het gehuurd materieel , ... 
beslist dat de vordering tot teruggave 
van de geleasde machines terecht door 
de eerste rechter werd ongegrond ver
klaard. 

Tegen dit arrest worden twee midde
len aangevoerd. 

Het eerste middel verwijt aan het 
arrest geen antwoord te hebben gegeven 
op de conclusie van eiseres die de 
betaling vorderde van vervallen huurgel
den. 

Het tweede middel betoogt in een 
eerste onderdeel dat het arrest onwette
lijk uit de bepalingen van het koninklijk 
besluit en het ministerieel besluit, voor
noemd, afgeleid heeft dat ze om het 
even welke wijze van publiciteit voor
schrijven en in een tweede onderdeel 
dat overeenkomstig bepalingen van het 
W etboek van Koophandel niet alleen de 
verhuurder de verhuurde zaak bij het 
faillissement van de huurders kan terug
vorderen, maar ook dat, in het algemeen, 
ieder die aan een ander een zaak zonder 
eigendomsoverdracht overhandigt, die 
zaak bij het faillissement van laatstge
noemde kan terugvorderen. 

Terwijl ik van mening ben dat het 
eerste middel niet kan ingewilligd wor
den daar het arrest de in dat middel 
bedoelde conclusie niet meer met zoveel 
woorden hoefde te beantwoorden, een 
antwoord overbodig geworden zijnde 
ingevolge de beslissing die door het. 
tweede middel wordt bestreden, oordeel 
ik dat dit tweede middel gegrond is 
hetgeen moet leiden tot een volledige 
vernietiging, slaande ook op de impli
ciete beslissing betreffende de vervallen 

huurgelden, maar met uitzondering 
nochtans van de beslissing over de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

De rechter die beslist dat de zaken die 
het voorwerp van de overeenkomst zijn, 
niet ten opzichte van de massa en van 
de curator, de eigendom zijn gebleven 
van de « lessor >>, maar derhalve dienen 
beschouwd te worden als toebehorende 
aan de gefailleerde handelaar, behoeft 
niet meer te beslissen over het verschul
digd zijn door deze handelaar of door de 
massa van gevorderde huurgelden ver
mits ingevolge deze beslissing er geen 
sprake meer kan zijn van verhuring en 
van huurgelden. 

Het bestreden arrest steunt ten 
onrechte zijn beslissing op de niet
naleving van publiciteitsmodaliteiten 
daar: 

1 • deze modaliteiten werden door voor
noemd koninklijk besluit en ministerieel 
besluit niet opgelegd; 

2" indien dienaangaande een twijfel 
zou bestaan i.h.b. wat de beslissing van 
het ministerieel besluit betreft, zou die
nen aangenomen te worden dat dit 
besluit deze beslissing niet genomen 
heeft daar zij buiten het wettelijk 
bevoegdheidsgebied van een minister 
valt; 

3" geen enkele wetsbepaling schrijft 
een bepaalde publiciteit voor om het 
bestaan van het eigendomsrecht op de 
roerende zaken die het voorwerp zijn 
van een leasing, aan derden, wettelijk te 
kunnen tegenwerpen; 

4" de aard zelve van een financierings
huur of « leasing » zoals ook de doelstel
ling van de auteurs van het koninklijk 
besluit nr. 55 van 10 november 1967, zijn 
m.i. onverenigbaar met restrictieve en 
formele beperkingen van de tegenwerp
baarheid van het eigendomsrecht op de 
verhuurde zaken; 

4" bis deze beschouwing of vaststelling 
mag geen aanleiding geven tot over
haaste gevolgtrekkingen in verband met 
sommige voorrechten op bepaalde goe
deren, o.m. het voorrecht van de ver
huurder van een onroerende zaak, en 
mag immers de twee begrippen of insti
tuten - revindicatie en voorrecht 
niet met elkaar doen verwarren. 

* 

1" De tekst van het koninklijk besluit 
nr. 55 rept met geen woord over publici-
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teitsmodaliteiten en noch Il!-in?er . over I van deze erkenning bij ministerieel 
het naleven van ~.en formahte1t d1e de besluit worden bepaald.) 
voorwa.arde zou ZlJ~ van de tegenwerp-
baarheld van het e1gendomsrecht op de Anderzijds overweegt het verslag : 
« verhuurde >> goederen van de « lessor >>. B d" · · d d · << oven 1en ZlJn e on ernem1ngen 

De tekst van het ministerieel besluit 
van 23 februari 1968 << tot bepaling van 
de voorwaarden tot erkenning van de 
ondernemingen gespecialiseerd in finan
cieringshuur >> (en niet << tot be paling van 
de tegenwerpbaarheid ... >>) bepaalt dat 
de aanvragen tot erkenning van deze 
ondernemingen schriftelijk ingediend 
moeten worden bij de minister van 
economische zaken en dat bij de aan
vraag de verbintenissen moeten worden 
aangegaan : a) een minimum werkelijk 
nettoactief blijvend te behouden; b) een 
afzonderlijke boekhouding aan te leggen 
... ; c) jaarlijks aan de minister ... een 
balans toe te zenden; d) « aan de 
verhuurde goederen op blijvende wijze 
een plaatje van voldoende grootte te 
bevestigen (" apposer ou a faire apposer 
a demeure ... ") met de vermelding in 
leesbare en onuitwisbare lettertekens 
dat de goederen hun eigendom blijven "· 

Uit dit gedeelte van deze tekst leidt 
het bestreden arrest af dat aldus een 
publiciteitsformaliteit, voorwaarde voor 
de tegenwerpbaarheid aan de derden 
van het bestaan van het eigendoms
recht, wordt opgelegd. 

Volledigheids~alve moet ik wijzen op 
twee beschouwmgen of overwegingen 
van het verslag aan de Koning dat de 
tekst van het koninklijk besluit nr. 55 
van 10 november 1967 voorafgaat. 

Enerzijds stipt het verslag aan dat de 
voorwaarde van de erkenning van elke 
beroepsbezigheid die op financierings
huur of « leasing >> betrekking heeft 
afhankelijk wordt gesteld van een voor~ 
afgaande erkenning door de minister 
van economische zaken en dat de voor
waarden voor deze erkenning bij minis
terieel besluit zullen worden bepaald. 
Deze voorwaarden zullen, zo luidt het 
verslag, « onder meer de verplichting 
inhouden ... 2° aan het verhuurde mate
rieel blijvend een plaatje ... te bevesti
gen met de vermelding dat dit materieel 
eigendom blijft van genoemde onder
nemingen >>. 

(D~ tekst zelf van het koninklijk 
beslmt bepaalt enkel dat de handelingen 
v~n financieringshuur ... slechts mogen 
m~g~oefend worden na erkenning van de 
mm1ster van economische zaken te heb
ben bekomen en dat de voorwaarden 

die " leasing " toepassen op dit ogenblik 
aan generlei reglementering onderwor
pen ten aanzien van hun financii:He 
mogelijkheden als kredietinstelling en 
zijn ze, in verband met de eigendom van 
het materieel dat zij verhuren, tot geen 
bijzondere bekendmaking gehouden. 

Deze toestand doet afbreuk aan de 
doeltreffendheid van " leasing " en remt 
aldus de economische ontwikkeling 
waaraan deze nieuwe wijze van finan
ciering zou moeten meewerken. 

De regering heeft daarom de eer aan 
Uwe Majesteit een ontwerp van konink
lijk besluit voor te leggen dat ertoe 
strekt het juridisch statuut der " lea
sing "-ondernemingen te regelen. ,, 

Hier wordt gewis gewaagd van een 
publiciteit of bekendmaking maar in het 
verslag wordt geenszins de opvatting 
geuit dat de ene of de andere dient 
opgelegd te worden - het koninklijk 
besluit bepaalt overigens niets dienaan
gaande - het enige wat het verslag 
onmiddellijk daarna onderstreept, is dat 
« deze nieuwe wijze van financiering » 
dienstig is voor de economische ontwik
keling en dat derhalve het juridisch 
statuut der « leasing-ondernemingen » 
door het koninklijk besluit dient gere
geld te worden. 

Pas drie, vier en vijf overwegingen 
verder houdt het verslag zich bezig met 
de voorwaarden voor de « erkenning , 
door de minister van economische zaken 
en aileen in dat verband gewaagt het 
van de verplichting « een plaatje ... 
te bevestigen met vermelding dat 
(het) materieel eigendom blijft van de 
(« leasing •)-onderneming ». 

Het komt me derhalve duidelijk voor 
dat noch het koninklijk besluit noch het 
ministerieel besluit de tegenwerpbaar
heid aan derden van het eigendomsrecht 
van om het even welke formaliteit 
afhankelijk heeft gesteld en dat het 
« bevestigen van een plaatje aan het 
verhuurd materieel », waarvan gewag in 
het verslag aan de Koning en opgelegd 
door het ministerieel besluit, iets heel 
anders betreft : de erkenning van de 
ondernemingen gespecialiseerd in finan
cieringshuur. 
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Het wetsontwerp betreffende de huur

overeenkomsten (3) onderzoekende, oor
deelde ook de Raad van State : 

« Het bevestigen van een plaatje van 
voldoende grootte met de vermelding dat 
het goed eigendom van de leasingonder
neming blijft, is door artikel 2, 2", d, van 
het ministerieel besluit van 23 februari 
1968 slechts voorgeschreven als een ver
plichting tot het verkrijgen van de in 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
10 november 1967 bedoelde erkenning. » 

In het advies van de Raad van State 
staat gewis ook te lezen : 

« De uitvoering van een zodanige 
maatregel is voor de auteurs niet vol
doende gebleken voor het uitsluiten van 
het voorrecht van de verhuurder (van 
het onroerend goed waarin de kredietne
mer zijn bedrijvigheid zou uitoefenen) 
op alle roerende goederen, zelfs de 
machines en werktuigen die het, zelfs 
industriele, goed stofferen (Cass., 
22 sept. 1938, Pas., 1938, I, 290), indien 
niet bewezen is dat de verhuurder, toen 
die machines en werktuigen in het goed 
werden gebracht, wist dat zij niet aan 
zijn huurder toebehoorden (cfr. o.m. 
Donnay, opm. Rec. gen. enreg., 1968, 
blz. 229 en 230; Vincent en Dehan, Le 
statut legal du leasing, J.T., 1968, 733 e.v., 
spec. nr. 12, en Rev. crit. jur. b., 1967, 
noot onder Gent, 27 juni 1966, blz. 229 
e.v., spec. blz. 243 en 244, nr. 25). » 

Deze beschouwingen betreffen een 
ander probleem, zoals ik reeds aanstipte 
(4) en waarop ik nog zal terugkomen. 

Alhoewel een belangrijke doctrine -
waarvan een gedeelte in de memories 
van de advocaten der partijen werd 
geciteerd - het probleem behandelt -
voor zoveel er dienaangaande een pro
bleem bestaat .:____ dient uit het onderzoek 
ervan afgeleid te worden dat de opvat
tingen die naar voren worden gebracht, 
ofwel zeer terughoudend (5), ofwel, op 
zijn minst, uiteenlopend zijn (6). 

(3) Gedr. St. Kamer, zitting 1977-78, nr. 415, 
nr. 1, biz. 41. 

(4) Zie supra biz. 4, nr. 4bis. 

(5) Raadpl. o.m. : a) Le contrat de leasing in 
Tijdschrift voor Bank- en Financiewezen, 1969, 
biz. 610 en vlg.; b) Iv. Verougstraete - Het 
koninklijk besluit op de financieringshuur -
in Sociaal Economische WetgeYing, 1968, 
biz. 319 en vlg., i.h.b. biz. 327; c) J. Van den 
Berg, Afbetalingsovereenkomsten, A.P.R., i.h.b. 
biz. 507; d) Y. Merchiers, Enkele nieuwe 
handelsovereenkomsten, T.P.R., 1979, i.h.b. biz. 

2" Er kan m.i. bezwaarlijk in twijfel 
getrokken worden dat het op de Wetge
vende Macht rust de tegenwerpbaarheid 
aan derden van een overeenkomst of 
van om het even welke juridische toe
stand afhankelijk te stellen van bepaalde 
voorwaarden. Deze tegenwerpbaarheid 
wordt afhankelijk gesteld van voorwaar
den of toestanden ofwel die zich laten 
afleiden uit wettelijke bepalingen waarin 
zij met zoveel woorden of impliciet zijn 
uitgedrukt of bedoeld, ofwel die o.m. 
slechts bestaan mits naleving van een 
bepaald formalisme - de bekendmaking 
of publiciteit is een formalisme - ook 
door de Wetgevende Macht beslist. 

Gewis bezit de Uitvoerende Macht 
grondwettelijk en wettelijk de bevoegd-
heid om een dergelijk formalisme op te 
leggen wanneer de bevoegdheid daartoe 
haar door de Wetgevende Macht werd 
toegekend met toepassing van artikel 78 
van de Grondwet ingevolge een wet 
zoals die van 31 maart 1967 die haar 
toestaat : a) • alle nuttige maatregelen te 
treffen ten einde de financiering van de 
investeringen te verbeteren, inzonder
heid door ... alle wijzigingen aan te 
brengen in de wettelijke bepalingen 
betreffende de organisatie van het sta
tuut en de werkingsmodaliteiten, ener
zijds, van de openbare kredietinstellin
gen en, anderzijds, van de private finan
ciele organismen • (art. 1-6" van deze 
wet); b)« de vigerende wettelijke bepa
lingen op (te) heffen, aan (te) vullen, (te) 

729. De voetnoot getekend Leo Neels en 
gepubliceerd onderaan de tekst van het thans 
aangevochten arrest van het Hof van Beroep 
te Antwerpen, gepubliceerd in het R. W:, 
1980-81, kol. 2075 tot en met 2079, is bijzonder 
belangwekkend en goed gedocumenteerd. 

(6) Het aanbrengen van bedoelde plaatjes : 
I. Zou een voorwaarde van tegenwerpbaarheid 
uitmaken : raadpl. o.m. Baron Louis Fredericq, 
Handboek van het Belgisch Handelsrecht III, 
tweede druk, biz. 141, nr. 152, en Hugo 
Schiltz, Handboek van financiele wetgeYing, 
Standaarduitgeverij, 1974, biz. 118; II. zou een 
dergelijke voorwaarde niet uitmaken, zie o.m. 
Louis Vincent en Pierre Dehan, J.T., 3 februari 
1968, biz. 73 a 75, sp. biz. 75. Waarschijnlijk 
idem I. Verougstraete, • Privaatrechtelijke 
aspecten van Finance leasing in Belgie •• 
T.P.R., 1972, nr. 22, biz. 763-764; zie nochtans 
ibidem, nr. 35, eerste zin, biz. 774. 

Waarschijnlijk zijn ook van dezelfde mening 
Van Ryn en Heenen, Principes de droit 
commercial, Tome troisieme, deuxieme edi
tion, biz. 668-672. Raadpleeg de merkwaardige 
ontleding van de financieringshuur-leasing 
door dezelfde laatst vermelde auteurs, biz. 664 
tot en met 673. 
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wijzigen of (te) vervangen » (art. 3 van 
deze wet). 

Het is duidelijk dat het koninklijk 
besluit nr. 55 van 10 november 1967 
aangaande publiciteit of tegenwerpbaar
heid niets heeft beslist (zie supra 1°). 

Ik meen dat het ook duidelijk is dat 
het koninklijk besluit niet aan een 
ministerieel besluit de bevoegdheid heeft 
opgedragen om een publiciteit of een 
andere voorwaarde van tegenwerpbaar
heid te bepalen en op te leggen. 

Indien de Uitvoerende Macht zich een 
dergelijke « subdelegatie » van aan de 
Wetgever toebehorende bevoegdheden 
zou veroorloofd hebben, zou zij de 
Grondwet en de wet geschonden hebben. 
Een ministerieel besluit zou zich insge
lijks aan een dergelijke schending schul
dig gemaakt hebben zo het dergelijke 
bevoegdheden uitgeoefend zou hebben 
en a fortiori zo het zonder opdracht van 
het koninklijk besluit zich deze bevoegd
heden aangematigd zou hebben. 

Terloops zij hier eraan herinnerd dat 
de ministers grondwettelijk over geen 
verordenende en a fortiori wetgevende 
bevoegdheid beschikken, maar slechts 
een ondergeschikte en subsidiair, wat 
detailpunten betreft, afgeleide verorde
nende mogelijkheid bezitten hetgeen 
natuurlijk vreemd is aan de publiciteit 
van juridische handelingen of feiten of 
aan andere voorwaarden voor tegen
werpbaarheid aan derden (7). 

Voorzeker is mij de omstandigheid 
bekend dat wanneer aan de Uitvoerende 
Macht bijzondere of uitzonderlijke 
machten door de Wetgevende Macht 
werden toegekend, op die machten 
gesteunde koninklijke besluiten dikwijls 
aan ministerii:He besluiten ruime veror
denende mogelijkheden hebben opge
dragen (8), waarbij van het m.i. betwist
baar standpunt wordt uitgegaan dat de 
koninklijke besluiten van bijzondere of 
uitzonderlijke machten de plaats inne
men van de wet en dienvolgens de 
ministerii:He besluiten die van de gewone 
koninklijke besluiten ... wanneer de 
« uitvoering • van die eerste koninklijke 
besluiten dient te geschieden bij wege 

van gewone koninklijke besluiten en 
niet van ministeri(He besluiten. 

Alleszins mag een ministerieel besluit 
een materie niet reglementeren die tot 
de bevoegdheid van de Wetgevende 
Macht behoort. 

Uit al die beschouwingen dient m.i. 
afgeleid te worden dat, indien de 
geringste twijfel zou bestaan - quod 
non - over de betekenis en de draag
wijdte van de bepalingen van artikel 1, 
2o, d, van het ministerieel besluit -
voorwaarde om door de minister van 
economische zaken « erkend >> te kunnen 
worden of publiciteitsmodaliteit, voor
waarde voor tegenwerpbaarheid aan der
den - de rechter verplicht zou zijn deze 
bepalingen te interpreteren in die zin 
dat zij slechts de « erkenning » betref
fen, want het is hem niet geoorloofd te 
veronderstellen dat de minister zich 
machten heeft aangematigd die hij wet
telijk niet bezit (9). 

3° Wanneer geen enkele wetsbepaling 
een bepaalde publiciteitsmodaliteit voor
schrijft, mag de rechter niet beslissen 
dat de naleving van een bepaalde voor
waarde, door de bevoegde overheid voor
zien met het oog op andere doeleinden, 
zal gelden als publiciteitsmaatregel 
waarvan de naleving de voorwaarde zal 
zijn van de tegenwerpbaarheid aan der
den. 

De rechter mag een dergelijke beslis
sing niet nemen, enerzijds omdat hij 
zich zodoende in de plaats van de 
wetgever zou stellen en, anderzijds 
omdat een dergelijke publiciteit uiter
aard een formalisme tot waarborging 
van de rechtszekerheid uitmaakt, 
waarop derhalve al de betrokken rechts
subjecten de gelegenheid moeten hebben 
zich te kunnen beroepen en dat derhalve 
ingevoerd moet worden door een duide
lijke en nauwkeurige beslissing van de 
wet. 

4° De hierboven naar voren gebrachte 
beschouwingen betekenen natuurlijk 
niet dat een derde, zoals o.m. ten deze 
de curator van een faillissement, zich 
nooit, en met rechte, tegen de revindica
tie van zaken die het voorwerp van een 
financieringshuur zijn, zou kunnen ver------------------1 zetten met de opwerping dat het voorbe-

(7) Raadpl. Cass., 4 mei 1920 (Bull. en Pas., 
1920, I, 135) en 3 mei 1921 (ibid., 1921, I, 365) en 
Revue de !'administration, 1921, blz. 462; Raad 
van State, 21 oktober 1955, J.T., 1956, blz. 124; 
De Page, Traite, t. ler, blz. 239, nr. 139. 

(8) Raadpl. F. De Visschere in Tijdschrift 
voor Bestuurswetenschappen, 1947, blz. 205 en 
volgende. 

(9) Raadpl. dienaangaande Cass., 20 april 
1950 en de conclusie van procureur-generaal 
L. Cornil (Bull. en Pasic., 1950, I, 560, zie i.h.b. 
blz. 563), 3 maart 1958 (ibid., 1958, I, 721). 
Raadpl. ook J. Salmon, Conflit entre traite 
international et la loi interne en Belgique, J.T., 
blz. 514 en de noten. 
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houd, door de verhuurder gemaakt, van 
het eigendomsrecht tegen hem niet kan 
worden aangevoerd. 

Zij betekenen aileen dat een dergelijk 
verzet niet wettelijk verantwoord kan 
zijn op grand van de enkele omstandig
heid dat de « lessor » de « plaatjes » op 
de verhuurde goederen niet heeft 
« bevestigd » (of doen bevestigen) -
ministerieel besluit van 23 februari 1968, 
artikel 2, 2", d. 

Eiseres betoogt, gewis en volledig
heidshalve in het tweede onderdeel van 
het tweede middel, dat « in het algemeen 
ieder die aan een ander een zaak zonder 
eigendomsoverdracht overhandigt, die 
zaak bij het faillissement kan terugvor
deren », principe dat ten deze geldt daar 
ingevolge artikel 1, 5", van het koninklijk 
besluit nr. 55 van 10 november 1967 « de 
onderneming gespecialiseerd in financie
ringshuur, tijdens de duur van de over
eenkomst, eigenaar blijft van de 
« geleasde goederen ». 

Wij hoeven dit tweede onderdeel van 
het middel niet te onderzoeken omdat 
het aangevallen dispositief uitsluitend 
gesteund is op de hierboven gepreci
seerde onwettige motivering en omdat 
de vaststelling van deze onwettigheid 
volstaat om de cassatie noodzakelijk te 
maken. 

Geen enkele feitelijke juridische vast
stelling van het arrest - er zijn er 
trouwens geen andere dan die welke het 
aanbrengen van de « plaatjes » betreffen 
- zou het bestreden dispositief wettelijk 
kunnen verantwoorden. 

Indien wij het tweede onderdeel zou
den moeten onderzoeken, zou het Hof, 
m.i., beslissen dat het naar recht faalt 
daar de theor1e waarop het steunt, te 
ruim is. Het Hof zou niet kunnen 
beslissen dat in geval van overhandiging 
van een roerende zaak zonder conven
tionele eigendomsoverdracht, een recht 
van terugvordering steeds, en o.m. door 
de curator van het faillissement van 
degene die de zaak ontvangen heeft, 
dient inachtgenomen te worden. Gewis, 
zoals ik zo dadelijk zal aanstippen, is 
m.i. dat recht van revindicati~ princi
pieel erkend door het instituut van de 
financieringshuur-leasing, door het 
koninklijk besluit nr. 55 in het leven 
geroepen ... maar bijzondere omstandig
heden eigen aan het geval kunnen 
eventueel dat recht lamleggen. 

De terugvordering door de « lessor » is 
m.i. principieel rechtens. 

Het instituut van de financieringshuur 
- leasing - werd door het koninklijk 
besluit nr. 55 van 10 november 1967 in 
het leven geroepen omdat « sterke 
expansieve ondernemingen, door de soe
pele werking van « leasing » materieel 
kunnen gebruiken dat volkomen aan de 
behoeften van het gebruik is aangepast. 
De leasing verruimt de financieringsmo
gelijkheid en draagt aldus bij tot de 
expansie van handel en industrie. De 
uitoefening van deze werkzaamheden 
stuit echter op juridische hinderpalen, 
daar het contract van « leasing » een 
contract is met verscheidene eigenschap
pen dat in veel opzichten verschilt van 
andere huren van bedrijfsmateriaal ... » 
(Verslag aan de Koning dat het konink
lijk besluit nr. 55 inleidt en toelicht.) 

Ten einde de bedoelde en wenselijke 
economische expansie mogelijk te 
maken en te bevorderen, heeft het 
koninklijk besluit nr. 55 van 10 novem
ber 1967 de financieringshuur die tot een 
dergelijke expansie kan bijdragen, 
omschreven en de vereiste juridische en 
feitelijke bestanddelen ervan bepaald. 

Het lijkt m.i. voor de hand dat, indien 
de financieringshuur, aldus bedoeld, 
gewenst en omschreven door de « wetge
ver », de terugvordering van de ver
huurde zaken niet mogelijk zou maken, 
i.h.b. wanneer de verhuurder in staat 
van faillissement verklaard werd ... het 
instituut, aldus met de hierboven 
bepaalde doelstelling in het leven geroe
pen of althans omschreven, volledig zijn 
doel zou missen. 

De terugvordering is derhalve princi
pieel rechtens in zake financieringshuur 
en, alhoewel men over het algemeen 
doceert dat de curator doorgaans mag 
beslissen in het belang van de massa 
wanneer hij de niet-tegenwerpbaarheid 
van een juridische handeling of feit zal 
opwerpen, enerzijds, beschikt hij dien
aangaande niet over een willekeurige 
beslissingsmacht, en anderzijds, dient 
hij de revindicatie aan te nemen wan
neer zij door de wet wordt toegelaten en 
a fortiori voorgeschreven. 

Gewis, zoals het bestreden arrest aan
stipt, mogen de derden - schuldeisers 
of gewone contractanten - door een 
schijnbare kredietwaardigheid van de 
huurders van het materieel, waarover de 
financieringshuurovereenkomst is geslo
ten, niet misleid worden. 

Maar enerzijds moeten deze schuldei
sers en contractanten weten dat bedoeld 
instituut bestaat in het belang van de 
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economische expansie en dat het uiter
aard de terugvordering impliceert, en 
anderzijds, staat deze bekommernis 
betreffende de eventuele « misleiding 
van de derden » die ook zou kunnen in 
aanmerking genomen worden in de 
gevallen bedoeld door de artikelen 566 
en volgende van hoofdstuk X, titel I, 
hoek van het Wetboek van Koophandel, 
niet in de weg van de door deze 
artikelen voorgeschreven terugvorderin
gen. Ik hoe£ hier niet te onderzoeken of 
de bepalingen van bedoelde artikelen 
566 en volgende limitatief » of 
« exemplatief » de gevallen aangeven 
waarin de revindicatie in geval van 
faillissement geoorloofd is (10). 

De wetgever zou vanzelfsprekend in 
het bijzonder en hoofdzakelijk oog kun
nen hebben voor de belangen van de 
derden - de andere schuldeisers en 
medecontractanten - en te dien einde 
de tegenwerpbaarheid .van het voortbe
staan van het eigendomsrecht, inzake 
financieringshuur, met het noodzakelijk 
gevolg van een recht op revindicatie, 
afhankelijk kunnen stellen van de ver
vulling van een publiciteitsformaliteit. 

Maar hij heeft dit noch beslist noch 
ingericht. 

Tegen het principe van de revindicatie 
door de « lessor » wordt somtijds het 
voorrecht aangevoerd van de verhuurder 
van het onroerend goed waarin de 
handelaar - o.m. later in staat van 
faillissement verklaard - i.h.b. zijn han
delsbedrijvigheid uitoefent. 

Voorzeker, vermits de wet aan deze 
verhuurder een bijzonder voorrecht toe
kent op alle roerende zaken die het 
verhuurd goed stofferen, kan de revindi
catie van een bepaalde van deze zaken 

niet dat voorrecht verminderen of te
nietdoen, tenzij deze verhuurder wist, 
toen deze zaken in het goed werden 
gebracht, dat zij aan de verhuurder niet 
toebehoorden. 

Maar de voorrechten en de. revindica
tie zijn twee verschillende instituten en 
het is natuurlijk niet omdat in bepaalde 
gevallen de revindicatie van de lessor 
lamgelegd wordt ten opzichte van een of 
meer andere schuldeisers - i.h.b. de 
verhuurder van het onroerend goed -
dat de terugvordering niet wettelijk 
bestaat en dat ze niet principieel wette
lijk kan tegengeworpen worden aan de 
massa en aan de curator. 

Besluit : vernietiging, behalve in 
zoverre het arrest het hoger beroep 
ontvankelijk heeft verklaard. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1138, 3o, van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest er zich toe beperkt 
het vonnis van 9 oktober 1978 van de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren 
te bevestigen, waarbij de vordering tot 
teruggave van de machines ontvankelijk 
doch ongegrond werd verklaard, maar de 
vordering tot betaling van 3.177.314 
frank tot het gewoon passief van de 
faling werd toegelaten, 

terwijl eiseres bovendien in haar 
------------------1 regelmatig neergelegd verzoekschrift tot 

(10) De heer I. Verougstraete doceert : • les 
articles 566 a 570 ... ne sont pas limitatifs; en 
effet, le droit de revendication qu'ils accordent 
est Ia faculte de reprendre une chose dont la 
propriete ou Ia possession a ete transferee au 
failli sans une condition inaccornplie; c'est une 
sorte d'action resolutoire. Mais cela n'irnplique 
pas la prohibition de revendiquer dans d'au
tres cas ou la revendication est autorisee par 
le droit comrnun, c.a.d. que cela n'exclut pas le 
droit pour le proprietaire de reprendre sa chose 
quand le failli n'en a jamais ete proprietaire ou 
possesseur », Manuel du curateur de faillite -
Edition nouvelle de l'ouvrage de « De Perre • -
nr. 261ter, biz. 136. 

De terugvordering inzake financieringshuur 
wordt door dezelfde auteur uitdrukkeliJk aan
genornen in • Privaatrechtelijke aspecten van 
Finance leasing in Belgie, T.P.R., 1972, nr. 22, 
biz. 763-764. 

hoger beroep betaling vorderde van 
« 3.062.400 frank te vermeerderen met 
een bedrag van 63.800 frank x 2 = 
127.000 frank per 14 dagen voor be ide 
machines en dit vanaf 20 januari 1979 » 
en zij in haar regelmatig neergelegde 
conclusie de gevorderde som verhoogde 
met de intussen vervallen bedragen, 
aldus de betaling van een totaal bedrag 
van 6.890.400 frank vorderde met het 
voorbehoud van vermeerdering met aile 
huurgelden en/of vergoedingen die na 
19 april 1980 nog zouden komen te 
vervallen, zodat het hof van beroep 
nagelaten heeft uitspraak te doen over 
een van de punten van de vordering 
(schending van artikel 1138, 3", van het 
Gerechtehjk Wetboek) en, door aldus niet 
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te antwoorden op een door eiseres in 
haar regelmatig neergelegde conclusie 
ontwikkeld middel, zijn beslissing niet 
regelmatig motiveert (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) :. 

Overwegende dat het arrest met de 
beslissing dat eiseres haar eigen
domsrecht aan de gezamenlijke 
schuldeisers niet kan tegenwerpen, 
welke beslissing de wettigheid in het 
antwoord op het tweede middel zal 
worden onderzocht, impliciet maar 
zeker beslist dat na het vonnis van 
faillietverklaring wegens de leasing 
geen huur meer verschuldigd is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 5°, van 
het koninklijk besluit nr. 55 van 10 no
vember 1967 tot regeling van het juridisch 
statuut van de ondernemingen gespeciali
seerd in financieringshuur, 2, 2°, voorna
melijk d, van het ministerieel besluit van 
22 februari 1968 tot bepaling van de voor
waarden tot erkenning van de onderne
mingen gespecialiseerd in financierings
huur en waarvan het juridisch statuut 
door het ministerieel besluit nr. 55 van 
10 november 1967 geregeld wordt, 566, 
567, 568, 569 en 570 van titel I, boek III, 
van het W etboek van Koophandel. 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat het tussen partijen 
bestaande contract een leasingovereen
komst is, op. grond van de in het arrest 
opgesomde redenen tot de overtuiging 
komt dat « derhalve moet aangenomen 
worden dat het koninklijk besluit nr. 55 
van 10 november 1967 en het ministe
rieel besluit van 23 februari 1968 een 
voldoende duidelijk publiciteitsvoor
schrift bevatten ter bescherming vooral 
van de derden die niet misleid mogen 
worden door een schijnbare krediet
waardigheid van de huurder van het 
gehuurde materieel; dat het door appel
lante (thans eiseres) ingeroepen advies 
van de Raad van State (betreffende het 
wetsontwerp waarin voorgesteld wordt 
een artikel 1777 quater in het Burgerlijk 
Wetboek te voegen) geen afbreuk doet 
aan het bestaan van het wettelijk opge
legd publiciteitsvoorschrift (plaatje) ook 
al werd door " auteurs " geoordeeld dat 
het uitvoeren van dit voorschrift " niet 
voldoende is gebleken voor het uitsluiten 
van bet voorrecht van de verhuurder ... 
op alle roerende goederen, zelfs de 

machines en werktuigen die het, zelfs 
industriiHe, goed stofferen, indien niet 
bewezen is dat de verhuurder, toen die 
machines en werktuigen in het goed 
werden gebracht, wist dat zij niet aan 
zijn huurder toebehoorden " en om die 
redenen meer bepaald besluit dat " der
halve blijkt dat appellante (eiseres) de 
wettelijke publiciteitsverplichting niet 
heeft geeerbiedigd " • en beslist dat de 
vordering van eiseres tot teruggave van 
de « geleasde » machines terecht door de 
eerste rechter ongegrond werd ver
klaard, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 2, 2", d, van het ministerieel besluit 
van 23 februari 1968 tot bepaling van de 
voorwaarden tot erkenning van de 
ondernemingen gespecialiseerd in finan
cieringshuur, en waarvan het juridisch 
statuut door het koninklijk besluit nr. 55 
van 10 november 1967 geregeld wordt, de 
verzoekende ondernemingen er zich bij 
hun aanvraag tot erkenning moeten toe 
verbinden « aan de verhuurde goederen 
op blijvende wijze een plaatje van vol
doende grootte te bevestigen met de 
vermelding in leesbare en onuitwisbare 
lettertekens dat de goederen hun eigen
dom blijven "• waaruit blijkt dat die 
voorwaarde enkel door de leasingonder
neming moet worden nageleefd om de 
erkenning van onderneming gespeciali
seerd in financieringshuur te bekomen 
en de overtreding van die voorwaarde 
overigens uitsluitend door strafrechte
lijke en administratieve sancties wordt 
beteugeld, bepaald in artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967, 
nr. 55, tot regeling van het juridisch 
statuut der ondernemingen gespeciali
seerd in financieringshuur, zodat het hof 
van beroep niet wettig kon beslissen dat 
de in artikel 2, 2", d, van het ministerieel 
besluit van 23 februari 1968 gestelde 
voorwaarde in het belang van en ter 
bescherming van derden werd uitgevaar
digd en het hof uit die bepaling evenmin 
wettig kon afleiden dat de overtreding 
ervan door de niet-tegenstelbaarheid van 
de leasingovereenkomst aan derden 
diende te worden beteugeld, met andere 
woorden door de niet-tegenstelbaarheid 
aan derden van de eigendomstitel van 
een erkende onderneming gespeciali
seerd in financieringshuur (schending 
van de artikelen 3 van het koninklijk 
besluit van 10 november 1967, nr. 55, tot 
regeling van het juridisch statuut der 
ondernemingen gespecialiseerd in finan
cieringshuur en 2, 2", d, van het minis
terieel besluit van 23 februari 1968 tot 
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bepaling van de voorwaarden tot erken- wijze een plaatje van voldoende 
ning van de ondernemingen gespeciali- grootte te bevestigen met de vermel
seerd in financieringshuur en waarvan ding in Ieesbare en onuitwisbare Iet
het juridisch statuut door het koninklijk tertekens dat de goederen hun eigen
besluit nr. 55 van 10 november 1967 
geregeld wordt}; dom blijven; dat de enige sancties 

waarin is voorzien, vervat zijn in arti-
tweede onderdeel, overeenkomstig de kel 4 van het genoemde ministerieel 

artikelen 566, 567, 568, 569 en 570 van 
titel I, boek III, van het Wetboek van besluit, te weten de intrekking van de 
Koophandel, niet alleen de verhuurder erkenning, en in artikel 3 van het 
de verhuurde zaak bij het faillissement genoemde koninklijk besluit, te 
van de huurder kan terugvorderen, maar weten straffen, verbod en sluiting 
ook, in het algemeen, ieder die aan een van de inrichting; 
ander een zaak zonder eigendomsover- 0 d d t h t t d 
dracht overhandigt, die zaak bij het verwegen e a e arres • oor 
faillissement van laatstgenoemde kan uit de enkele vaststelling dat het 
terugvorderen, en uit artikel 1, 5°, van voorgeschreven plaatje op de liti
het koninklijk besluit nr. 55 van · gieuze compactoren niet aanwezig 
10 november 1967 tot regeling van het was, te besluiten dat het eigendoms
juridisch statuut der ondernemingen recht van eiseres aan de gezamen
gespecialiseerd in financieringshuur, Iijke schuldeisers niet kon worden 
volgt dat de onderneming gespeciali- tegengeworpen, aan het voorschrift 
seerd in financieringshuur tijdens de van artikel2, zo, d, van het genoemde 
duur van de overeenkomst eigenaar 
blijft van de « geleasde , goederen, zodat ministerieel besluit een onwettige 
het hof van beroep, na te hebben sanctie verbindt en derhalve die wet
aangenomen dat partijen door een lea- telijke bepaling schendt; 
singovereenkomst waren verbonden, met Dat het onderdeel gegrond is; 
andere woorden dat eiseres tijdens de 
duur van die overeenkomst eigenares ' 
bleef van de litigieuze machines, niet 
zonder schending van de artikelen 1, 5°, 
van het koninklijk besluit nr. 55 van 
10 november 1967 tot regeling van het 
juridisch statuut der ondernemingen 
gespecialiseerd in financieringshuur en 
566, 567, 568, 569 en 570 van titel I, boek 
III, van het Wetboek van Koophandel 
kon beslissen dat eiseres de haar toebeho
rende goederen niet kon terugvorderen en 
derhalve zijn beslissing niet wettelijk 
heeft gerechtvaardigd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het ministerieel 
besluit van 23 februari 1968 de voor
waarden bepaalt tot erkenning van 
de ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur en genomen is ter 
uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 55 van 10 november 1967 tot rege-
ling van het juridisch statuut der 
ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur; dat uit artikel 3, d, 
van het genoemde ministerieel 
besluit volgt dat de genoemde onder
nemingen bij hun aanvraag tot 
erkenning onder meer verplicht zijn 
de verbintenis aan te gaan aan de 
verhuurde goederen op blijvende 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest behalve wat de 
ontvankelijkheid van het hoger 
beroep betreft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt. 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan; zegt dat de feitenrech
ter daarover uitspraak zal doen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brus
sel. 

27 november 1981 - le kamer - Voor
zitter: de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Dassesse. 

Nr. 209 

1• KAMER - 27 november 1981 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLUKE ZAKEN -
CONCLUSIE- MIDDEL DOOR EEN PARTU TOT 
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STAVING VAN HAAR VORDERING IN EEN 
VROEGERE CONCLUSIE AANGEVOERD, EN 
ACHTERAF IN HAAR LAATSTE CONCLUSIE 
TEGENGESPROKEN, ZODAT ZIJ AFZIET VAN 
DAT MIDDEL - GEEN ANTWOORD VAN DE 
RECHTER VEREIST. 

(ANDRIESSENS, STAELENS T. DEWULF) 

27 november 1981 - 1• kamer 
Voorzitter : de heer Wauters, eerste 
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Dumon, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 210 

2• KAMER - 30 november 1981 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL BERUSTEND OP EEN ONJUISTE 
UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
- GEMIS AAN FEITELIJKE GRONDSLAG (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MIDDEL 
WAARIN EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD- CONCLU
SIE BEANTWOORD IN DE BESLISSING -
BEG RIP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - SCHEN
DING VAN EEN WETTIG BELANG- BEGRIP. 

2" Het verweer waarbij wordt aange
voerd dat een huwelijk een Joutere 
hypothese was, wordt beantwoord door 
het arrest waarin de appelrechter, met 
verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter, beslist dat uit de door 
de burgerlijke partij neergelegde stuk
ken blijkt dat deze wei met de getrof
fene verloofd was en dat zij samen op 
een welbepaalde datum gingen trou
wen. 

3" Schadevergoeding voor een nadeel dat 
geen schending oplevert van een wet
tig belang wordt niet toegekend door 
de beslissing die de dader van een 
ongeval veroordeelt om aan de gezellin 
van de getroffene schadevergoeding te 

zij geleden heeft omdat zij niet meer 
kon trouwen met de man van haar 
keuze (2) 

(< ASSURANCES GENERALES DE FRANCE • N.V. 
T. KRUKOWSKI, LOB, ENGELBERG) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

A. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders Krukowski en 
Lob ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat niet blijkt dat 
eiseres haar cassatieberoep heeft 
doen betekenen aan de genoemde 
partijen; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

B. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Engelberg inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

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

doordat het arrest, ofschoon het heeft 
vastgesteld dat verweerster in concubi
naat leefde met het slachtoffer van het 
ongeval, niettemin het beroepen vonnis 
bevestigt en eiseres in solidum met 
beklaagde, haar verzekerde, veroordeelt 
om haar een vergoeding van 1.002.000 
frank uit te betalen, onder meer op 
grond dat die vergoeding overeenkomt 
met « de materiiHe en morele schade 
samen » die verweerster « geleden heeft 
als gevolg van het overlijden van de 
persoon met wie zij samenleefde en 
met wie zij binnen afzienbare tijd zou 
huwen ... ; dat die vergoeding een gelde
lijke compensatie is voor de werkelijke 
schade die voor haar voortvloeit uit het 
feit dat ze niet meer kan huwen met de 
persoon van haar keuze ingevolge diens 
onverwacht overlijden », 

terwijl schade aileen bij schending 
van een rechtmatig belang een recht 

betalen tot herstel van de schade die 1------------------
(1) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 15). 

(2) Zie Cass., 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
466). 
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doet ontstaan om een schadevordering 
in te stellen, van zodanige schending 
geen sprake is wanneer de schade 
betrekking heeft op de genegenheid en 
de betrekkingen tussen in concubinaat 
levende personen; waaruit volgt dat de 
vergoeding van een dergelijke schade 
niet voor de rechter kan worden gevor
derd; het arrest derhalve, door eiseres te 
veroordelen om aan verweerster een 
vergoeding van 1.002.000 frank te betalen 
ter vergoeding van de materiiHe en 
morele schade die zij geleden heeft als 
gevolg van het beiHndigen van het con
cubinaat met het slachtoffer, een scherr
ding inhoudt van het bepaalde in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek volgens welke voor de rechter 
aileen bij schending van een rechtmatig 
belang vergoeding kan worden gevor
derd: 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de eerste rechter ... aan 
de burgerlijke partij Engelberg een 
totaal bedrag van een miljoen twee
duizend frank heeft toegekend voor 
de materiele en morele schade die 
genoemde vrouw geleden heeft als 
gevolg van het overlijden van de 
persoon met wie zij samenleefde en 
met wie zij binnen afzienbare tijd 
zou huwen; ... dat de kritiek van de 
burgerlijke partij faalt naar recht en 
feitelijke grondslag mist, vermits de 
eerste rechter niet de winstderving 
heeft berekend die voor een pasge
huwde vrouw voortvloeit uit het 
overlijden van haar man doch daar
entegen naar billijkheid de morele 
en materiele schade heeft geraamd 
die genoemde jonge vrouw heeft 
geleden als gevolg van het overlij
den van de man van wie zij hield, 
met wie zij reeds feitelijk samen
leefde en met wie zij van plan was 
te huwen; dat aileen al wanneer 
men de laagste waarde in aanmer
king neemt die een overledene van 
die leeftijd op de arbeidsmarkt kan 
hebben, en men daarop de kapitali
satieregels voor zijn verdere leven 
toepast, men tot een bedrag komt 
dat zoveel hoger ligt dan hetgeen de 
eerste rechter heeft toegekend; dat 
het onmiddellijk duidelijk wordt dat 
de rechtbank een geldelijke vergoe
ding heeft willen toekennen en 

heeft toegekend voor de werkelijke 
schade die voor haar voortvloeit uit 
het feit dat ze niet meer kan huwen 
met de persoon van haar keuze 
wegens diens onverwachte overlij
den; ... dat de burgerlijke partij niet 
kan worden verweten het door haar 
te leveren bewijs te doen steunen 
op aanwijzingen en vermoedens, 
daar een dergelijke situatie, die 
optreedt na een uiteraard niet te 
voorzien drama, door de burgerlijke 
partij onmogelijk op een andere 
manier kan worden bewezen; ... dat 
het incidenteel hoger beroep om 
dezelfde redenen weliswaar ontvan
kelijk doch niet gegrond is, vermits 
de verloofde van een slachtoffer niet 
dezelfde rechten heeft als diens 
weduwe »; 

Overwegende dat het arrest blij
kens die consideransen de veroorza
ker van het ongeval veroordeelt om 
aan verweerster vergoeding te beta
len voor de schade die ze geleden 
heeft doordat ze niet meer kan 
huwen met de persoon van haar 
keuze; 

Dat het middel berust op een 
onjuiste lezing van het arrest en 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest, ofschoon het heeft 
vastgesteld dat verweerster in concubi
naat leefde met het slachtoffer van het 
ongeval, niettemin eiseres veroordeelt 
om haar een vergoeding van 1.002.000 
frank, waaronder een bedrag van 800.000 
frank voor haar materiele schade, te 
betalen, onder meer op grond dat die 
vergoeding overeenkomt met « de mate
riele en morele schade samen » die 
verweerster « geleden heeft wegens het 
overlijden van de persoon met wie zij 
samenleefde en met wie ze binnen 
afzienbare tijd zou huwen ... »; dat het 
hier gaat om een vergoeding van « de 
morele en materiele schade die 
genoemde jonge vrouw heeft geleden 
wegens het overlijden van de man van 
wie zij hield, met wie zij reeds feitelijk 
samenleefde en met wie ze van plan was 
te huwen ... ; dat de burgerlijke partij 
niet kan worden verweten het door haar 
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te leveren bewijs te steunen op aanwij
zingen en vermoedens, daar een derge
lijke situatie, die optreedt na een uiter
aard niet te voorzien drama, door de 
burgerlijke partij onmogelijk op een 
andere manier kan worden bewezen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar regelmatig voor het hof van beroep 
genomen conclusie betoogde dat ver
weersters aanstaande huwelijk met het 
slachtoffer nog niet vaststond, dat geen 
enkel gegeven van de zaak waarvan in 
tempore non suspecto gebleken was, 
reden gaf om te geloven dat dit huwelijk 
werkelijk zou doorgaan; het concubinaat 
van verweerster en het slachtoffer « een 
vrij samenleven was waaraan elk der 
partners op gelijk welk ogenblik een 
einde kon maken « en dat bijgevolg de 
schade die verweerster, naar haar zeg
gen, geleden had als gevolg van het 
beeindigen van dat samenleven, niet 
vaststond; het arrest derhalve, nu het 
enkel stelt dat verweerster door het 
overlijden van de man met wie ze in 
concubinaat leefde, « niet meer kan 
huwen met de persoon van haar keuze » 
en dat « de burgerlijke partij niet kan 
worden verweten het door haar te leve
ren bewijs te steunen op aanwijzingen 
en vermoedens >>, zonder evenwel die 
aanwijzingen en vermoedens op te som
men, en a fortiori zonder aan te geven 
hoe daaruit kon blijken dat verweerster 
van plan was om binnen afzienbare tijd 
te huwen met de man met wie ze in 
concubinaat leefde, niet antwoordt op 
het omstandig middel dat hierboven is 
afgeleid uit de omstandigheid dat het 
aanstaande huwelijk nog helemaal niet 
vaststond, en derhalve niet regelmatig 
met red en en is omkleed ( schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, tussen de schuld en 
de schade een noodzakelijk verband 
moet bestaan; het als schuld aange
merkte feit met andere woorden de 
noodzakelijke oorzaak moet zijn van de 
schade; het arrest ten deze niet kon 
beslissen dat de schuld van de beklaagde 
L... in noodzakelijk verband stond met 
het feit dat verweerster « niet meer kon 
huwen met de persoon van haar keuze », 
nu het niet op grond van gegevens van 
de zaak aantoonde dat verweerster pre
cies besloten had met het slachtoffer te 
huwen; het feit « reeds » samen te !even 
met een niet gehuwde man geen aanwij
zing en nog minder een vermoeden 
oplevert dat die keuze vaststaat; waaruit 
volgt dat de beslissing, waarbij eiseres 
wordt veroordeeld tot vergoeding van de 

schade die voortvloeit uit het beweerde 
verlies van een recht om te huwen met 
het slachtoffer, niet naar recht is verant
woord doordat ze op geen enkele vast
stelling in feite of in rechte berust die 
het mogelijk maakt met zekerheid te 
zeggen dat verweerster zou gehuwd zijn 
met de man met wie ze samenleefde, 
indien deze niet ten gevolge van het 
litigieuze ongeval was overleden (schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiseres in haar regel
matig voor het hof van beroep genomen 
conclusie betoogde dat verweerster niet 
bewees enige materiele schade te heb
ben geleden als gevolg van het overlij
den van de man met wie ze in concubi
naat leefde, dat zij immers niet aan
toonde dat het slachtoffer beroepsin
komsten ontving, dat zij geen enkel stuk 
overlegde ten bewijze dat zij met het 
slachtoffer heeft gedeeld in de gemeen
schappelijke lasten en dat er, gelet op 
de inkomsten waarover verweerster 
beschikte, « geen twijfel mogelijk was 
dat het slachtoffer bijna al zijn even
tuele beroepsinkomsten besteedde aan 
zijn onderhoud en zijn persoonlijke 
uitgaven »; het arrest derhalve, nu het 
enkel beslist dat het aan verweerster 
toegekende bedrag een vergoeding was 
voor de morele en materiele schade die 
zij geleden had wegens het overlijden 
van de man van wie zij hield en met wie 
zij samenwoonde en van het feit dat zij 
met die persoon niet meer kon huwen, 
zonder daarbij nate gaan of verweester, 
gelet op haar inkomsten, enerzijds, en 
de eventuele inkomsten van het slacht
offer, anderzijds, gedeeltelijk leefde van 
het inkomen van laatstgenoemde, niet 
antwoordt op het omstandig middel dat 
eiseres dienaangaande had ontwikkeld; 
waaruit volgt dat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed, in 
zoverre het, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, aan 
verweerster een vergoeding van 800.000 
frank toekent ter vergoeding van haar 
materiele schade (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel,Petreft : 
Overwegende dat het arrest aan 

verweerster schadevergoeding toe
kent wegens het overlijden van de 
man met wie zij ging trouwen; 

Overwegende dat het vonnis 
waarvan de motivering door het 
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arrest wordt overgenomen, erop 
wijst « dat uit de door de burger
lijke partij (thans verweerster) over
gelegde stukken gebleken is dat zij 
met het slachtoffer verloofd was ... 
en dat zij van plan waren om begin 
1980 te huwen »; dat het arrest 
aldus antwoordt op de in dit onder
dee! van het middel aangegeven 
conclusie van eiseres; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de voor
gaande vermeldingen blijkt dat het 
arrest, zonder de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden, heeft kunnen beslissen 
dat de schuld van de beklaagde een 
noodzakelijk verband toont met het 
feit dat verweerster << niet meer kan 
huwen met de persoon naar haar 
keuze »; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis 

waarvan de motivering door het 
arrest wordt overgenomen, vermeldt 
dat het loon van het slachtoffer in 
november 1979 << 30.772 frank 
bedroeg; ... dat de burgerlijke partij 
niet aantoont dat het slachtoffer in 
de maanden v66r het ongeval gere
geld dat bedrag verdiend heeft; ... 
dat, nu precieze gegevens ontbreken 
over de gemiddelde maandelijkse 
inkomsten van het slachtoffer, de 
kapitalisatiemethode niet kan wor
den gevolgd bij de berekening van 
de materiele schade van de burger
lijke partij; ... dat het door het 
slachtoffer aan zijn persoonlijk 
onderhoud bestede gedeelte ten 
deze moet worden geraamd op 40 
tot 50 percent van zijn maandinko
men ... ; ... dat er derhalve termen 
aanwezig zijn om de schade van de 
burgerlijke partij naar billijkheid te 

het middel aangegeven conclusie 
beantwoordt; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

30 november 1981 - 2• kamer -
TToorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Simont. 

Nr. 211 

2• KAMER - 30 november 1981 

1° WEGVERKEER - UITWIJKMANEUVER 
- NIET-AANSPRAKELIJKHEID- VOORWAAR
DEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - MIDDEL BERUSTEND 
OP EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - GEMIS AAN FEITE
LIJKE GRONDSLAG (1). 

1• Het uitwijkmaneuver sluit de aan
sprakelijkheid van degene die het 
maneuver uitvoert, aileen dan uit wan
neer hem geen enkele !out die het 
ongeval tot gevolg heeft gehad, kan 
worden verweten (2). 

(CLAEYS, LANDSBOND DER CHRISTEL!JKE 
MUTUALITEITEN T. GENATZ¥) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 juni 1981 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Neufchateau; 

ramen op 800.000 frank »; 1---------------
Dat het arrest aldus de gegevens 

aanwijst waarop het zijn beslissing 
grondt en de in dit onderdeel van 

(1) Cass., 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 114). 

(2) Zie VAN RoYE, Le code deJa circulation, 
nr. 769, blzl. 1664 e.v. 
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I. Op de voorziening van Claeys : I ongeval ongetwijfeld niet kunnen voor
komen »; 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de tegen verweerster 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser als 
beklaagde niet bevoegd is om zich 
in cassatie te voorzien tegen die ten 
laste van een medebeklaagde gewe
zen beslissing; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de tegen 
verweerster ingestelde strafvorde
ring: 

Qverwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de aan 
eiser ten laste gelegde feiten bewezen 
verklaart en hem uit dien hoofde tot een 
geldboete van 20 frank veroordeelt met 
uitstel van een jaar, en daartoe verwijst 
naar de redengeving van de eerste 
rechter volgens welke « (eiser) die met 
een snelheid van ongeveer 12 meter per 
seconde reed, theoretisch gezien in twee 
seconden tijd had kunnen stoppen op 
een afstand van vijftien meter, indien hij 
onmiddellijk had gereageerd bij het zien 
van de voetganger die de rijbaan zonder 
op te letten overstak », en « al kan het 
uitwijkmaneuver naar rechts hem niet 
als een fout worden aangerekend, dan 
toch moet worden vastgesteld dat, zo hij 
onmiddellijk had geremd voor een der
gelijke te voorziene hindernis, de schade 
ten gevolge van het ongeval veel beperk
ter zou zijn geweest, ook al had hij dat 

terwijl een uitwijkmaneuver aileen 
dan geen fout oplevert wanneer het tot 
doel heeft een niet te voorziene hinder
nis te voorkomen; de rechter derhalve, 
na enerzijds te hebben beslist dat het 
uitwijkmaneuver naar rechts geen fout 
opleverde, hetgeen veronderstelt dat de 
eiser Claeys voor een niet te voorziene 
hindernis stond, niet zonder met zichzelf 
in tegenspraak te vervallen anderzijds 
kon beslissen dat de voetganger Genatzy 
een te voorziene hindernis vormde voor 
de eiser Claeys die, zo hij onmiddellijk 
geremd had, in twee seconden tijd had 
kunnen stoppen binnen een afstand van 
vijftien meter of althans de schade ten 
gevolge van het ongeval had kunnen 
beperken (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat de feitenrechter 
op de conclusie van verweerster ten 
betoge dat eiser door naar rechts uit 
te wijken een fout had begaan, 
terwijl hij het ongeval had kunnen 
voorkomen door ietwat meer naar 
links te rijden zonder daarom op de 
linkerrijstrook te komen, antwoordt 
met de vermelding dat eiser zijn 
uitwijkmaneuver naar rechts niet 
als een fout kan worden aangere
kend; 

Dat hij zich aldus beperkt tot de 
vaststelling dat eiser geen fout heeft 
begaan bij de uitvoering van zijn 
uitwijkmaneuver; 

Overwegende dat het uitwijkma
neuver de aansprakelijkheid van 
degene die het maneuver uitvoert 
aileen dan uitsluit wanneer hem 
geen enkele fout die het ongeval tot 
gevolg heeft, kan worden verweten; 

Overwegende dat de feitenrechter 
niet heeft aangenomen dat eiser 
door het maneuver uit te voeren 
geen fout had begaan, doch dat hij 
te zijnen laste de fout heeft bewe
zen verklaard dat hij niet onmiddel
lijk geremd heeft voor de te voor
ziene hindernis die de overstekende 
voetganger voor hem vormde; 

Dat het middel berust op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden 
beslissing en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 
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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; 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van verweerster tegen eiser ener
zijds en van eiser tegen verweerster 
anderzijds; 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening; 

II. Op de voorziening van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten, burgerlijke partij 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiseres tegen verweerster : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na bevestiging van de beroe
pen beslissing waarbij aan eiseres 
een provisionele vergoeding wordt 
toegekend en een deskundigenon
derzoek is bevolen, de zaak voor 
verdere behandeling naar de eerste 
rechter verwijst; dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat ze geen uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 

van verweerster tegen eiser en van 
eiser tegen verweerster; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt de eisers in de kosten. 

30 november 1981 - 2" kamer 
Voorzitter : de heer Legros, voorzitter -
Verslaggever : de heer Bosly - Gelijk
Juidende conclusie van de heer Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

Nr. 212 

2" KAMER- 30 november 1981 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN- CORRECTIONELE RECHT
BANK- RECHTERS DIE NIET ALLE ZITTINGEN 
OVER DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND 
NIETIG VONNIS (1). 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- VONNIS VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK DOOR NIETIGHEID AANGE
TAST- ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP 
DAT DE NIETIGHEID OVERNEEMT - NIET!G 
ARREST. 

2" Wanneer het vonnis van de correctio
nele rechtbank door nietigheid is aan
getast omdat de rechters die het 
hebben gewezen, niet alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond, is 
ook nietig het arrest van het hoi v.m 
beroep dat de nietigheid overneemt 
{2). 

(CUCINOTTA) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep enkel gericht is tegen de 
strafrechtelijke beschikkingen van 
het arrest; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

van de afstand van de voorziening ----------------
van eiser tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 

(1} en (2) Cass., 20 mei 1975 (A.C., 1975, 
1004); zie Cass., 3 mei 1978 (ibid., 1978, 1040). 
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doo::da.t het arrest de strafrechtelijH:e I behandeling van de zaak niet volle
beschl~kmgen van he.t be~oepen vonms dig heeft bijgewoond, het vonnis 
bevestlgt; dat de tweeentwmtlgste kamer nietig is. 
van de rechtbank van eerste aanleg die ' 
het vonnis van 7 november 1980 heeft 
gewezen, niet op aile terechtzittingen op Overweg_ende dat. het. arrest bene
dezelfde wijze was samengesteld; dat de vens de e1gen motlvenng vermeldt 
rechtbank namelijk op de terechtzitting « dat de eerste rechter ... op grond 
van 28 februari 1980 samengesteld was van de debatten en van het dossier 
uit de rechters ~.chmidt, De Ceulene.er een aantal volledig sluitende en ter 
e_n Amores, te~Jl ze op de terechtz1t- zake doende overwegingen heeft 
tmgen van 12 JUm 1980, 3 oktober. 1980 gegeven welke het hof goedkeurt en 
en 7 november 1980 bestond mt de 
rechters Schmidt, Amores en Berlemont; overneemt »; 
dat in het proces-verbaal van de terecht
zitting van 12 juni 1980 weliswaar staat 
dat « de zaak in haar geheel opnieuw 
wordt onderzocht door het anders 
samengestelde rechtscollege », doch dat 
uit de processen-verbaal van de terecht
zittingen blijkt dat de procureur des 
Konings zijn vorderingen heeft genomen 
op de zitting van 28 februari 1980, en op 
3 oktober 1980 voor het opnieuw samen
gestelde rechtscollege slechts aanvul
lende vorderingen genomen heeft; dat 
rechter Berlemont aldus geen kennis 
heeft genomen van de oorspronkelijke 
vorderingen van de procureur des 
Konings, 

terwijl de rechters op straffe van 
nietigheid van het vonnis aile zittingen 
over de zaak moeten hebben bijgewoond 
en uit de nietigheid van het beroepen 
vonnis, waaraan ook het arrest lijdt, dat 
immers die nietigheid niet heeft vastge
steld of gesanctioneerd, de schending 
voortvloeit van de in het middel aange
voerde wetsbepaling; het Hof ten gevolge 
van het feit dat de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
dienaangaande tegenstrijdig zijn, althans 
niet in staat is toezicht uit te oefenen op 
de wettigheid van de bestreden beslis
sing: 

Overwegende dat, zoals in het 
middel wordt aangegeven, het von
nis is gewezen door een rechtbank 
waarvan een lid, rechter Berlemont, 
niet aanwezig was op de terechtzit
ting waarop de procureur des 
Konings zijn vorderingen heeft 
genomen, en slechts diens aanvul
lende vorderingen heeft gehoord op 
de terechtzitting van 3 oktober 1980; 

Dat, wanneer een lid van de 
correctionele rechtbank die het 
beroepen vonnis heeft gewezen, de 

Dat het arrest, nu het met name 
steunt op de gronden van het beroe
pen vonnis, de nietigheid van dat 
vonnis overneemt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

30 november 1981 - 2' kamer -
Voorzitter : de heer Legros - Verslagge
ver : de heer Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de heer Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 213 

3' KAMER - 30 november 1981 

1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER- EXPLOOT VAN BETEKENING 
- OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VEREISTE 
VERMELDINGEN. 

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
W AARDER - ONLEESBAAR GEWORDEN 
VEREISTE VERMELDINGEN, WAAROVER IS 
GESCHREVEN - NIET GOEDGEKEURDE OVER

SCHRIJVING - GEVOLG. 
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3° BETEKENING VAN EXPLOTEN - Wetboek het exploot van betekening 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERMELDING IN HEI' van een VOOrziening Op Straffe van 
EXPLOOT VAN DE NAAM EN DE VOORNAAM nietigheid die vermeldingen moet 
VAN DE GERECHTSDEURWAARDER EN VAN bevatten; 
HET ADRES VAN ZIJN KANTOOR - OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN 
VERMELDING. 

1 • Het exploot van betekening van een 
gerecbtsdeurwaarder bevat, op straffe 
van nietigbeid, de bij art. 43, eerste 
lid, van bet Gerecbtelijk Wetboek 
voorgescbreven vermeldingen. 

2" Wanneer de vermeldingen die bet 
exploot van de gerecbtsdeurwaarder. 
op straffe van nietigbeid moet bevat
ten, onleesbaar worden gemaakt en 
dan zijn overscbreven, zonder goed
keuring van die overscbrijving, moe
ten die vermeldingen als niet 
bestaande worden bescbouwd {1). 

3" Niet-vermelding in bet exploot van 
een gerecbtsdeurwaarder van beteke
ning van diens naam en voornaam, 
alsmede van bet adres van zijn kan
toor, beeft nietigbeid van bet exploot 
tot gevolg {Ger.W., artt. 861 en 862, § 1, 
4") ook al beeft dit verzuim de belan
gen van de partij, die de exceptie 
opwerpt, niet gescbaad. 

(STIMAC N.V. T. BODSON) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1980 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over bet middel van niet-ont
vankelijkheid, dat verweerder tegen het 
cassatieberoep heeft opgeworpen en dat 
hieruit is afgeleid dat in het origineel en 
in het afschrift van het exploot van 
betekening van het cassatieberoep, en 
ook in de daarbij gevoegde Nederlandse 
vertaling, de naam en de voornaam van 
de optredende gerechtsdeurwaarder en 
van het adres van zijn kantoor hoven de 
doorgehaalde vermeldingen is geschre
ven, en dat dit bovenschrift niet is 
goedgekeurd; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 43, 5", van het Gerechtelijk 

{1) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C:, 1973, 89) en 
voetnoot 5. 

Overwegende dat, in het exploot 
van betekening van het cassatiebe
roep, het afschrift en de vertaling 
boven de uitgewiste vermeldingen 
een met de hand aangevulde stern
pel is aangebracht met de vermel
ding « Je soussigne, Gerda Debre
maeker-Thiebaut, huissier de justice 
de residence a 1680 Lennik, A. 
Vanderkelenstraat 11 », of de over
eenstemmende vermelding in het 
Nederlands; 

Dat die vermeldingen niet zijn 
goedgekeurd en als niet bestaande 
moeten worden beschouwd; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 862, § 1, 4", van het Gerechtelijk 
Wetboek de regel van artikel 861 
van dat wetboek niet geldt voor een 
verzuim of een onregelmatigheid 
betreffende het optreden van de 
ministeriele ambtenaar; 

Dat het micl.del van niet-ont
vankelijkheid gegrond is; 

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

30 november 1981 - 3" kamer -
Voorzitter : de heer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Duchatelet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Kirkpa
trick. 

Nr. 214 

3• KAMER- 30 november 1981 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- TOEPASSING IN DE TIJD - WET 30 JULI 
1963 TOT INSTELLING VAN HEI' STATUUT VAN 
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DE HANDELSVERTEGENWOORDIGERS - WET 
TOEPASSELIJK OP DE LOPENDE OVEREEN
KOMSTEN. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER - WET 30 JULI 
1963 TOT INSTELLING VAN HET STATUUT VAN 
DE HANDELSVERTEGENWOORDIGERS - WET 
TOEPASSELIJK OP DE LOPENDE OVEREEN
KOMSTEN. 

1" en 2" De wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut van de 
handelsvertegenwoordigers is toepas
selijk op de ten tijde van haar inwer
kingtreding Jopende overeenkomsten 
(1). (Wet van 30 juli 1963, art. 25.) 

(SERVRANCKX 
T. , CHAUSSURES VYLLAR • P.V.BA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1980 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2, inzonderheid het tweede lid, en 
25 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut van de han
delsvertegenwoordigers, 

doordat het arrest verklaart dat de 
arbeidsgerechten ratione materiae onbe
voegd zijn om uitspraak te doen op de 
rechtsvordering die eiser hierop 
grondde, dat verweerster op 2 mei 1977 
uitdrukkelijk weigerde ;te erkennen dat 
eiser, sedert 15 september 1961, als 
handelsvertegenwoordiger met haar een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
gesloten had, en hierop dat eiser op 
4 mei 1977 akte had genomen van de 
« verbreking » van de arbeidsovereen
komst voor bedienden ten gevolge van 
die houding van verweerster, 

doordat het arrest beslist dat eiser te 
zijnen nadele de overeenkomst tussen 
partijen had beeindigd, onder aanvoe
ring dat verweerster zogezegd een han
deling had verricht die gelijkstaat met 
verbreking, 

doordat het arrest zijn beslissing 
hierop doet steunen dat eiser, voor de 
arbeidsperiode van 15 september 1961 

(1) Zie Cass., 11 feb. 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 587). 

tot 16 augustus 1963, het bewijs moest 
leveren van het gezag van de werkgever 
en van zijn verhouding van onderge
schiktheid, hetgeen hij niet heeft 
gedaan; verweerster, voor de arbeidspe
riode van 17 augustus 1963 tot 4 mei 
1977, moest aantonen dat er geen 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
was gesloten, dat uit de door verweerster 
aangevoerde elementen niet kon blijken 
dat eiser als zelfstandig handelsver
tegenwoordiger had gewerkt, dat der
halve moest worden nagegaan of, wat 
concreet diende te worden bewezen, 
verweerster eventueel gezag had over 
eiser, dat de door eiser aangevoerde 
elementen ten bewijze van dat gezag 
evenmin doorslaggevend waren, dat 
eiser pas in zijn brief van 
9 februari 1977 het statuut van handels
vertegenwoordiger in loondienst had 
gevraagd, dat hij voordien steeds erkend 
had als zelfstandige te werken en zelfs 
gereageerd had toen hij dacht dat ver
weerster hem specifieke lasten van de 
handelsvertegenwoordiger in loondienst 
wilde opleggen, en dat verweerster, der
halve, voor de periode van 17 augustus 
1963 tot 4 mei 1977, het vermoeden van 
artikel 2, tweede lid, van de wet van 
30 juli 1963 had omgekeerd, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 25 van voormelde wet van 30 juli 
1963 de bepalingen van die wet toepasse
lijk zijn op de ten tijde van haar 
inwerkingtreding lopende overeenkom
sten, waaruit volgt dat het bij bet tweede 
lid van artikel 2 van die wet ingestelde 
wettelijk vermoeden inzake het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden gold voor de arbeidsperiode 
van 15 september 1961 tot 16 augustus 
1963, en dat eiser voor die periode niet 
behoefde te bewijzen dat er een verhou
ding van ondergeschiktheid bestond; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, vast te stellen dat verweerster, 
krachtens het tweede lid van artikel 2 
van vorenvermelde wet van 30 juli 1963, 
voor de periode van 17 augustus 1963 tot 
4 mei 1977, diende te bewijzen dat er 
geen gezagsverhouding bestond en dat 
de door verweerster aangevoerde ele
menten in dat opzicht niet doorslagge
vend waren, en anderzijds, daaruit af te 
leiden dat moest worden nagegaan of, 
wat concreet diende te worden bewezen, 
verweerster eventueel gezag had over 
eiser, waaruit volgt dat het arrest, door 
die redenen, niet enkel artikel 2, tweede 
lid, van de wet van 30 juli 1963, maar 
ook artikel 97 van de Grondwet schendt; 
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derde onderdeel, het tweede lid van 

artikel 2 van vorenvermelde wet van 
30 juli 1963 luidt dat « niettegenstaande 
elke uitdrukkelijke bepaling van de 
overeenkomst of bij het stilzwijgen 
ervan, de overeenkomst, gesloten tussen 
opdrachtgever en tussenpersoon, welke 
titel hem ook wordt toegekend, aange
zien wordt als een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden tenzij het tegendeel 
wordt bewezen », waaruit volgt dat het 
enkele feit dat eiser tot 9 februari 1977 
erkend of zelfs betoogd had dat hij als 
zelfstandige vertegenwoordiger was aan
geworven, niet kan worden beschouwd 
als een bewijsmiddel waardoor het ver
moeden van artikel 2, tweede lid, van de 
wet van 30 juli 1963 wettelijk kan 
worden omgekeerd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat de 
overeenkomst tussen eiser en ver
weerster niet was geeindigd voordat 
de wet van 30 juli 1963 tot instelling 
van het statuut van de handelsver
tegenwoordigers in werking was 
getreden; 

Overwegende dat artikel 25 van 
die wet als volgt luidt : « De 
bepalingen van deze wet zijn toe
passelijk op de lopende overeen
komsten »; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig beslist dat het wettelijk vermoe
den inzake het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den niet toepasselijk is op de over
eenkomst tussen de partijen voor de 
periode van v66r de inwerkingtre
ding van de wet; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof 
niet, zonder tegenstrijdigheid, ener
zijds kon beslissen dat verweerster 
dient te bewijzen dat er geen 
gezagsverhouding bestond en dat de 
door haar aangevoerde elementen 
in dat opzicht niet doorslaggevend 
zijn, en anderzijds kon zeggen dat 
« moet worden nagegaan of, wat 

concreet diende te worden bewe· 
zen », verweerster gezag had over 
eiser; 

Dat die onderdelen van het mid
del gegrond zijn; 

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. 

30 november 1981 - 3• kamer -
Voorzitter : de heer Meeus, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Duchatelet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Bayart en Simont. 

Nr. 215 

3• KAMER- 30 november 1981 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - DIENST
PLICHT - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE HOGE 
MILITIERAAD DE GEGEVENS VAN DE ZAAK 
VERKEERD HEEIT BEOORDEELD IN FEITE -
HOF NIET BEVOEGD OM VAN HET MIDDEL 
KENNIS TE NEMEN (1). 

(V ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 september 1981 
door de Herkeuringsraad van de 
provincie Henegouwen gewezen; 

Over het middel hieruit afgeleid 
dat de beslissing eisers aanvraag tot 
vrijstelling en voorlopige afkeuring 
op lichamelijke grond afwijst, ter
wijl eiser aan een aandoening lijdt 

(1) Cass., 21 maart 1973 (A.C., 1973, 726). 
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waarbij hij geen lichamelijke Dat het middel niet ontvankelijk 
inspanning kan verdragen; is; 

Overwegende dat het middel 
opkomt tegen de beoordeling door 
de herkeuringsraad van eisers 
gezondheidstoestand; 

Dat het Hof niet bevoegd is om 
na te gaan of de rechter goed of 
slecht de gegevens van de zaak 
heeft beoordeeld; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

30 november 1981 - 3• kamer 
Voorzitter : de heer Clason, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Bosly - Gelijkluidende conclusie van de 
heer Duchatelet. 
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGA VE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Rijgedrag van bestuurders ten aanzien van 
voetgangers - Verplichting ten aanzien van 
kinderen - Begrip. 189 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Overlijden - Weduwe van de getroffene die 
recht heeft op een overlevingspensioen -
Pensioen geen vergoeding van de schade ten 
gevolge van een onrechtmatige daad -
Pensioen zonder invloed op de verplichting 
van de dader van het misdrijf om de schade 
te vergoeden. 130 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Verkeersongeval- Beslissing waarbij wordt 
vastgesteld dat een bestuurder een fout 
heeft begaan en dat de tweede betrokken 
bestuurder, indien hij ook geen fout had 
begaan, het ongeval had kunnen vermijden 
- Vaststellingen betreffende de tweede 
bestuurder sluiten niet noodzakelijk in dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
de fout welke de eerste bestuurder heeft 
begaan en het ongeval. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 30 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Wegverkeersongeval- Veroordeling tot ver
goeding van de gelaedeerde - Beslissing 
waarin twijfel schuilt over het oorzakelijk 
verband tussen fout en schade - Beslissing 
niet naar recht verantwoord. 95 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Wegverkeer - Fout begaan door een 
bestuurder - Fout van een bestuurder sluit 
fout van andere bestuurder niet uit -
Oorzakelijk verband tussen beide fouten en 
de schade. 296 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband tussen fout en schade 
- Vaststelling door de feitenrechter -
Toezicht van het Hof. 361 

Aansprakelijltheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door een ongeoorloofde 
daad - Voorbeschiktheid van de getroffene 
welke tot de schade heeft bijgedragen -
Omstandigheid die voor de dader van de 
ongeoorloofde daad de verplichting tot her
stel niet uitsluit. 222 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door samenlopende fou
ten van de beklaagde en van de getroffene 
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde jegens de getroffene en de 
verzekeraar van de getroffene - Gedeelte
lijke' aansprakelijkheid van de beklaagde. 41 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve 
fouten van verscheidene personen - leder 
van hen t.a.v. de benadeelde gehouden tot 
volledige schadevergoeding. 41 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde lid -
Aansprakelijkheid van meester en opdracht
gever - Gezagsverhouding - Niettemin een 
zekere vrijheid van de aangestelde bij de 
uitvoering van zijn werk of in zijn bedie
ning. 328 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, derde .lid -
Aansprakelijkheid van meester en opdracht
gever - Rijmeester, aangestelde van ~en 
eigenaar-directeur van een manege 
Schade veroorzaakt door een paard waar
voor de rijmeester aansprakelijk is o.g.v. art. 
1385 B.W. - Aansprakelijkheid van de 
eigenaar-directeur o.g.v. art. 1384, derde lid, 
B.W. - Begrip. 328 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Vaststaande en niet hypothetische schade
Begrip. 315 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Omvang van de schade - Vergoedende 
interesten - Aanvangspunt - Onaantast
bare beoordeling van de feitenrechter. 30 
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

Vaststelling van de schade voortvloeiend uit 
de blijvende arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene - Raming op basis van het 
jaarloon van de getroffene ten tijde van de 
rechterlijke uitspraak, gekapitaliseerd val
gens de tabellen van waarschijnlijke overle
ving voor een persoon met de leeftijd van de 
getroffene op de dag van de consolidatie, d.i. 
negen jaar vroeger - Schending van de 
artt. 1382 en 1383 B.W. 191 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Materiele schade ten gevolge van blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Raming van de 
schade op de dag waarop de rechter beslist, 
met inachtneming van het loon van de 
getroffene op die dag - Toepassing van de 
kapitalisatiecoefficient overeenstemmend 
met de leeftijd van de getroffene bij de 
consolidatie - Tegenstrijdigheid. 232 

Aansprakelijkheid buiten overeenlwmst 
MateriiHe schade ten gevolge van blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Herstelplicht -
Vaststelling van het kapitaal op de dag van 
de uitspraak berekend op basis van de 
bezoldiging van de getroffene op die dag -
Toepassing van de kapitalisatiecoefficient 
voor de leeftijd van de getroffene op de dag 
van de consolidatie - Tegenstrijdigheid. 33 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade van de gelaedeerde voortvloeiend uit 
aantasting van zijn fysieke gaafheid -
Bedrag van de vergoeding door de rechter 
vastgesteld op basis van het brutoloon van 
de gelaedeerde- Wettigheid. 417 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Vergoedingsrente- Begrip. 419 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Schending van een wettig belang 
- Begrip. 440 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor de door een zaak 
veroorzaakte schade - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1384, eerste lid - Verhaal van de 
bewaarder op degene aan wie het gebrek 
van de zaak is te wijten. 50 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Aansprake
lijkheid van degene die zich bedient van een 
dier terwijl hij het in gebruik heeft -
Begrip. 328 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Schade door 
een paard aan een leerling-ruiter toege
bracht tijdens rijles door een rijmeester in 
een manege - Rijmeester door een arbeids
overeenkomst verbonden met de eigenaar 
van de manege, waar het ongeval heeft 
plaatsgehad - Aansprakelijkheid van de 
rijmeester - Begrip. 328 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad die in het buitenland is gepleegd -

Welke wet toepasselijk in Belgie? - Uitzon
deringen. 318 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Misdrijf of oneigenlijk misdrijf - Wetten 
die de bestanddelen van het feit dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid teweeg
brengt, alsmede de wijze en de omvang van 
de vergoeding bepalen- Wetten van politie. 

318 

Afstand 
Burgerlijke zaken - Afstand van geding of 
van rechtsvordering - Stilzwijgende afstand 
- Begrip. 278 

Arbeid 
Arbeidsbescherming -Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, art. 14 -
Regeling van de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen - Geval dat een 
nieuwe vergunning moet worden aange
vraagd- Vereisten. 267 

Arbeidsongeval 
Gedeeltelijke of gedeeltelijk geworden 
arbeidsongeschiktheid - Wedertewerkstel
ling - Wedertewerkstelling aanvaard door 
de getroffene die achteraf zonder dringende 
reden wordt ontslagen - Arbeidsongeval
lenwet 10 april 1971, art. 23, vierde lid, 3° -
Bepaling niet toepasselijk. 66 

Arbeidsongeval 
Gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschikt
heid - Wedertewerkstelling - Weigering of 
voortijdige verlating van de aangeboden 
tewerkstelling zonder geldige reden - Gel
dige reden - Begrip. 162 

Arbeidsongeval 
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
Tewerkstelling - Aanvaarding door de 
getroffene van zijn wedertewerkstelling 
Aftrek van het verdiende loon - Loon 
Begrip. 162 

Arbeidsongeval 
Gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschikt
heid - Tewerkstelling - Begrip. 162 

Arbeidsongeval 
Basisloon - Verschaffen van werkkledij 
Voordeel dat niet in het basisloon begrepen 
~ ~5 

Arbeidsongeval 
Kosten - Geding tussen de getroffene of 
zijn rechthebbenden en het Fonds voor 
Arbeidsongevallen - Toepassing van art. 68 
van de Arbeidsongevallenwet. 28 

Arbeidsongeval 
Verjaring - Arbeidsongeschiktheid - Ver
jaringstermijn - Aanvang. 28 

Arbeidsongeval 
Arbeidsongevallenwet 17 april 1971, art. 95, 
gew. bij art. 14 K.B. nr. 15 van 23 okt. 1978 
- Verjaring van misdrijven - Berekening 
van de verjaringstermijn van een jaar die op 
drie jaar is gebracht - Nieuwe stuiting van 
de verjaring binnen de nieuwe termijn van 
drie jaar- Wettigheid. 421 
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Arbeidsovereenkomst 

Handelsvertegenwoordiger - Wet 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut van de 
handelsvertegenwoordigers -Wet toepasse
lijk op de lopende overeenkomsten. 447 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden - Beding van proeftijd - Ogen
blik waarop het beding schriftelijk moet 
worden vastgesteld. 73 

Arbeidsovereenkomst 
Vordering tot ontbinding van de overeen
komst - Toewijsbaarheid. 291 

Arbeidsovereenkomst 
Vordering tot ontbinding 
heid. 

Toelaatbaar-
402 

Arbeidsovereenkomst 
Opzeggingsvergoeding - Onrechtmatige be
eindiging na opzegging door de andere 
partij - Vaststelling van de opzeggingster
mijn voor de berekening van de vergoeding. 

20 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger Uitwinnings
vergoeding - Bewijs dat vertegenwoordiger 
geen nadeel heeft geleden. 20 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger Uitwinnings
vergoeding - Verlies van clienteel - Geen 
nadeel - Bewijs - Begrip. 70 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger - Uitwinnings
vergoeding - Verlies van clienteel - Be
slissing van de rechter dat de handelsverte
genwoordiger zijn clienteel niet heeft verlo
ren wegens beeindiging van de overeen
komst door zijn werkgever - Gevolg. 70 

Arbeidsovereenkomst 
Werklieden- Willekeurig ontslag- Begrip. 

266 

Architect ( tucht en bescherming van de 
titel) 
Tucht - Raden van de Orde van Architec
ten - Procedure - Geen openbaar ministe
rie of enige andere vervolgende partij. 396 

Auteursrecht 
Berner Conventie van 9 september 1886 voor 
de Bescherming van Letterkunde en Kunst, 
art. llbis, eerste lid, 2° - Mededeling -
Begrip. 8 

B 

Be lasting 
Gelijkheid inzake belastingen - Begrip. 103 

Belasting 
Gemeentebelasting - Belastingschuld door 
de belastingplichtige betwist - Gemeente 
aangemaand het ten onrechte ontvangen 
bedrag terug te betalen - Aanmaning tegen 
de dag dat er zal zijn betaald - Moratoire 
rente - Aanvang. 243 

Be rusting 
Burgerlijke zaken - Berusting door advo
caat- Voorwaarde. 400 

Berusting 
Burgerlijke zaken Betaling van de 
gerechtskosten - Volstaat niet om de be
rusting te bewijzen. 400 

Bescherming van de maatschappij 
lnternering - Wettigheid van de beslissing 
- Begrip. 86 

Bescherming van de maatschappij 
Recht van verdediging - Internering door 
het hof van beroep bevolen zonder dat uit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat de beklaagde, die door de correc
tionele rechtbank tot een straf was veroor
deeld, is aangezocht om zijn verweermidde
len omtrent de eventualiteit van een derge
lijke maatregel voor te dragen - Beklaagde 
en zijn raadsman van die eventualiteit in 
kennis gesteld door de vorderingen tot 
internering van de procureur des Konings 
voor de raadkamer - Geen miskenning van 
het recht van verdediging. 86 

Bescherming van de maatschappij 
Beslissing van een commissie tot bescher
ming van de maatschappij - Door de 
commissieleden niet ondertekende beslis
sing- Nietige beslissing- Vereiste. 167 

Bescherming van de maatschappij 
Beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij over de invrij
heidstelling van een ge!nterneerde - Geen 
vaststelling dat de directeur of de genees
heer van de inrichting is gehoord - Nietige 
beslissing. 419 

Be slag 
Bewarend beslag op zeeschepen en binnen
schepen - Bewarend beslag op een zee
schip - Gerechtelijk Wetboek, artikel 1468, 
tweede lid, letter q - Beslag dat kan 
worden toegestaan tot waarborg van een 
zeevordering die onder meer « scheeps
verband » tot oorzaak heeft. 96 

Beslag 
Bewarend beslag op onroerend goed -
Vernieuwing van het beslag- Gevolg. 320 

Be slag 
Bewarend beslag op onroerend goed -
Nieuw beslag na het verstrijken van de 
geldigheidsduur van een vroeger besi<ig -
Geldigheid. 320 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Afschrift van het 
exploot van betekening van het cassatiever
zoekschrift niet overeenstemmend met het 
origineel - De persoon aan wie het stuk is 
betekend, kan zich op de nietigheid ten 
gevolge van die niet-overeenstemming enkel 
beroepen als hij daardoor in zijn belangen is 
geschaad. 206 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Vermelding in het 
exploot van de naam en de voornaam van de 
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gerechtsdeurwaarder en van het adres van 
zijn kantoor - Op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vermelding. 446 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Tijdstip waarop ze wordt beoordeeld. 282 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken Bevoegdheid 
Respectieve rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten - Dringende en voorlopige 
maatregelen - Burgerlijk Wetboek, art. 223 
- Indiening achteraf van een verzoekschrift 
tot echtscheiding - Bevoegdheid van de 
vrederechter - Grenzen. 282 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Verscheidene vorderin
gen bij een zelfde akte ingesteld - Geen 
samenhang - Onbevoegdheid van de rech
ter om kennis te nemen van een van die 
vorderingen - Rechter niet verplicht aile 
vorderingen naar de arrondissementsrecht
bank te verwijzen. 92 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Volstrekte bevoegdheid -
Werkloosheid - Bes!issing van het beheers
comite van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening overeenkomstig artikel 129 Werk
loosheidsbesluit - Bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten. 108 

Bevoegdheid en aanleg 
Sociale zaken - Bevoegdheid van de Belgi
sche arbeidsgerechten - Verdrag tussen de 
Lid-Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap ondertekend te Brussel op 
27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
art. 18 - Aanwijzing van een buitenlands 
rechter door partijen- Verschijning van de 
partijen voor een eigenlands rechter -
Bevoegdheid van deze laatste pas betwist na 
verweer ten grande - Eigenlands rechter 
bevoegd. 179 

Bevoegdbeid en aanleg 
Strafzaken - Persoon onderworpen aan de 
militaire rechtsmacht en persoon onderwor
pen aan de gewone rechtsmacht, vervolgd 
hetzij als daders, mededaders van of mede
plichtigen aan een misdrij£, hetzij wegens 
samenhangende misdrijven - Bevoegdheid 
van de gewone rechtsmacht- Vereisten. 2 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Vervolging voor het militair 
gerecht van personen die aan de militaire 
rechtsmacht zijn onderworpen - Schorsing 
van de uitspraak om de personen, die aan 
de gewone rechtsmacht onderworpen zijn, 
mede te vervolgen- Vereisten. 2 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Strafzaken - Raadkamer 
die een beklaagde verwijst naar de correc
tionele rechtbank - Wanbedrijf gepleegd 
buiten het arrondissement - Beklaagde die 

geen verblijfplaats heeft in het arrondisse
ment en daar niet is gevonden - On
bevoegdheid van de raadkamer van dit arron
dissement. 301 

Bewijs 
Feitelijke vermoedens - Directe belastingen 
- Toezicht van het Hof. 346 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter 
zijn beslissing te gronden op persoonlijke 
kennis van de feiten - Be grip. 288 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
de akten - Burgerlijke zaken - Verzeke
ringscontract - Uitlegging verenigbaar met 
die akte - Geen miskenning van de bewijs
kracht van akten. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 99 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
de akten - Burgerlijke zaken - Arrest dat 
zijn beslissing op de overgelegde stukken in 
het algemeen laat steunen - Middel afge
leid uit de miskenning van de bewijskracht 
van het register van aandelen van een 
vennootschap en van een conclusie - Be
slissing niet inzonderheid op die akten 
steunend - Geen miskenning van de 
bewij skracht van die akten. 132 

Bewijs 
Bewijskracht van de akten - Bewijs door 
geschrift - Burgerlijke zaken - Conclusie 
- Bes!issing waarin een bij conclusie ont
kend feit als bewezen wordt aangemerkt -
Miskenning van de bewijskracht van die 
conclusie daaruit aileen niet af te leiden. 132 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Burgerlijke zaken 
- Aanbod om door getuigenverhoor een 
bepaald feit te bewijzen - Nauwkeurigheid 
van het feit - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter - Grenzen. 285 

Bewijs 
Strafzaken Ministerieel besluit van 
27 maart 1975 houdende bepaling van de 
verbruikersprijs van rund- en varkensvlees 
- Aanvoering door de beklaagde van 
omstandigheden waardoor de toepassing van 
dat ministerieel besluit is uitgesloten, gelet 
op de bepalingen van het gemeenschaps
recht - Vaststelling in de bes!issing dat de 
beklaagde tot staving van zijn aanspraak 
geen enkel gegeven aanvoert om ze geloof
waardig te maken- Wettigheid. 4 

Bewijs 
Strafzaken - Strafvordering - Geval waar
in de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft- Vermoeden - Onaantastbare 
beoordeling in feite. 36 

Bewijs 
Strafzaken - Wegverkeer - Besturen van 
een voertuig op een openbare plaats -
Besturen in een op dronkenschap gelijkende 
toestand ten gevolge van het gebruik van 
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verdovende of hallucinatieverwekkende mid
delen - Bewijs - Geen bijzonder bewijs
middel - Bewijs uit elk regelmatig voorge
legd gegeven tot staving van 's rechters 
overtuiging. 36 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft 
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter - Grenzen. 81 

Bewijs 
Bewijs door geschrift -- Bewijskracht van 
de akten - Strafzaken - Proces-verbaal 
waarin de verklaring 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. 115 

Bewijs 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vraag om een bijkomend onderzoek, nl. een 
getuigenverhoor - Weigering van de rech
ter op grond dat hij het onderzoek niet 
wenselijk acht - Beslissing waamit niet 
noodzakelijk schending van regels inzake de 
bewijsvoering valt af te leiden. 410 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
de akten - Strafzaken - Aanvoering van 
miskenning van de bewijskracht van de 
processen-verbaal van verhoor - Geen mis
kenning van de bewijskracht van de akten. 

410 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafvordering en burgerlijke rechtsvorde
ring afzonderlijk ingesteld - Schorsing van 
de burgerlijke rechtsvordering - Draag
wijdte. 263 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Uitleg
ging van een overeenkomst - Hof niet 
bevoegd. 99 

Cassatie 
Bevoegdheid - Regels inzake de uitlegging 
van een overeenkomst - Burgerlijk Wet
hoek, art. 1157 - Schending - Ontvanke
lijkheid van een cassatieberoep. (Impliciet.) 

155 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Strafwetboek, 
art. 123nonies - Vaststelling van de feite
lijke gegevens voor de rechter - Controle 
door het Hof op de gevolgtrekking in rechte. 

271 

Cassatie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Ver
schrijving in de bestreden beschikking -
Bevoegdheid van het Hof om ze te verbete
ren. 282 

Cassatie 
Bevoegdheid - Wetboek van de Inkomsten
belastingen - Wijziging door de administra
tie van de belastingaangifte op grond van fei
telijke vermoedens - F'eitelijke vermoedens 
- Toezicht van het Hof. 346 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken Burgerlijke 
recht.svordering - Oorzakelijk verband tus
sen fout en schade - Vaststelling door de 
feitenrechter - Toezicht van het Hof -
Begrippen. 361 

Cassatie 
Bevoegdheid - Dienstplicht - Middel ten 
betoge dat de Hoge Militieraad de gegevens 
van de zaak verkeerd heeft beoordeeld in 
feite - Hof niet bevoegd om van het middel 
kennis te nemen. 449 

Cassatie 
Bevoegdheid - Middel van ambtswege 
voorgedragen - Directe gemeentebelasting 
- Beslissing van de bestendige deputatie 
van de provincieraad - Het Hof kan 
ambtshalve een middel van openbare orde 
opwerpen. (Art. 4 wet van 22 jan. 1849.) 409 

Cassatie 
Procedure - Burgerlijke zaken - Voe;;ing 
van de zaken. 66 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Beschik
kend gedeelte niet onderscheiden wat de 
omvang van de cassatie betreft - Begrip. 46 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie 
van de beslissing waarbij de hoofdvordering 
niet gegrond wordt verklaard - Brengt 
vernietiging mede van de beslissing waarbij 
wordt verklaard dat de vordering tot vrijwa
ring van de oorspronkelijke verweerster 
dientengevolge geen bestaansreden heeft, en 
waarbij over de kosten van die vordering 
uitspraak wordt gedaan. 309 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie 
van het beschikkende gedeelte waarbij een 
vordering niet gegrond wordt verklaard -
Cassatie zonder gevolg t.a.v. het beschik
kende gedeelte waarbij het hoger beroep 
van dezelfde eiseres tegen een andere ver
weerder wordt verworpen - Geen uitbrei
ding van de cassatie. 309 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie 
van de beslissing over het geschil zelf -
Vernietiging van de beslissing over de 
kosten, die van die beslissing het gevolg is. 

309 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Vernieti
ging van de beslissing die het gevolg is van 
een eerste beslissing die door het Hof is 
vernietigd - Begrip. 341 

Cassatie 
Omvang - Nietigverklaring van een defini
tieve beslissing van de Onderzoeksraad voor 
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de Scheepvaart - Die nietigverklaring 
brengt nietigverklaring mee van de vroegere 
beslissingen alvorens recht te doen waarbij 
onderzoeksdaden worden bevolen. 78 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Voorziening van 
eiser op verzet - Vernietiging van de 
beslissing waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard - Vernietiging strekt zich 
niet uit tot de impliciete beslissing dat het 
verzet ontvankelijk is. 359 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken Wegverkeer -
Verval van het recht een voertuig te bestu
ren wegens lichamelijke ongeschiktheid -
Verva!lenverklaring als veiligheidsmaatregel 
- Onwettige maatregel - Gedeeltelijke 
vernietiging. 373 

Cassatie 
Omvang Strafzaken Burg~rlijke 
rechtsvordering - Regelmatige voorzienm
gen van de beklaagde en van zijn vrijwillig 
tussengekomen verzekeraar tegen de beslis
sing waarbij zij, ieder voor het geheel, zijn 
veroordeeld tot schadeloosstelling van 
degene die in de rechten van de getroffene 

· van een ongeval is getreden- Vernietiging, 
op de voorziening van de vrijwillig tussenge
komen partij, van de beslissing te zijnen 
opzichte - Brengt vernietiging mee van de 
be5lissing ten opzichte van de beklaagde, 
welke door dezelfde onwettigheid is aange
tast, hoewel de beklaagde geen enkel middel 
aanvoert. 31 

Cassatie 
Omvang Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing waarbij alle 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten laste 
van de beklaagde wordt gelegd - Geen 
antwoord op de conclusie waarin aan het 
slachtoffer een fout wordt toegeschreven 
waardoor het ongeval mede is veroorzaakt 
- Beperkte vernietiging. 41 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering -
Vernietiging van de beslissing waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld - Burgerrech
telijk aansprakelijke partij die zich niet of 
althans onregelmatig in cassatie heeft voor
zien - Beslissing waarbij deze partij bur
gerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, 
zonder bestaansreden geworden. 216 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering 
verjaard voordat zij bij de strafrechter is 
aangebracht - Vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering - Vernietiging 
van de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering. 276 

Cassatie 
Omvang Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - REgelmatige cassatiebe
roepen van beklaagde tegen de bes!issing 
waarbij hij wordt veroordeeld tot schade
Ioosstelling van de getroffene van een onge
val, alsook van een vrijwillig tussengekomen 

partij tegen de beslissing waarbij zij in 
solidum met de beklaagde wordt veroordeeld 
- vernietiging, op de voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen partij, van de 
jegens haar gewezen bes!issing - Vernieti
ging geldt ook voor de bes!issing t.a.v. de 
beklaagde, die op dezelfde onwettigheid 
berust. 191 

Cassatie 
Omvang - Code van plichtenleer voor 
apothekers - Koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967, art. 15 - Geen verbin
dende kracht aan die code verleend door 
een in ministerraad overlegd koninklijk 
besluit - Geen wet in de zin van art. 608 
Ger.W. - Cassatieberoep wegens schending 
van die Code niet ontvankelijk. 152 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ont
vankelijkheid opgeworpen tegen een middel 
en afgeleid uit gebrek aan belang - Grond 
van niet-ontvankelijkheid hierop berustend 
dat de beslissing naar recht is verantwoord 
door een overweging waarop de eiser geen 
kritiek oefent - Middel waarin die overwe
ging wordt bekritiseerd - Gevolg. 70 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Bescherming van de maat-
schappij Tegenstrijdige redenen 
Begrip. 86 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingen 
- Conclusie genomen door een van de 
burgerlijke partijen - Middel door een 
andere burgerlijke partij aangevoerd tot 
staving van haar voorziening en afgeleid uit 
het gebrek aan antwoord op die conclusie -
Voorwaarden voor de ontvankelijkheid van 
het middel. 165 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel de feitelijke 
beoordeling van de rechter bekritiseert -
Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 167 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
!Vliddel hieruit afgeleid dat niet is geant
woord op de conclusie van een andere 
burgerlijke partij - Oplossing van het in 
die conclusie opgeworpen geschil van belang 
voor de oplossing van het geschil tussen de 
eiseres, die ook burgerlijke partij is, en de 
beklaagde - Ontvankelijk middel. 236 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ont
vankelijkheid tegen een middel opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het middel niet 
ontvankelijk is omdat de bestreden beslis
sing naar recht is verantwoord - Grond van 
niet-ontvankelijkheid niet aanneembaar 
zonder voorafgaand onderzoek van het mid
del zelf -· Grond van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 237 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ont
vankelijkheid tegen een middel opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het bij gebrek aan 
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belang niet ontvankelijk is, daar de rechts
vordering van eiseres zonder belang is -
Grond van niet-ontvankelijkheid gebaseerd 
op feiten die geen steun vinden in de 
bestreden beslissing - Grond van niet-ont
vankelijkheid niet aanneembaar. 237 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Vaag middel - Niet ontvan
kelijk middel. 2 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Vaag middel - Niet ontvan
kelijk middel - Begrip. 36 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen een 
beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van Architecten - Middel waarin 
schending wordt aangevoerd van een wette
lijke bepaling zonder te verduidelijken 
waarin die schending bestaat - Niet ont
vankelijk middel. 59 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken 
ontvankelijk middel. 

Cassatiemiddelen 

Vaagheid - Niet 
65 

Strafzaken - Middel ten betoge dat op de 
conclusie niet is geantwoord- Vaagheid -
Niet ontvankelijk middel. 81 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarbij schending van 
een wettelijke bepaling of een algemeen 
rechtsbeginsel wordt aangevoerd zonder dat 
nader wordt bepaald waarin die schending 
bestaat- Niet ontvankelijk middel. 115 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin schen
ding van een wettelijke bepaling wordt 
aangevoerd, zonder dat nader wordt bepaald 
waarin die schending bestaat - Niet ont
vankelijk middel. 140 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken ·- Middel waarbij gebrek aan 
antwoord op de conclusie wordt aangevoerd 
- Middel zonder verduidelijking van de 
vordering, verweer of exceptie waarop niet 
zou zijn geantwoord - Niet ontvankelijk 
middel. 377 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Orde van Architecten -
Middel waarbij miskenning van de bewijs
kracht van een verslag van een vergadering 
van een stagecommissie wordt aangevoerd 
- Geen. aanwijzing van het gedeelte van de 
tekst van het verslag waarmee de bestreden 
beslissing niet verenigbaar zou zijn 
Vaagheid- Niet ontvankelijk middel. 396 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin eiser 
opkomt tegen verschillende naar zijn 
mening mogelijke interpretaties van het 
arrest en voor elk van die interpretaties een 
afzonderlijke schending van de wet aanvoert 
zonder vooraf schending van art. 97 Gw. aan 
te voeren - Ontvankelijk middel. 212: 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Verplichting voor elk 
van de middelen afzonderlijk de wettelijke 
bepalingen te vermelden waarvan schending 
wordt aangevoerd. 240 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
akte - Tekst van de akte niet overgelegd 
tot staving van de voorziening noch overge-. 
nomen in de bestreden beslissing - Niet 
ontvankelijk middel. 288 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Schending van de 
opgegeven bepalingen onvoldoende om tot 
vernietiging te leiden - Niet ontvankelijk 
middel. 370 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel afgeleid uit de mis
kenning van de bewijskracht van de akten 
- Akte niet voorgelegd - Tekst van die 
akte niet uit de bestreden beslissing noch 
uit enig gedingstuk af te leid<>n -· Niet 
ontvankelijk middel. 219 

Cassatiemiddelen 
Vorm - Strafzaken - Voorzit:ning van de 
burgerlijke partij Opgave van de 
geschonden wetten - Opgave niet vere1st. 

219 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen een 
beslissing van de raad van beroep van . de 
Orde van Architecten - Verplichting om 
voor elk middel afzonderlijk de wettelijke 
bepalingen aan te geven waarvan schending 
wordt aangevoerd~ (Art. 1080 Ger.W.; art. 33 
wet tot instelling van een Orde van Archi
tecten van 26 juni 1963, gew. bij. art. 67, § 3, 
wet van 15 juli 1970.) 59 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit een 
verkeerde uitlegging van de bestreden beslis
sing - Gemis aan feitelijke grondslag. 16 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ont
vankelijkheid tegen een middel opgeworpen 
en afgeleid uit gebrek aan belang - Grona· 
van niet-ontvankelijkheid berustende· op een 
omstandigheid die zou blijken uit de vast
stellingen van de bestreden beslissing -
Beslissing waarin die omstandigheid niet is 
vastgesteld - Grond van niet-ontvankelijk
heid niet aanneembaar. 73 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Gemis aan feitelijke 
grondslag- Begrip. 140 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat 
op de conclusie niet is geantwoord -
Beslissing waarin op de conclusie is geant
woord - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 140 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat 
op de conclusie niet is geantwoord -
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Beslissing waarin op de conclusie is geant
woord - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 147 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat 
op de conclusie niet is geantwoord 
Beslissing waarin op de conclusie is geant
woord - Middel dat feitelijke grondslag 
mist. 240 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat 
bet gezag van gewijsde is miskend en 
derhalve dat de artt. 23 tot 27 Ger.W. zijn 
geschonden - Middel waarin die onwettig
heid wordt afgeleid uit een enkele overwe
ging van de bestreden beslissing zonder enig 
verband met de andere en met de context 
ervan - Tegenstelling of tegenstrijdigheid 
tussen de bestreden beslissing en de vorige 
beslissing uitgesloten door andere overwe
gingen en context - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. 337 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarin een gebrek aan 
motivering wordt aangewend - Gemoti
veerde beslissing - Gemis aan feitelijke 
grondslag. 167 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel volgens hetwelk een 
arrest een beslissing bevat die er niet in 
voorkomt - Gemis aan feitelijke grondslag. 

167 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel berustend op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden beslis
sing- Gemis aan feitelijke grondslag. 440 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Middel 
berustend op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing - Gemis aan feitelijke 
grondslag. 443 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken Faillietverklaring 
ambtshalve zonder voorafgaande oproeping 
van de gefailleerde - Middel afgeleid uit 
schending van art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens - Middel voor bet 
eerst voor bet Hof voorgedragen - Niet 
ontvankelijk middel. 61 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel -
Middel gegrond op wettelijke bepalingen of 
op een rechtsbeginsel die noch van open
bare orde noch dwingend zijn - Middel dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze evenmin op eigen initiatief 
heeft beslist - Nieuw middel - Niet 
ontvankelijk middel. 291 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Nieuw middel - Schending 
van bet recht van verdediging - Middel 
voor bet eerst voor bet Hof voorgedragen -
Niet ontvankelijk middel - Begrip. 36 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid - Grond van niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleid dat bet middel van 
belang is ontbloot - Reden waarop de grond 
van niet-ontvankelijkheid berust niet onder
scheiden van de door bet middel bekritiseerde 
reden - Grond van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 16 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middelen waarin enkel 
bepaalde redenen van de bestreden beslis
sing worden bekritiseerd - Beschikkende 
gedeelte naar recht verantwoord door een 
andere reden - Niet ontvankelijk middel. 

132 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin kritiek 
wordt geoefend op de gevolgtrekkingen in 
rechte die bet arrest uit zijn redenen afleidt, 
maar waarin enkel schending van art. 97 
Gw. wordt aangevoerd - Niet ontvankelijk 
middel. 132 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 140 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
conclusie - Rechter die over bet bij conclu
sie voorgedragen middel uitspraak heeft 
gedaan zoals hij zulks had moeten doen 
indien hij de aangegeven miskenning niet 
had begaan- Middel zonder belang. 147 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat de 
bestreden beslissing ten onrechte vereist dat 
valsheid in burgerlijke zaken een verdraaiing 
van de gedachte insluit en dus een intellec
tuele valsheid is - Vaststellingen van de be
slissing waaruit blijkt dat de materiele verval
sing ten deze de wettelijke bewijswaarde van 
de akte niet kon aantasten - Middel niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang. 237 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 237 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij het 
verzet naar recht niet ontvankelijk wordt 
verklaard Grief gericht tegen bet 
beschikkende gedeelte waarbij bovendien 
het verzet niet gegrond wordt verklaard -
Middel niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang. 309 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing een uitvindings
octrooi onwettig heeft nietig verklaard op 
grond dat al eerder een octrooi is genomen 
- Beslissing wettelijk verantwoord door de 
vaststelling dat nog eerder een derde octrooi 
was genomen - Gebrek aan belang - Niet 
ontvankelijk middel. 337 
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Cassatiemiddelen 

Strafzaken - Middel dat enkel de feitelijke 
beoordeling van de rechter bekritiseert 
Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 36 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Voorziening in cassatie van de 
dader van een ongeval, die alleen aanspra
kelijk is verklaard en veroordeeld is tot 
volledige schadevergoeding - Voorziening 
tegen de benadeelde gericht - Middel dat 
enkel betrekking heeft op de beslissing dat 
een derde niet aansprakelijk is - Gebrek 
aan belang - Niet ontvankelijk middel. 41 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op 
een ten overvloede gegeven reden - Niet 
ontvankelijk middel. 112 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat de 
rechter ten onrechte heeft beslist dat er 
herhaling aanwezig was - Straf niet zwaar
der dan de straf op een eerste misdrijf -
Beslissing waaruit niet volgt dat de rechter 
de strafmaat heeft bepaald o.g.v. herhaling 
- Niet ontvankelijk middel. 127 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Jeugdbescherming Wet 
Jeugdbescherming, artt. 30 en 31 - Jeugd
rechter die een maatregel van opvoedings
bijstartd heeft bevolen - Hoger beroep van 
de minderjarige en van zijn moeder -
Arrest dat de hogere beroepen ontvankelijk 
doch ongegrond verklaart en het vonnis 
bevestigt - Voorziening van het openbaar 
ministerie - Middel ten betoge dat het 
hager beroep van de minderjarige niet 
ontvankelijk was - Middel van belang 
ontbloot. 185 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat aanvoert dat 
bijzondere herhaling ten onrechte door de 
rechter is in aanmerking genomen - Straf 
die de strafmaat van een eerste misdrijf niet 
te hoven gaat - Beslissing waaruit niet 
blijkt dat de rechter de strafmaat heeft 
bepaald op grand van de in aanmerking 
genomen herhaling - Niet ontvankelijk 
middel. 185 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken voor verschillende mis
drijven - Middel dat slechts een van die 
misdrijven betreft - Straf naar recht ver
antwoord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 222 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verschillende 
misdrijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf 
naar recht verantwoord door een ander 
misdrijf - Niet ontvankelijk middel. 230 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken- Voorziening van de beklaagde 

Voorziening gericht tegen de beslissing 
op de strafvordering - Middel dat enkel 

betrekking heeft op een fout van de ver
weerder die gevolgen kan hebben voor de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid Niet 
ontvankelijk middel. 296 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen een 
beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van Architecten - Middel dat als 
geschonden wettelijke bepaling enkel een 
bepaling opgeeft waarop de aangevoerde 
grief geen betrekking heeft - Niet ontvan
kelijk middel. 59 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid - Beschikkend gedeelte dat geen 
betrekking heeft op een der partijen - Grand 
van niet-ontvankelijkheid terecht voorgesteld. 

16 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat slechts 
wettelijke bepalingen vermeldt die zonder 
verband zijn met de aangevoerde grief 
Niet ontvankelijk middel. 99 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorziening in cassatie tegen 
de beslissing van de rechter in hager beroep 
- Middel gericht tegen de beslissing van de 
eerste rechter - Niet ontvankelijk cassatie
middel. 167 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel enkel gericht tegen een beslissing 
waartegen geen cassatieberoep is ingesteld 
- Niet ontvankelijk middel. 371 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Voorziening in cassatie tegen 
de beslissing van de rechter in hager beroep 
- Middel gericht tegen de beslissing van de 
eerste rechter - Niet ontvankelijk middel. 

377 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - De naam en de voornaam van 
de gerechtsdeurwaarder en het adres van 
zijn kantoor niet vermeld in de dagvaarding 
- Sanctie. 31 

Dagvaarding 
Strafzaken - Betekening van de dagvaar
ding - Toepasselijke wetsbepalingen en 
rechtsregels. 31 

Dagvaarding 
Strafzaken - Betekening 
ding - Art. 43, 5°, van 
Wetboek van toepassing. 

van de dagvaar
het Gerechtelijk 

31 
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Deskundigenonderzoek 

Strafzaken- Gerechtelijk Wetboek, art. 973 
- Niet van toepassing op een door het 
strafgerecht bevolen deskundigenonderzoek. 

371 

Diefstal en afpersing 
Gewone diefstal - Zaak die kan worden 
weggenomen - Begrip - Elektrische ener
gie. 127 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner van het gezin -
Art. 10, § 1, 1•, vijfde en zesde lid, Dienst
plichtwet - Draagwijdte. 28 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner van het gezin -
Verwerping omdat een broer in het levens
onderhoud van de ouders kan voorzien 
Wettigheid. 28 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner van het gezin -~ 
Onaantastbare beoordeling in feite door de 
Hoge Militieraad. 28 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad- Redengeving- Verwij
zing naar de geneeskundige verklaring en 
het verslag over het bevolen geneeskundig 
onderzoek. 255 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad Inobservatiestelling 
bevolen na verschijning van de dienstplich
tige - Beslissing na de besluiten van de 
geneesheer-deskundige - Nieuwe verschij
ning nodeloos geacht - Oproeping van 
dienstplichtige niet meer vereist. 294 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Redengeving - Begrip. 

255 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Redengeving. 356 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad- Redengeving- Verwij
zing naar de geneeskundige verklaring en 
het verslag over het bevolen geneeskundig I 
onderzoek. 356 

Douane en accijnzen 
Collectief misdrijf - Samenvoeging van de 
geldboeten. 224 

Drukpersmisdrijf 
Be grip. 

Drukpersmisdrijf 

271 

Gebruik, in weerwil van vervallenverklaring, 
van het recht om dee! te nemen aan de 
exploitatie, de administratie, de redactie, het 
drukken of verspreiden van een dagblad of 
van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 
6", en 123nonies Sw.)- Vaststelling door de 
rechter van het politieke karakter van de 
deelneming - Geen drukpersmisdrijf. 271 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding op grand van bepaalde feiten 
- Afstand van geding of van rechtsvorde
ring - Stilzwijgende afstand - Begrip. 278 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Voorafgaande overeenkomst van de echt
genoten - Bepalingen betreffende de bij
drage van de echtgenoten in het onderhoud 
en de opvoeding van de kinderen uit het 
huwelijk- Wijziging- Voorwaarde. 89 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding door onderlinge toestemming 
- Voorafgaande overeenkomst van de echt
genoten- Onveranderlijke overeenkomst. 

89 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding - Uitkering bedoeld in art. 
301 B.W. - Art. 301, § 2, tweede lid, van dit 
wetboek - Indexering van de uitkering -
Beslissing van de rechter. 288 

Echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed 
Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
- Indiening van twee opeenvolgende ver
zoekschriften - Toegestane echtscheiding 
- Gevolgen voor de goederen - Ten 
aanzien van de echtgenoten in aanmerking 
te nemen dag. 278 

Erfenissen 
Verborgen houden van goederen van een 
nalatenschap Ogenblik waarop het 
bedrog is gepleegd - Begrip. 132 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap - Verordening 
nr. 121167 van de raad van 13 juni 1967 
houdende een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de sector varkensvlees en 
verordening nr. 805/68 van de raad van 
27 juni 1968 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector 
rundvlees - Nationale regeling van de 
verbruikersprijs van rund- en varkensvlees 
- Eenzijdige vaststelling van een maximum 
handelsmarge - V ereniging met de be pa-
ling van het gemeenschapsrecht Ver-
eisten. 4 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, art. 177 - Uit
legging van het Verdrag of van een hande
ling van de instellingen van de Gemeen
schap - Zaak aanhangig bij het Hof van 
Cassatie - Vraag om uitlegging - Geval 
waarin het Hof van Cassatie zich niet bij 
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wijze van een prejudiciiHe vraag voor uitleg
ging tot het Hof van Justitie van de E.E.G. 
behoeft te wenden. 4 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap - Verordening 
nr. 121/67 van de raad van 13 juni 1967 
houdende een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de sector varkensvlees en 
verordening nr. 805/68 van de raad van 
27 juni 1968 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector 
rundvlees - Nationale regeling van de 
verbruikersprijs van rund- en varkensvlees 
- Eenzijdige vaststelling van een maximum 
handelsmarge - Verenigbaar met de bepa
lingen van het gemeenschapsrecht - Ver
eisten - Ministerieel besluit van 27 maart 
1975 houdende bepaling van de verbrui
kersprijs van rund- en varkensvlees - Het 
door dat besluit ingevoerde systeem verzet 
zich niet tegen de inaanmerkingneming van 
aile door de kleinhandelaar gemaakte kosten 
en van zijn bi!lijke beloning. 4 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, art. 177 -
Vraag om uitlegging van een bepaling van 
het Verdrag - Uitlegging noodzakelijk om 
een uitspraak van het Hof mogelijk te 
maken - Hof van Cassatie in de regel 
verplicht zich tot het Hof van Justitie van de 
E.E.G. te wenden. 8 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid -
Vraag inzake de uitlegging van het Verdrag 
- Vraag opgeworpen in een bij het Hof van 
Cassatie aanhangige zaak - Geval waarin 
het Hof van Cassatie zich niet voor uitleg
ging tot het Hof van Justitie van de E.E.G. 
behoeft te wenden. 366 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag tussen de Lid-Staten van de Euro
pese Economische Gemeenschap onderte
kend te Brussel op 27 sept. 1968 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en tenuit
voerlegging van bes!issingen in burgerlijke 
en handelszaken, art. 18 - Aanwijzing van 
een bevoegde rechter door partijen - Stil
zwijgende aanwijzing door het verschijnen 
van verweerder - Bevoegdheid betwist na 
verweer ten gronde. 179 

Europese Gemeenschappen 
Verdrag van Brussel van 27 sept. 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, art. 
5.1 - Aanwijzing door de partijen van de 
plaats waar de verbintenis moet worden 
uitgevoerd- Geldigheid- Voorwaarden. 

366 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Exploot van betekening - Op straffe van 
nietigheid vereiste vermeldingen. 446 

Exploot van gerechtsdeurwaarder 
Onleesbaar. geworden vereiste ve;rmeldingen, 
waarover IS geschreven - N1et goedge
keurde overschrijving - Gevolg. 446 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Failliet verklaarde naam
loze vennootschap - Beslissing waarin niet 
wordt vastgesteld dat die vennootschap, op 
de dag van het vonnis van faillietverklaring 
of op een dag die niet meer dan zes 
maanden voorafgaat aan de datum van dat 
vonnis, had opgehouden te betalen en dat 
haar krediet aan het wankelen was gebracht 
- Bes!issing niet naar recht verantwoord. 19 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Aandeelhouder die in het bezit is van bijna 
aile aandelen van een handelsvennootschap 
en door wie die vennootschap als een eigen 
zaak is beheerd- Vennootschap vermengd 
met de aandeelhouder - Bes!issing van de 
rechter dat die aandeelhouder zodoende 
daden van koophandel heeft verricht en er 
zijn gewoon beroep van gemaakt heeft -
Vaststelling van de rechter dat die aandeel
houder opgehouden heeft te betalen en dat 
zijn krediet aan het wankelen is gebracht -
Beslissing van de rechter dat die aandeel
houder tegelijkertijd met de vennootschap 
in staat van faillissement moet worden 
verklaard- Wettige faillietverklaring. 61 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Verzoek van de curator tot vaststelling van 
de datum waarop de koopman heeft opge
houden te betalen - Redengeving. 382 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Verzoek van de curator tot vaststelling van 
de datum waarop de koopman heeft opge
houden te betalen- Vorm. 382 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Wettelijk vermoeden inge
steld bij art. 555 Kh., zoals dit luidde v66r de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van echtge
noten en de huwelijksvermogensstelsels -
Begrip - Tegenbewijs te leveren door de 
echtgenote van de gefail!eerde. 106 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Art. 554 Kh. zoals dit 
luidde v66r de wet van 14 juli i976 betref
fende de wederzijdse rechten en verplichtin
gen van echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels - Geen onderscheid naargelang 
de echtgenoten al dan niet een stelsel van 
gemeenschap van goederen hebben aange
nomen. 106 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Verdrag van 28 maart 1925 gesloten tussen 
Belgie en Nederland betreffende de territo
riale rechterlijke bevoegdheid, betreffende 
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het faillissement en betreffende het gezag 
en de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, van scheidsrechterlijke uit
spraken en van authentieke akten - Gevol-
gen van het faillissement in een van beide 
Ianden - Artt. 20 en 21.1 - Draagwijdte. 

181 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Terugvordering van goederen verkregen bij 
wege van een financieringshuur (leasing) als 
geregeld bij K.B. nr. 55 van 10 nov. 1967 -
Verplichting bij M.B. van 23 feb. 1968, 
opgelegd aan de in financieringshuur gespe
cialiseerde ondernemingen om een plaatje te 
bevestigen met de vermelding in leesbare en 
onuitwisbare lettertekens dat de goederen 
hun eigendom blijven - Verplichting die 
uitsluitend verband houdt met de erkenning 
van die ondernemingen door de minister 
van Economische zaken - Verplichting 
zonder verband met de rechtsregels inzake 
terugvordering, wanneer de huurder (lessee) 
failliet is verklaard. 431 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Vonnis van faillietverklaring waardoor 
wordt verhinderd dat de rechten van de 
schuldeisers op de rechten en goederen, 
waaruit de boedel op dat ogenblik is samen
gesteld, worden geschonden. 209 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Wettelijke hypotheek van de gehuwde vrouw 
- Faillietverklaring van de man, v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van de echtgenoten en de huwe
lijksvermogensstelsels - Art. 559 Faillisse
mentswet 18 april 1851, opgeheven bij de 
wet van 14 juli 1976 en als overgangsbepa
lingen gehandhaafd - Art. 559 toepasselijk 
gebleven ook a! heeft de curator zich daarop 
pas na de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 beroepen. 209 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 

Handelsvennootschap Gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand Boedel-
schuldeisers - Schuldeisers zonder zeker
heid of bijzonder voorrecht - Schuldvorde
ring vastgesteld bij een uitvoerbaar ver
klaarde authentieke akte - Afzonderlijke 
daden van uitvoering- Wettigheid. 428 

G 

Gemeente 
Vordering in rechte - Besluit van de 
gemeenteraad tot machtiging van het college 
van burgemeester en schepenen om hoger 
beroep in te stellen tegen een vonnis -
Draagwijdte van die machtiging. 309 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelastingen - Bezwaar -
Bestendige deputatie van de provincieraad 
- Rechtsmacht - Begrip. 15 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting op de niet gebouwde 
percelen begrepen in een niet vervallen 
verkaveling - Begrip - Omvat niet een 
perceel waarop niet mag worden gebouwd 
krachtens een koninklijk besluit van rang
schikking. (Art. 10bjs Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw.) 174 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting op aangelande eigen
dommen langsheen openbare wegen waarin 
riolen zijn aangelegd - Vrijstelling voor 
niet gebouwde percelen gelegen in de lande
lijke gedeelten van de gemeente - Draag
wijdte. 213 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Jaarlijkse belasting op niet gebouwde perce
len - Toepasselijk op de percelen waarvoor 
een verkavelingsvergunning is verleend. 384 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Belastingverordeningen d.d. 29 april 1965 
van de gemeente Groot-Bijgaarden op de 
aanwerving van grond voor de aanleg van 
wegen (artt. 4 en 5) en op de wegenuit
rusting (artt. 5 en 6) - Draagwijdte van 
die bepalingen. 409 

Gemeenteverordening 
Bekendmaking - Bewijs. 

Geneeskunst 

208 

Overeenkomst tussen een geneesheer en een 
ziekenhuis over de voorwaarden waaronder 
de ziekenhuisinrichting zijn personeel, loka
len en materieel ten dienste stelt van de 
geneesheer - Overeenkomst waarmee de 
rechter geen rekening houdt - Geen reden
geving - Begrip. 344 

Geneeskunst 
Orde van Apothekers - Code van plichten
leer voor apothekers - Koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967, art. 15- Geen 
verbindende kracht aan die code verleend 
door een in ministerraad overlegd konink
lijk besluit - Geen wet in de zin van 
art. 608 Ger.W. - Cassatieberoep wegens 
schending van die code niet ontvankelijk. 

152 

Geneeskunst 
Orde van Apothekers - Niet-terugwerking 
van de wetten - Burgerlijk Wetboek, art. 2 
- Bepalingen van een code van p!ichtenleer 
voor apothekers waaraan bij koninklijk 
besluit geen verbindende kracht is verleend, 
overeenkomstig art. 15 K.B. nr. 80 van 
10 nov. 1967 - Mededelingen nopens de 
plichtenleer aan de apothekers gericht door 
de nationale raad van de Orde van Apothe
kers - Regels van art. 2 B.W. niet toepasse
lijk op die bepalingen en mededelingen. 152 
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Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval -
Geding tussen de getroffene of zijn recht
hebbenden en het Fonds voor Arbeidsonge
vallen - Toepassing van art. 68 Arbeidson
gevallenwet. 28 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken Cassatiegcding -
Arbeidsongeval - Cassatieberoep door de 
getroffene ingesteld tegen de verzekeraar 
van de werkgever - Afstand - Kosten ten 
laste van verzekeraar. 66 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Hoger beroep van de veroor
deelde - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de veroordeelde en tegen 
een vrijgesproken medebeklaagde - Beves
tiging door de rechter in hoger beroep -
Veroordeling van de veroordeelde in alle 
kosten van het hoger beroep - Onwettige 
veroordeling. (Art. 3 wet 1 juni 1849.) 185 

Grondwet 
Artikel 6 - Gelijkheid voor de wet 
Begrip. 4 

Grondwet 
Artikel 6bis Discriminatieverbod 
Begrip. 103 

Grondwet 
Gelijkheid van de Belgen voor de wet -
Begrip. 103 

Grondwet 
Gelijkheid voor de wet, gelijkheid inzake 
belastingen - Grondwet, artt. 6, 6bis en 
112 - Beslissing van de bestendige deputa
tie van een provincieraad, waarin om te 
verklaren dat een gemeenteverordening met 
die bepalingen overeenstemt, enkel wordt 
gezegd dat allen die zich in dezelfde 
omstandigheden bevinden op gelijke wijze 
worden behandeld - Onwettige beslissing 
- Begrip. 103 

Grondwet 
Artikel 107 - Bevoegdheid en verplichting 
van de met eigenlijke rechtspraak belaste 
organen te toetsen of de algemene, provin
ciale en plaatselijke besluiten en verorde
ningen met de wet overeenstemmen. 103 

H 

Herhaling 
Middel ten betoge dat de rechter op onwet
tige wijze heeft beslist dat er herhaling 
aanwezig was - Vereiste voor vernietiging 
van de veroordeling, ook al is het middel 
gegrond. 127 

Herhaling 
Verzwarende omstandigheid - Middel dat 
aanvoert dat bijzondere herhaling onwettig 
is in aanmerking genomen - Vereiste opdat 

het middel, indien het gegrond zou zijn, de 
vernietiging van de veroordeling zou mee
brengen. 185 

Hoger beroep 
Inkomstenbe-lastingen - Kadastraal inko
men - Bezwaar - Geen akkoord tussen de 
onderzoekende ambtenaar en de bezwaarin
diener Arbitrageprocedure Geen 
akkoord tussen partijen over de keuze van 
de scheidsrechters - Verzoek bij de vrede
rechter - Beslissing over dat verzoek -
Beslissing waartegen hoger beroep open
staat. 427 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken 
beroep - Begrip. 

Hoger beroep 

lncidenteel hoger 
132 

Incidenteel hoger beroep - Hoger beroep 
ingesteld door een partij die tot bindendver
klaring van het arrest in de zaak is opgeroe
pen - Niet ontvankelijk hoger beroep. 240 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Beslissing van de 
rechters in hoger beroep die een hoger 
beroep ambtshalve onontvankelijk verkla
ren, zonder heropening van de debatten te 
hebben bevolen - Onwettigheid. (Artt. 774, 
tweede lid, en 1042 Ger.W.) 98 

Hager beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht -
Onsplitsbaarheid van het geschil - Begrip. 

309 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Devolutieve kracht -
Niet ontvankelijk hoger beroep - Het 
geschil zelf niet aanhangig bij de appelrech
ter. 309 

Hoger beroep 
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 205 - Hoger beroep door het openbaar 
ministerie bij het hof of de rechtbank die 
van het hoger beroep kennis moet nemen -
Dagvaarding waarin de naam en de voor
naam van de gerechtsdeurwaarder en het 
adres van zijn kantoor niet zijn vermeld -
Sanctie. 31 

Hoger beroep 
Strafzaken Strafvordering Hoger 
beroep, door de beklaagde alleen ingesteld 
- Verzwaring van de straf van de beklaagde 
- Begrip. 218 

Hoger beroep 
Strafzaken - Beroepen vonnis door de 
rechter in hoger beroep tenietgedaan -
Eerste rechter die over de zaak ten gronde 
heeft beslist -:- Rechter in hoger beroep 
beslist over de zaak ten gronde ten gevolge 
van de devolutieve kracht van het hoger 
beroep en niet bij wege van evocatie. 374 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke techtsvordering -
Kwalificatie van het misdrijf - Ontvanke· 
lijk hoger beroep van de burgerlijke partij 
- Bevoegdheden van de appelrechter. 377 
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Hoger beroep 

Eenstemmigheid - Strafzaken - Straf
vordering - Eerste rechter die een verval
lenverklaring van het recht tot sturen uit
spreekt voor een termijn van vijftien dagen 
wegens een misdrijf en een vervallenverkla
ring voor dezelfde duur wegens een ander 
misdrijf - Rechtscollege dat in hoger 
beroep een vervallenverklaring uitspreekt 
van het recht tot sturen voor een termijn 
van een maand wegens eerstgenoemd mis
drijf, doch geen enkele vervallenverklaring 
uitspreekt voor het tweede misdrijf 
Eenstemmigheid vereist. 216 · 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Verzwa
ring, door het hof van beroep, van de door de 
correctionele _rechtbank uitgesproken straf 
- Eenstemmigheid vereist. (Art. 21lbis Sv.) 

230 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Wijziging 
door het hof van beroep van een vrijspre
kend vonnis van de correctionele rechtbank 
- Eenstemmigheid vereist. (Art. 21lbis Sv.) 

230 

Hoger beroep 
Strafzaken - Procedure ter terechtzitting -
Verslag van een der rechters - Wetboek 
van Strafvordering, art. 209- Begrip. 371 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmighe;d - Verval 
van het recht een voertuig te besturen, als 
veiligheidsmaatregel uitgesproken - Ver
zwaring van de maatregel en bevestiging 
van de beroepen beslissing voor het overige 
- Eenstemmigheid vereist. (Art. 21lbis Sv.) 

373 

Hoofdelijkheid 
Schuldenaars - Handelaars, door een zelfde 
verbintenis verbonden Hoofdelijkheid 
rechtens aanwezig. 169 

Huur van diensten 
Huur van werk - Aannemingsovereen
komst - Risico van verlies van de afge
werkte, doch nog niet geleverde zaak -
Burgerlijk Wetboek, art. 1788 - Draag
wijdte. 131 

Huur van goederen 
Huur in het algemeen Verhuurder -
Verplichtingen - Vrijwaring - Genots
stoornis veroorzaakt door een medehuurder 
- Burgerlijk Wetboek, art. 1725 - Stoornis 
waarvan de oorsprong niet te vinden is in de 
door de huur verleende rechten - Geen 
aansprakelijkheid van de verhuurder. 92 

Huur van goederen 
Huurovereenkomst - Algemene begrippen 
- Verplichtingen van de verhuurder -
Vrijwaring voor de daad van derden -
Recht van de huurder om buiten het geding 
te worden gesteld - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1727- Begrip. 315 

Huur van goederen 
Pacht - Overgangsbepalingen van art. IV, 
4", Pachtwet- Werkingssfeer. 171 

Huur van goederen 
Pacht - Onroerend goed gebruikt voor een 
landbouwbedrijf - Onaantastbare beoorde
ling door de feitenrechter. 285 

Huur van goederen 
Pacht - Pachtperiode van 1 okt. 1968 tot 
30 sept. 1977 - Opzegging gedaan minder 
dan drie maanden v66r 1 okt. 1977 -
Opzegging geldig tegen 1 okt. 1986. (Pacht
wet, artt. 4, 7, 1lo, en 11.1.) 171 

Huur van goederen 
Pacht - Opzegging door de verpachter -
Kennisgeving - Verscheidene pachters die 
het goed gemeenschappelijk pachten -
Kennisgeving aan ieder van hen, zelfs 
indien het gaat om echtgenoten. 364 

Huur van goederen 
Handelshuur - Wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot van 
een onroerend goed verlenen, art. 2, § 1, 
eerste lid - Vaststelling van de maximum 
huurprijsverhoging Draagwijdte en 
beperking van die bepaling. 389 

Huur van goederen 
Handelshuur - Wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot van 
een onroerend goed verlenen, art. 2, § 1, 
tweede lid - Vaststelling van de maximum 
huurprijsverhoging Draagwijdte en 
beperking van die bepaling. 389 

Huur van goederen 
Handelshuur - Wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot van 
een onroerend goed verlenen, art. 2, § 1 -
Vaststelling van de maximum huurprijsver
hoging - Draagwijdte en beperking van die 
bepaling. 393 

Huwelijk 
Respectieve rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten - Dringende voorlopige 
maatregelen - Burger!ijk Wetboek, art. 223 
- Indiening achteraf van een verzoekschrift 
tot echtscheiding - Bevoegdheid van de 
vrederechter - Grenzen. 282 

I 

Inkomstenbelastingen 
Annaliteit van de belasting- Begrip. 157 

Inkomstenbelastingen 
Wijziging door de administratie van een aan
gifte - Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, art. 251 - Bewijs van de belastbare 
grondslag - Begrip. 346 
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lnkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Wijziging van de aan
gifte door de administratie - Vraag om 
inlichtingen - Rechten en verplichtingen 
van de belastingplichtige. 385 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Aanslag van ambtsweg(' 
- Vereisten. 385 

Inkomstenbelastingen 
Raming van de belastbare grondslag, bij 
vergelijking met soortgelijke belastingplich
tigen- Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, art. 248 - Begrip. 157 

Inkomstenbelastingen 
Kadastraal inkomen - Bezwaar - Geen 
akkoord tussen de onderzoekende ambte
naar en de bezwaarindiener - Arbitrage
procedure - Geen akkoord tussen partijen 
over de keuze van de scheidsrechters -
Verzoek bij de vrederechter - Beslissing 
over dat verzoek - Beslissing waartegen 
hoger beroep openstaat. 427 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof 
Bevoegdheid van het hof 
Be grip. 

Inkomstenbelastingen 

van beroep -
van beroep -

253 

Voorziening voor het hof van beroep -
Ondeq:oek van het Hof. 253 

Inkomstenbelastingen 
Rechten van de mens - Europees Verdrag 
Rechten van de Mens, art. 8 - Draagwijdte 
inzake inkomstenbelastingen. 385 

Internationale verdragen 
Internationaal reglement ter voorkoming 
van ongevallen op zee, gevoegd bij het 
verdrag, opgemaakt te Londen op 
20 oktober 1972 en goedgekeurd bij de wet 
van 24 november 1975- Voorschrift toepas
selijk op de vissende vaartuigen. 84 

Internationale verdragen 
Verdrag van 28 maart 1925 gesloten tussen 
Belgie en Nederland betreffende de territo
riale rechterlijke bevoegdheid, betreffende 
het faillissement en betreffende het gezag 
en de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, van scheidsrechterlijke uit
spraken en van authentieke akten en goed
gekeurd bij de wet van 16 aug. 1926 -
Gevolgen van het faillissement in een van 
beide Ianden - Artt. 20 en 21.1 - Draag
wijdte. 181 

Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers 
Onverschuldigde betaling wegens cumulatie 
- Terugvordering- Verjaring- Termijn. 

261 

J 
J eugdbescherming 

Niet-afgeven van een kind - Strafwetboek, 
art. 396bis- Begrip. 115 

K 

Koop 
Vrijwaring wegens verborgen gebreken -
Onroerend goed gebouwd op een terrein 
waarvan de ondergrond voor een mijn in 
concessie is gegeven - Verkoop van het 
onroerend goed - Instorting van het 
gebouw ten gevolge van onvoldoende vol
storting van een mijnschacht - Contrac
tuele aansprakelijkheid van de verkoper -
Begrip. 331 

Koop 
Verkoop van een onroerend goed - Con
tractuele aansprakelijkheid van de verkoper, 
uit de artt. 1641 en 1647 B.W. - In beginsel 
niet uitgesloten wegens de aansprakelijk
heid, uit art. 58 van de gecoordineerde 
wetten op de mijnen, groeven en graverijen, 
van de concessionaris van de mijn in de 
ondergrond van het verkochte terrein -
Begrip. 331 

Koophandel, koopman 
Schuldenaars - Handelaars, door een zelfde 
verbintenis verbonden - Hoofdelijkheid. 169 

L 

Landbouw 
Veldwetboek - Artt. 90, 12•, en 35bis, § 5 -
Bosaanplanting in de voor de landbouw 
bestemde gedeelten van het grondgebied op 
minder dan zes meter van de scheidingslijn 
tussen twee erven, zonder vergunning van 
het college van burgemeester en schepenen 
- Aflopend misdrijf. 1 

Loon (Bescherming, gelijkheid) 
In geld waardeerbaar voordeel waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking 
recht heeft- Verschaffen van werkkledij
Geen zodanig voordeel. 295 

M 

Mijnen, groeven en graverijen 
Aansprakelijkheid van de concessionaris 
van een mijn - Gecoordineerde wetten op 
de mijnen, groeven en graverijen, art. 58 -
Geen uitsluiting van de aansprakelijkheid 
van de verkoper van de bovengrond -
Begrip. 331 

Misdaden en misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat 
Vervallenverklaring van het recht om dee! te 
nemen aan de exploitatie, de administratie, 
de redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publikatie, 
ingeval die deelneming een politiek karakter 
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heeft - Strafwetboek, artt. 123sexies, 6°, en 
123nonies - Politiek karakter van de deel
neming - Begrip. 271 

Misdaden en misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat 
Gebruik, in weerwil van vervallenverklaring, 
van het recht om dee! te nemen aan de 
exploitatie, de administratie, de redactie, het 
drukken of verspreiden van een dagblad of 
van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 
6°, en 123nonies Sw.)- Vaststelling door <1e 
rechter van het politieke karakter van de 
deelneming - Geen drukpersmisdrijf. 271 

Misdaden en misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat 
Gebruik, in weerwil van de vervallenverkla
ring, van het recht om dee! te nemen aan de 
exploitatie, de administratie, de redactie, het 
drukken of verspreiden van een dagblad of 
van gelijk welke publikatie (artt. 123 sexies, 
6", en 123nonies Sw.) - Misdrijf dat uit zijn 
aard geen politiek misdrijf is. 271 

Misdrijf 
Aflopend misdrijf - Begrip. 

Misdrijf 
Veldwetboek - Artt. 90, 12", en 35bis, § 5 -
Bosaanplanting in de voor de landbouw 
bestemde gedeelten van het grondgebied op 
minder dan zes meter van de scheidingslijn 
tussen twee erven, zonder vergunning van 
het college van burgemeester en schepenen 
- Aflopend misdrijf. 1 

N 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Ontvankelijke vordering 
- Begrip. 16 

Nieuwe vordering 
Gerechtelijk Wetboek, art. 807 - Bepaling 
die niet van openbare orde of dwingend is. 

291 

Nieuwe vordering 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Wijziging of uitbreiding van de vordering 
van de burgerlijke partij - Vorm. 299 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke rechtsvordering - Wijziging of 
uitbreiding van de vordering van de burger
lijke partij - Voorwaarden. 299 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzaak of wenselijkheid 
van een bijkomende onderzoeksmaatregel -
Onaantastbare beoordeling, met inachtne-
ming van het recht van verdediging. 36 . 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Misdrijven opgeleverd door 
een enkel feit of door afzonderlijke feiten -
Onaantastbare beoordeling in feite. 36 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzaak of wenselijkheid 
van een onderzoeksdaad - Onaantastbare 
beoordeling. 410 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Ontslag wegens een dringende reden van 
een kandidaat bij de verkiezingen van de 
personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraad - Werkgever die aan de arbeids
rechtbank vraagt, enerzijds, het bestaan van 
een dringende reden aan te nemen en, 
anderzijds, de ontbinding van de arbeids
overeenkomst uit te spreken - Bevoegdhe
den van de rechter. 291 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij 
de verkiezingen - Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst- Voorwaarden. 402 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Veiligheidscomite - Oprichting - Techni
sche bedrijfseenheid met minder dan 50 
werknemers - Juridische entiteit met ten 
minste 50 werknemers. 404 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij 
de verkiezingen - Bijzondere ontslagrege
ling- Werkingssfeer. 404 

Onderzoek in strafzaken 
Wet van 7 juni 1969, art. 1 - Huiszoeking -
Opsporing ten huize of huiszoeking 's nachts 
- Verbod uitgezonderd wanneer een ma
gistraat of een officier van gerechtelijke 
politie zich tot vaststelling op heterdaad van 
een misdaad of wanbedrijf ter plaatse 
begeeft - Begrip. 122 

Onderzoek in strafzaken 
Huiszoeking en inbeslagneming van papie
ren, titels of bescheiden - Opdracht van de 
onderzoeksrechter aan een brigadecomman
dant van de rijkswacht - Verhindering van 
de officier aan wie de opdracht is gegeven 
- Uitvoering van de opdracht door de 
onderofficier van de rijkswacht die de briga
decommandant regelmatig vervangt en die 
zelf de hoedanigheid heeft van officier van 
gerechtelijke politie, hulpofficier van de 
procureur des Konings - Wettigheid. (Art. 
24 Voorlopige Hechteniswet.) 374 

Onderzoeksgerechten 
Regeling van de procesvoering- Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Vol
doende bezwaren - Beoordeling van de 
bezwaren - Bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten. 219 

Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
Definitieve beslissing van de Onderzoeks
raad voor de Scheepvaart - Beslissing 
nietig verklaard - Die nietigverklaring 
brengt nietigverklaring mee van de vroegere 
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beslissingen alvorens recht te doen waarbij 
onderzoeksdaden worden bevolen. 78 

Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
Samenstelling van de raad - Beslissing 
gewezen door een niet rechtsgeldig samen
gestelde raad - Onwettige beslissing. 78 

Onderzoeksraad voor de Scheepvaart 
Bepalingen van het reglement van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart betref
fende de samenstelling van die raad -
Bepalingen van openbare orde. 78 

Onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden 
Verzuim hulp te verlenen of te verschaffen 
aan iemand die in groot gevaar verkeert -
Art. 422bis Sw. - Vereist opzet- Begrip. 

200 

Onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden 
Verzuim hulp te verlenen of te verschaffen 
aan iemand die in groot gevaar verkeert -
Geneesheer - Wachtdienst- Beoordelings
gegeven dat in aanmerking kan worden 
genomen. 200 

Ontucht en prostitutie 
Souteneur - Begrip. 205 

Ontvoering van een kind 
Rechterlijke beslissing inzake bewaring van 
een kind - Beslissing niet in kracht van 
gewijsde gegaan, doch uitvoerbaar bij voor
raad - Toepassing van art. 369bis, laatste 
lid, Sw. 112 

Ontvoering van een kind 
Niet-afgeven van een kind - Strafwetboek, 
art. 396bis- Begrip. 115 

Openbare orde 
Gerechtelijk Wetboek, art. 807 - Bepaling 
die niet van openbare orde of dwingend is. 

291 

Openbare orde 
lnternationale openbare orde - Vreemde 
wet die niet voorziet in de vergoeding van 
de morele schade - Niet strijdig met de 

Zaken - Vormvoorschrift zonder verband 
met de tegenwerpbaarheid aan derden, 
inzonderheid aan de curator in het faillisse
ment van de huurder (lessee), van het recht 
van eigendom van de verhuurder op de 
goederen waarop de overeenkomst van 
financieringshuur betrekking heeft. 431 

Overeenkomst 
Uitlegging - Burgerlijk Wetboek, art. 1157 
- Begrip. 155 

Overeenkomst 
Uitlegging in feite door de rechter - Geen 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten bij de uitlegging Onaantastbare 
uitlegging. 212 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen 
Rechter die aan de overeenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
ervan geeft, wettelijk tussen partijen heeft 
- Geen schending van art. 1134 B.W. 99 

Overeenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid - Schade -
Raming ex aequo et bono- Begrip. 140 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen 
Rechter die aan de overeenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen partijen heeft 
- Geen schending van art. 1134 B.W. 212 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen 
Rechter die aan de overeenkomst het gevoig 
toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen partijen heeft 
- Geen schending van art. 1134 B.W. 212 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen - Uit
zondering - Redenen. 344 

Overeenkomst 
Verboden overeenkomst - Aankoop door 
een Jasthebber van een goed met de verkoop 
waarvan hij belast is - Omvang van het 
verbod. 132 

Belgische internationale openbare orde. 318 Overeenkomst 

Openbare schennis van de goede zeden 
Met de goede zeden strijdige prenten -
Strafwetboek, art. 383 - Goede zeden -
Begrip. 414, 

Ouderlijke macht 

Verboden overeenkomst - Aankoop door 
een lasthebber van een goed met de aan
koop waarvan hij belast is - Verkoopprijs 
door de lastgever vastgesteld - Omstandig
heid zonder gevolg. ·132 

Bewaring van een kind - Bezoekrecht - Overeenkomst 
Niet-afgeven van een kind - Strafwetboek, Verboden overeenkomst - Aankoop door 
art. 396bis- Begrip. 115 een Jasthebber van een goed met de verkoop 

Overeenkomst waarvan hij belast is - Aankoop door een 
lasthebber - Begrip.. 132 

Financieringshuur (leasing) K.B. nr. 55 
van 10 nov. 1967 - Bevestiging op de 
verhuurde goederen van een plaatje met de 
vermelding in Jeesbare en onuitwisbare 
Jettertekens dat de goederen eigendom blij
ven van de verhuurder (lessor) - M.B. van 
23 feb. 1968, art. 2, 1• d- Vormvoorschrift 
voor de erkenning van de in financierings
huur (leasing) gespecialiseerde ondernemin
gen door de minister van Economische 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Vrijgeven van de borgtocht - Ministerieel 
besluit van 14 okt. 1964 aangaande de 
administratieve en technische contractueie 
bepalingen die het « algemeen 
Jastenkohier » van de Staat uitmaken, art. 9, 
A - Draagwijdte. 45 
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Overspel 
Huiszoeking s nachts - Uitzondering op 
het verbod van zodanige huiszoeking, vast
gelegd bij art. 1, 2", wet van 7 juni 1969 -
Uitzondering niet toepasselijk - Begrip. 122 

p 

Politiel• misdrijf 
Gebruik, in weerwil van de vervallenverkla
ring, van het recht om dee! te nemen aan de 
exploitatie, de administratie, de redactie, het 
drukken of verspreiden van een dagblad of 
van gelijk welke publikatie (artt. 123sexies, 
6", en 123nonies Sw.) - Misdrijf dat uit zijn 
aard geen politiek misdrijf is. 271 

Politiek misdrijf 
Omzetting van een misdrijf naar gemeen 
recht in een politiek misdrijf - Voorwaar
den. 271 

Prejudicieel geschil 
Aanvoering van een eigendoms- of ander 
onroerend zakelijk recht - Prejudicieel 
geschil - Bevoegdheid van de burgerlijke 
rechter- Begrip. 197 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Verplichting voor de 
rechter het rechtskarakter van de hem 
overgelegde feiten te onderzoeken, ongeacht 
de door de partijen hieraan gegeven bena
ming. 158 

Rechtbanken 
Burger!ijke zaken - Verbod voor de rechter 
zijn beslissing te gronden op persoonlij ke 
kennis van de feiten - begrip. 288 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroorde
ling in hoger beroep van een beklaagde 
wegens een ander misdrijf dan datgene 
waarvoor hij was vervolgd- Vereisten voor 
een wettige veroordeling. 44 

Rechtbanken 
Definitieve beslissing van de Onderzoeks
raad voor de Scheepvaart - Beslissing 
nietig verklaard - Die nietigverklaring 
brengt nietigverklaring mee van de vroegere 
beslissingen waarbij onderzoeksdaden wor
den bevolen. 78 

Rechtbanken 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart -
Samenste!ling van de raad - Beslissing 
gewezen door een niet rechtsgeldig samen
gestelde raad - Onwettige beslissing. 78 

Rechtbanken 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart -
Bepalingen van het reglement van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart inzake 
samenstelling van die raad - Bepalingen 
van openbare orde. 78 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Schade veroorzaakt door een misdrijf -
Conclusie van partijen waarin zij elke be
twisting over het oorzakelijk verband tussen 
schade en misdrijf uitsluiten - Oorzakelijk 
verband dat noodzakelijkerwijs betrekking 
heeft op het misdrijf en derhalve de open
bare orde raakt - Strafrechter niet gebon
den door het akkoord van partijen. '233 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 14- Discriminatieverbod- Begrip. 103 

Rechten van de Mens 
Strafzaken - Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, art. 6, lid 3, lett. d -
Draagwijdte van die bepaling. 188 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 14 - Onderscheid in de behandeling bij 
de uitoefening van de rechten en vrijheden 
- Maatregelen die daartoe door de gezags
organen zijn genomen op de door het 
Verdrag bestreken gebieden- Vereisten. 193 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8 - Recht van een ieder op eerbiediging 
van zijn prive- en gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling Inmenging van het 
openbaar gezag in de uitoefening van dat 
recht- Vereisten. 193 

Rechten van de Mens 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, art. 10 - Vrijheid van meningsuiting -
Vervallenverklaring van het recht om dee! te 
nemen aan de exploitatie, de administratie, 
de redactie, het drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publikatie 
(art. 123sexies, 6", Sw.) - Maatregel die 
nodig is in de zin van art. 10, o.m. voor de 
bescherming van de goede zeden en de 
rechten van anderen alsook van de openbare 
orde. 271 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3, d- Draagwijdte van die bepaling. 328 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
8 - Draagwijdte inzake inkomstenbelastin
gen. 385 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek om een bijkomende 
onderzoeksmaatregel - Verzoek door de 
rechter afgewezen omdat hij die maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen - Miskenning van het recht van 
verdediging - Begrip. 36 
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Recht van verdediging 
Besclierming van de maatschappij - Inter
nering door het hof van beroep bevolen 
zonder dat uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting blijkt dat de beklaagde, die 
door de correctionele rechtbank tot een straf 
werd veroordeeld, is aangezocht om zijn 
verweermiddelen omtrent de eventualiteit 
van een dergelijke maatregel voor te dragen 
- Beklaagde en zijn raadsman van die 
eventualiteit in kennis gesteld door de 
vorderingen tot internering van de procu
reur des Konings voor de raadkamer -
Geen miskenning van het recht van verdedi
ging. 86 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek om bijkomend onder
zoek - Weigering door de rechter op grond 
dat hij de maatregel niet nodig acht om tot 
zijn overtuiging te komen - Beslissing 
waaruit niet noodzakelijk kan worden afge
leid dat het recht van de verdediging is 
miskend. 185 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Dagvaarding regelmatig bete
kend aan de door de beklaagde gekozen 
woonplaats - Aischrift niet afgegeven aan 
de betrokkene - Omstandigheid waardoor 
het recht van verdediging niet is geschon
den, daar de beklaagde overigens tijdens het 
geding meermaals is verschenen en van aile 
stukken in het dossier kennis heeft kunnen 
nemen. 230 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek om een bijkomend 
onderzoek - Weigering door de rechter op 
grond dat hij die maatregel niet noodzake
lijk acht om tot zijn overtuiging te komen -
Beslissing waaruit niet noodzakelijk valt af 
te leiden dat het recht van verdediging is 
geschonden. 328 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Vraag om een bijkomend 
onderzoek - Weigering van de rechter op 
grond dat hij het onderzoek niet gepast acht 
- Beslissing waaruit niet noodzakelijk 
schending van het recht van verdediging 
valt af te leiden. 410 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Eindvonnis of tussen
geschil over de ontvankelijkheid van de 
vordering- Vonnis met gezag van gewijsde 
t.o.v. de ontvankelijkheid. 46 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde -
Wettelijke bewijswaarde van de beslissing 
met gezag van gewijsde - Strekking t.a.v. 
derden. 251 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Vonnis waarin een 
uitlegging wordt gegeven van een vonnis 
waarbij echtscheiding werd toegestaan -
Geen gezag van gewijsde van het eerstbe
doelde vonnis wat betreft de betekenis en 
de draagwijdte van het laatstbedoe!de vonnis 
Begrip. 353 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Beslissing van de correctionele 
rechtbank dat de geestestoestand van een 
beklaagde de toepassing van de wet tot 
bescherming van de maatschappij niet ver
antwoordt - Beslissing zonder gezag van 
gewijsde t.a.v. een commissie tot bescher
ming van de maatschappij die uitspraak 
moet doen over de handhaving van de 
internering die m.b.t. andere feiten was 
beslist. 168 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing van de rechter dat de burgerlijke 
partij recht heeft op schadevergoeding -
Tweede beslissing van de rechter waarin hij 
verklaart dat hij de vordering van de 
burgerlijke partij tot herstel van diezelfde 
schade niet kan inwilligen Miskenning 
van het gezag van gewijsde. 306 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken Gezag van rechterlijk 
gewijsde - Gedeeltelijke vernietiging van 
een beslissing - Rechter op veiwijzing die 
de beslissing wijzigt op een punt waarvoor 
gcen vernietiging was uitgesproken - Mis
kenning van het gezag van gewijsde. 323 

Rechterlijke organisatie 
Bepalingen inzake rechterlijke organisatie 
- Bepalingen van openbare orde. 78 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Rechter wettig verhinderd de 
uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd -
Vervanging Gerechtelijk Wetboek, 
art. 779, tweede lid -- Draagwijdte. 33 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege 
Strafzaken - Correctionele rechtbank 
Rechters die niet aile zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond- Nietig vonnis. 445 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Afstand van recht - Bewijs - Feiten die 
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn -
Begrip. 140 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Tuchtzaken - Orde van Architecten -
Recht op een onpartijdige rechter - Begrip. 

396 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redeneri· 
- Begrip. 140 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Reden
geving - Begrip. 255 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordelende beslissing op 
de strafvordering - Te vermelden wettelijke 
bepalingen. 271 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Overeenkomst waaraan 
de rechter niet de gevolgen toekent die zij 
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tussen de contracterende partijen heeft -
Geen redengeving - Begrip. 344 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Hoger beroep tegen 
een vonnis over een vordering van een uit 
de echt gescheiden echtgenote tot het ver
krijgen van een uitkering tot onderhoud van 
een gemeenschappelijk kind Hoger 
beroep ontvankelijk verklaard, enerzijds, en 
beslissing, anderzijds, dat de eiseres niet de 
hoedanigheid heeft om die uitkering te 
verkrijgen - Geen tegenstrijdigheid of dub
belzinnigheid. 353 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Dienstplicht - Herkeuringsraad - Reden
geving. 356 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke zaken - Aanvoe
ring van tegenstrijdigheid in de redenen -
Verschrijving in de redengeving - Geen 
schending van art. 97 Gw. 410 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Redenering van de rechter 
niet logisch - Geen schending van art. 97 
Grondwet. 415 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen 
---, Niet regelmatig gemotiveerde beslissing 
- Begrip. 419 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Vordering tot nietig
verklaring van rechten die voortvloeien uit 
akten die moeten worden overgeschreven -
Voorafgaande inschrijving op het hypot
heekkantoor - Geen verplichting voor de 
rechter ambtshalve vast te stellen dat hij 
heeft onderzocht of de inschrijving was 
verricht. 369 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Schuldig
verklaring - Feiten omschreven in de 
bewoordingen van de wet en bewezen ver
klaard - Geen conclusie - Regelmatig 
gemotiveerde beslissing. 44 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Schuldig
verklaring - Feiten omschreven in de 
bewoordingen van de wet en bewezen ver
klaard - Geen conclusie - Regelmatig 
gemotiveerde beslissing. (Art. 97 Gw.) 112 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing waarbij het beroe
pen vonnis wordt gewijzigd - Afwezigheid 
van conclusie - Redengeving. 308 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Opgave van 
de wettelijke bepalingen inzake rechtsple
ging en rechtsmacht - Opgave niet vereist. 

415 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie van een 
partij waarin tegen het verslag van een 
deskundige wei bepaalde grieven worden 

opgeworpen - Beslissing waarin het verslag 
enkel wordt bevestigd - Niet gemotiveerde 
beslissing. (Art. 97 Gw.) 162 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Middel 
ter zake niet meer dienend wegens de 
beslissing van de rechter - Geen verplich
ting voor de rechter daarop te antwoorden. 

366 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Middel 
door een partij tot staving van haar verde
ring in een vroegere conclusie aangevoerd, 
en achteraf in haar laatste conclusie tegen
gesproken, zodat zij afziet van dat middel -
Geen antwoord van de rechter vereist. 439 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verzoek van de burgerlijke partij dat haar 
akte wordt verleend van het door haar 
gemaakte voorbehoud omtrent een latere 
verergering van haar schade - Verwerping 
door het hof van dat verzoek zonder reden
geving - Schending van art. 97 Gw. 86 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroorde
lende beslissing Verweer van de 
beklaagde onbeantwoord gebleven - Niet 
regelmatig gemotiveerde beslissing. (Art. 
97 Gw.) 119 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie voor de eerste 
rechter - Niet hernomen voor de rechter in 
hager beroep - Rechter in hager beroep 
niet verplicht erop te antwoorden. (Art. 97 
Gw.) (Impliciet.) 373 

Redeuen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Middel waarin een gebrek aan 
antwoord op de conclusie wordt aangevoerd 
- Conclusie beantwoord in de beslissing -
Begrip. 440 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Tuchtzaken - Orde der Geneesheren -
Beslissingen van de raden van de Orde -
Redengeving - Koninklijk besluit 6 feb. 
1970, art. 26, en Grondwet, art. 97 - Begrip. 

284 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Vonnisgerecht dat van een 
misdrijf kennis neemt door een beschikking 
van de raadkamer- Vonnisgerecht dat zich 
« ratione loci » onbevoegd verklaart -
Misdrijf gepleegd buiten het arrondissement 
- Beklaagde die zijn verblijfplaats niet in 
het arrondissement heeft en daar niet is 
gevonden - Regeling van rechtsgebied -
Vernietiging van de beschikking - Verwij
ziging van de zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings. 301 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank - Vonnis 
waarbij de rechtbank zich onbevoegd ver
klaart, daar de beklaagde door het militair 
gerecht moest worden berecht - Beslissin
gen met kracht van gewijsde - Vonnis van 
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onbevoegdverklaring gegrond lijkend -
Vernietiging van de beschikking - Verwij
zing naar de krijgsauditeur. 305 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Herziening van een admi
nistratieve beslissing - Wettelijke bepaling 
krachtens welke de Rijksdienst voor Werk
nemerspensioenen een administratieve be
slissing waaraan een onregelmatigheid of 
een materiele vergissing kleeft, kan herzien 
- Bepaling toepasselijk op de hangende ge
dingen. 158 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Vastste!ling van de Rijks
dienst voor Werknemerspensioenen dat aan 
een administratieve beslissing een onregel
matigheid of een materiele vergissing kleeft 
- Nieuwe beslissing - Begrip. 158 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Ten onrechte uitgekeerde 
prestaties - Verhaal op vervallen maar nag 
niet uitgekeerde bedragen verschuld1gd door 
een instelling of dienst die andere ui tkerin
gen van sociale zekerheid moet doen dan 
pensioenprestaties - Terugvordenng bmten 
de verjaringstermijnen van art. 21, § 3, wet 
van 13 juni 1966- Vereisten. 214 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers- K.B. 21 dec. 1967, art. 32ter, 
derde lid - Draagwijdte. 407 

Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Onverschuldigd 
uitkeringen - Terugvordering 
onverschuldigd betaalde. 

betaalde 
van het 

149 

Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Betaling door de Rijkskas 
voor Rust- en Overlevingspensioenen. 149 

Rust- en overlevingspensioen 
Zelfstandigen - Uitkeringen - Onverschul
digd betaalde uitkeringen, teruggestort toen 
de terugvordering ervan verjaard was -
Terugvordering van de aan de Rijkskas voor 
Rust- en Overlevingspensioenen terugge
storte bedragen. 149 

s 
Samenhang 

Burgerlijke zaken - Verscheidene vorderin
gen bij een zelfde akte ingesteld - Geen 
samenhang - Onbevoegdheid van de rech
ter om kennis te nemen van een van die 
vorderingen - Rechter niet verplicht aile 
vorderingen naar de arrondissementsrecht
bank te verwijzen. 92 

Samenloop van misdrijven 
Misdrijven opgeleverd door een enkel feit of 
door afzonderlijke feiten - Onaantastbare 
beoordeling in feite. 36 

Samenloop van misdrijven 
Een enkele opzet - Een enkele straf -
Grondslag. 224 

Schip, scheepvaart 
Binnenvaart - Artikel 46, § 1, Zeewet 
Bepaling toepasselijk op de binnenvaart. 65 

Schip, scheepvaart 
Binnenvaart - Duweenheid bestaande uit 
twee schepen die aan twee verschillende 
eigenaars toebehoren - Aansprakelijkheid 
van die eigenaars wegens handelingen ver
richt door de bemanning van die twee 
eenheden. 65 

Schip, scheepvaart 
Internationaal reglement ter voorkoming 
van ongevallen op zee, gevoegd bij het 
verdrag, opgemaakt te Landen op 
20 oktober 1972 en goedgekeurd bij de wet 
van 24 november 1975 - Voorschrift toepas
selijk op de vissende vaartuigen. 84 

Schip,scheepvaart 
Bewarend beslag zeeschepen en binnen
schepen - Bewarend beslag op een zee
schip - Gerechtelijk Wetboek, artikel 1468, 
tweede lid, letter q - Beslag dat kan 
worden toegestaan tot waarborg van een 
zeevordering die onder meer « scheeps
verband " tot oorzaak heeft. 96 

Schip,scheepvaart 
Binnenvaart - Bevrachting voor liggen -
Rechtsvordering - Verjaring Toe te 
passen wetsbepalingen. 253 

Sociale zekerheid 
Werknemers Toepassingsgebied 
Orkestvereniging. 357 

Sociale zekerheid 
Wet van 27 juni 1969 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, art. 
39, vervangen bij art. 66 wet van 4 aug. 1978 
tot economische herorientering- Verjaring 
van misdrijven- Verjaringstermijn van een 
jaar op drie jaar gebracht - Nieuwe 
stuiting van de verjaring binnen de nieuwe 
termijn van drie jaar - Wettigheid. 421 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Bijdragen - Aanvang van 
de beroepsarbeid - Regularisatiebijdragen 
- Vaststelling van de bedrijfsinkomsten. 264 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
29 maart 1962 - Bouwvergunning - Bouw
vergunning bij vergissing verleend - Ver
gissing van de gemeenteoverheid- Verbod 
om de bouwvergunning in te trekken. 52 

Stedebouw 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
29 maart 1962 - Bouwvergunning - Gege
ven van het bouwplan dat twijfel doet 
oprijzen omtrent de bedoeling van de aan
vrager- Verplichting van de gemeenteover
~~ ~ 

Straf 
Geldboete - Opdeciemen - Wet van 
25 juni 1975 waarbij de strafrechtelijke 
geldboeten met 390 decimes worden ver
hoogd - Wet toepasselijk op de sinds 
3 augustus 1975 gepleegde misdrijven. 86 
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Straf 
Opdeciemen - Feiten van voor 3 augustus 
1975 - Geldboete verhoogd met 390 decimes 
- Onwettelijke straf. 86 

Straf 
Douane en accijnzen - Collectief misdrijf 
- Samenvoeging van de geldboeten. 224 

T 

Taalgebruik 
Nederlandse en Franse taal - Burgerlijke 
zaken - Rechtspleging voor de burgerlijke 
rechtbanken en rechtbanken van koophan
del van eerste aanleg waarvan de zetel te 
Brussel is gevestigd, met uitzondering van 
de gerechten wier rechtsgebied uitsluitend 
uit Vlaamse gemeenten bestaat, gelegen 
buiten de Brusselse agglomeratie - Verzoek 
van verweerder, rechtspersoon, dat de 
rechtspleging wordt voort.gezet in de andere 
taal dan die der akte tot inleiding van het 
geding - Rechtspersoon die in persoon 
verschijnt - De rechter moet rekening 
houden met de kennis van de taal van de 
personen die de verweerder, rechtspersoon 
vertegenwoordigen - Verschijning van de 
recbtspersoon bij lasthebber en namelijk bij 
advocaat - De rechter moet rekening hou
den met de kennis van de taal d1e valt af te 
leiden uit de werkelijke bedrijvigheid van 
die rechtspersoon. 350 

'Iaalgebruik 
Nederlandse en Franse taal - Burgerlijke 
zaken - Rechtspleging voor de burgerlijke 
rechtbanken en rechtbanken van koophan
del van eerste aanleg waarvan de zetel te 
Brussel is gevestigd, met uitzondering van 
de gerechten wier rechtsgebied uitsluitend 
uit Vlaamse gemeenten bestaat, gelegen 
buiten de Brusselse agglomeratie - Verzoek 
van verweerder, natuurlijk persoon, dat de 
rechtspleging voortgezet wordt in de andere 
taal dan die der akte tot inleiding van het 
geding - Verweerder die in persoon of bij 
lasthebber verschijnt - De rechter moet in 
beide gevallen rekening houden met de 
kennis van de taal van de verweerder. 350 

Taalgebruik 
Nederlandse en Franse taal - Burgerlijke 
zaken - Burgerlijke rechtbanken en recht
banken van koophandel van eerste aanleg 
waarvan de zetel te Brussel is gevestigd, met 
uitzondering van de gerechten wier rechts
gebied uitsluitend uit Vlaamse gemeenten 
bestaat, gelegen buiten de Brusselse agglo
meratie - Verzoek van verweerder, rechts
persoon, om voortzetting van de rechtsple
ging in de andere taaJ dan die van de akte 
tot inleiding van het geding - Taalkennis 
door de rechter nagegaan - Begrip. 350 

Taalgebruik 
Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Ver
klaring gegeven in een taal die niet de taal 
is waarin het proces-verbaal is opgemaakt 

- Verbalisant met die andere taal bekend 
- Verklaring als dusdanig opgetekend in 
het proces-verbaal - Toevoeging door de. 
verbalisant van een korte inhoud van de 
verklaring in de taal van het proces-verbaal 
- Wettigheid. 224 

Taalgebruik 
Gerechtskosten - Betekening of kennisge
ving van akten van rechtspleging, vonnissen 
en arresten - Verzoekschrift tot hager 
beroep - Kennisgeving door de griffier -
Vertaling. 400 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Natuurlijke verbintenis - Natuurlijke ver
bintenis voldaan - Terugvordering wanneer 
men de natuurlijke verbintenis niet vrijwil
lig voldaan heeft. 149 

Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde 
Betaling onder dwang van een verjaarde 
schuld - Doet een recht op terugvordering 
ontstaan. 149 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding -
Vordering tot bindendverklaring, door eiser 
ingesteld - Verv/erping van de voorziening 
- Vordering zonder belang. 285 

u 

Uitvindingsoctrooi 
Middel hieruit afgeleid dat de bestreden 
beslissing een uitvindingsoctrooi onwettig 
heeft nietig verklaard op grand dat a! eerder 
een octrooi is genomen - Beslissing wette
!ijk verantwoord door de vaststelling dat nog 
eerder een derde octrooi was genomen -
Gebrek aan helang - Niet ontvankelijk 
middel. 337 

Uitvindingsoctrooi 
Octrooi voor een fabricageprocede - Begrip. 

337 

v 
Valsheid en gebruik van valse stukken 

Valsheid in burgerlijke zaken. 237 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in burgerlijke zaken - Middel ten 
betoge dat de bestreden beslissing ten 
onrechte vereist dat va!sheid in burgerlijke 
zaken een yerdraaiing van het geschrift 
insluit en dus een intellectuele valsheid is
Vaststellingen van de beslissing waaruit 
blijkt dat de materiele· vervalsing ten deze 
de wettelijke bewijswaarde van de akte niet 
kon aantasten - Middel niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang. 237 
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Verbintenis 
Verbintenis ten opzichte waarvan het vorde
ringsrecht van de schuldeiser verjaard is -
N atuurlijke verbintenis. 149 

Verbintenis 
Natuurlijke verbintenis - Natuurlijke ver
bintenis voldaan - Terugvordering wanneer 
men de natuurlijke verbintenis niet vrijwil
lig voldaan heeft. 149 

Verbintenis 
Contractuele verbintenis - Schuldenaars -
Handelaars, door een zelfde verbintenis ver
bonden - Hoofdelijkheid. 169 

Verbintenis 
Contractuele verbintenis -
door een zelfde verbintenis 
Zelfde verbintenis - Begrip. 

Verjaring 

Schuldenaars, 
verbonden -

169 

Burgerlijke zaken - Betaling onder dwang 
van een verjaarde schuld - Doet een recht 
op terugbetaJing ontstaan. 149 

Verjaring 
Burgerlijke zaken Verbintenis ten 
opzichte waarvan het vorderingsrecht van 
de schuldeiser verjaard is - Natuurlijke 
verbintenis. 149 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Verkeersongeval -
Rechtstreekse vordering van de benadeelde 
tegen de verzekering - W.A.M.-wet, art. 10 
- Driejarige verjaring - Stuiting van de 
verjaring- Begrip. 175 

Verjaring 
Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing op de strafvordering vernietigd 
wegens verjaring - Vernietiging zonder 
gevolg op de burgerlijke rechtsvordering die 
v66r de verjaring van de strafvordering is 
ingesteld. 236 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf en overtreding 
van de Wegverkeerswet of van het Wegver
keersreglement- Verjaring na een jaar. 236 

Verjaring 
Strafzaken - Overtreding van het Veldwet
boek - Termijn. 276 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering 
voortvloeiende uit een misdrijf - Straf
vordering verjaard voordat zij bij de straf
rechter is aangebracht - Kennisneming van 
burgerlijke rechtsvordering door de straf
rechter niet meer mogelijk. 276 

Verjaring 
Strafzaken - Nieuwe wet waarbij de verja
ringstermijn van de strafvordering wordt 
verlengd - Onmiddellijk van toepassing op 
de strafvordering die nog niet is verjaard op 
de dag van de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet. 421 

Verjaring 
Strafzaken - Nieuwe wet waarbij de verja
ringstermijn van de strafvordering wordt 
verlengd - Wet van 27 juni 1969 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid van de arbei
ders, art. 39, vervangen bij art. 66 wet van 4 
aug. 1978 tot economische herorii~ntering, en 
95 Arbeidsongevallenwet 17 april 1971, gew. 
bij art. 14 K.B. nr. 15 van 23 okt. 1978 -
Verjaringstermijn van een jaar gebracht op 
drie jaar - Nieuwe stuiting van de verja
ring binnen de nieuwe termijn van drie jaar 
- Wettigheid. 421 

Vernieling van andermans roerende 
eigendommen 
Strafwetboek, art. tffi9, 1"- Moree! hestand
dee! van het misdrijf. 326 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Strafvordering verjaard voor
dat zij bij de strafrechter is aangebracht -
Vernietiging van de beslissing op de straf
vordering en op de burgerlijke rechtsvorde
ring- Vernietiging zonder verwijzing. 276 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Bevoegdheid van de rechter 
op verwijzing. 323 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrek
king van een zaak aan een rechtbank van 
koophandel - Samenstelling van rechtscol
lege onmogelijk - Vaststelling van de 
onmogelijkheid aan het Hof van Cassatie -
Verwijzing naar een andere rechtbank van 
koophandel uit het rechtsgebied van het
zelfde hof van beroep. 349 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - In het verkeer bren
gen van een motorrijtuig wanneer de verze
kering, wegens niet-betaling van de premie, 
geschorst is - Misdrijf. 324 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Aanvraag tot 
inschrijving van het voertuig met de stempel 
en de handtekening van de verzekeraar -
Datum waarop de verzekering ingaat. 379 

Verzet 
Strafzaken - Vonnis dat het verzet onge
daan verklaart - Neemt impliciet de ont
vankelijkheid van het verzet aan. (Artt. 154, 
188 en 208 Sv.) 359 

Verzet 
Strafzaken - Strafvordering - Vonilis bij 
verstek gewezen- Verzet- Eiser op verzet 
verschenen op de in de akte van verzet 
bepaalde terechtzitting - Zaak op een 
latere terechtzitting verdaagd - Eiser op 
verzet verschijnt niet op deze terechtzitting 
- Vonnis waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard - Onwettige beslissing. 359 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Eindvonnis op tussen
geschil - Begrip. 46 
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Vonnissen en arresten 

Burgerlijke zaken - Afwijzing van de 
vordering gegrond op een exceptie die de 
partijen niet hadden ingeroepen, zonder 
heropening van de debatten - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 774, tweede lid - Bepaling 
van toepassing op de rechter in boger 
beroep. (Art. 1042 Ger.W.) 98 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Hof van beroep - Proces-ver
baal van een terechtzitting tijdens welke de 
zaak is behandeld, niet ondertekend door de 
voorzitter en evenmin door de griffier - In 
arrest niet aile vaststellingen vereist voor de 
regelmatigheid van de procedure Nietig 
arrest. 43 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Arrest waarbij de rechter, 
nadat hij het beroepen vonnis heeft nietig 
verklaard, de zaak aan zich trekt om ze ten 
grande te behandelen en die behandeling op 
een latere terechtzitting uitstelt, ten einde 
de beklaagde de gelegenheid te geven zijn 
verweer voor te dragen - Geen eindbeslis
sing. 84 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Commissie tot bescherming 
van de maatschappij - Door de commissie-
leden niet ondertekende beslissing Nie-
tige beslissing- Vereiste. 167 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken- Hoger beroep- Wetboek van 
Strafvordering, art. 210 - Ondervraging van 
de beklaagde niet verplicht - Verweer van 
de beklaagde voorgedragen door hemzelf of 
door zijn advocaat Recht van de 
beklaagde het laatste woord te hebben 
wanneer hij het vraagt. 187 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vormen van het onderzoek 
voor de rechter in boger beroep - Bewijs. 

187 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis van de correctionele 
rechtbank door nietigheid aangetast 
Arrest van het hof van beroep dat de 
nietigheid overneemt - Nietig arrest. 445 

Vonnissen en arresten 
Eindbeslissing m.b.t. een punt van een 
vordering en beslissing alvorens recht te 
doen m.b.t. een tweede punt van de vorde
ring - Nieuwe vordering door de burger
lijke partij o.g.v. art. 807 Ger.W. ingesteld, 
met betrekking tot het tweede punt -
Ontvankelijk. 299 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis 
april 1874, art. 5 - Motivering. 

Voorziening in cassatie 

Wet 20 
417 

Vorm- Directe belastingen - Aanduiding 
in het verzoekschrift van de geschonden 
wettelijke bepalingen - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, art.289 - Ontvanke
lijkheid van de voorziening- Vereisten. 20 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingen 
Beslissing van de bestendige deputatie van 
de provincieraad - Cassatieberoep ingesteld 
bij een ter griffie van het Hof neergelegd 
verzoekschrift - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 58 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe belastingen Beslissing 
van de bestendige deputatie - Betekening 
van de verklaring van voorziening- Vorm
voorschrift op straffe van nietigheid. 15 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingen 
Beslissing van de Bestendige Deputatie 
Betekening van cassatieberoep aan de partij 
tegen wie het is gericht, vereist op straffe 
van verval. 59 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelasting Be
slissing van de bestendige d,eputatie -
Betekening van de verklaring van voorzie
ning binnen tien dagen aan de partij tegen 
wie zij is gericht - Vormvereisten voorge
schreven op straffe van nietigheid. 322 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Gemeentebelastingen - Aktever
lening door het Hof. 243 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken Cassatiebe
roep niet betekend aan de partijen tegen 
wie het is gericht - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. 65 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Exploot van 
betekening van het cassatieverzoekschrift -
Afschrift van het exploot niet overeenstem
mend met het origineel - De persoon aan 
wie het stuk is betekend, kan zich op de 
nietigheid ten gevolge van de niet-overeen
stemming enkel beroepen als hij daardoor 
in zijn belangen is geschaad. 206 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Afstand Afstand 
met medewerking van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie - Het Hof verleent 
daarvan akte. 66 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Vorm - Geen middel 
voorgedragen in het verzoekschrift - Geen 
cassatieberoep. 77 

Voorziening in cassatie 
Dienstplichtzaken - Vorm - Aanvraag om 
herziening van de beslissing van de herkeu
ringsraad - Geen cassatieberoep. 78 

Voorziening in cassatie 
Dienstplicht - Beslissingen waartegen cas
satieberoep kan worden ingesteld - Beslis
sing op verwijzing na cassatie - Overeen
stemming met het cassatiearrest. 110 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien - Strafzaken - Voorziening van 
een beklaagde tegen de beslissing op de 
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rechtsvorderingen van het openbaar mrms
terie tegen een medebeklaagde en tegen de 
voor deze burgerrechtelijk aansprakelijke -
Niet ontvankelijke voorziening. 41 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien - Strafzaken - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Voorziening van de 
burgerlijke partij - Draagwijdte. 115 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien - Strafzaken - Arrest van buiten
vervolgingstelling - Cassatieberoep van de 
burgerlijke partij - Draagwijdte. 219 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Voorziening van een burger
lijke partij tegen een op tegenspraak gewe
zen eindarrest - Termijn - Wetboek van 
Strafvordering, art. 373 - Aanvang van de 
cassatietermijn. 191 

Voorziening in cassatie 
Termijn Strafzaken Burgerlijke 
rechtsvordering - Beslissing waarbij geen 
uitspraak wordt gedaan over een geschil 
inzake bevoegdheid, maar waarbij enkel een 
voorlopige vergoeding wordt toegekend, een 
deskundigenonderzoek wordt bevolen en de 
zaak verder naar de eerste rechter wordt 
verwezen - Cassatieberoep tegen die beslis
sing - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 36 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
Voorziening niet betekend aan de partijen 
tegen wie zij gericht is - Niet ontvankelijke 
voorziening. 41 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van de 
vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde inzake motorrijtuigen - Memorie 
neergelegd ter griffie van het Hof - Nood
zakelijke medewerking van een advocaat bij 
het Hof. 361 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Voorziening tegen een arrest 
dat het verzet ongedaan verklaart wegens 
niet-verschijning - Draagwijdte van de 
voorziening. 302 

Voorziening in cassatie 
Afstand- Strafzaken- Burgerlijke rechts
vordering - Voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een beslissing waarbij haar 
vordering wordt afgewezen - Afstand door 
een advocaat, die geen advocaat is bij het 
Hof en geen houder is van een bijzondere 
volmacht - Afstand zonder gevolg. 129 

Voorziening in cassatie 
Afstand - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Voorziening van de burgerlijke 
partij tegen een beslissing die haar eis 
afwijst - Afstand door een advocaat die 
geen houder is van een bijzondere volmacht 
- Afstand zonder gevolg. 218 

Voorziening in cassatie 
Afstand- Strafzaken- Voorziening van de 
burgerlijke partij tegen de beslissing op 
haar vordering - Afstand gegrond -
Afstand die niet als een berusting kan 
worden uitgelegd - Gevolg. 306 

Voorziening in cassatie 
Tuchtzaken - Cassatieberoep tegen een 
beslissing van de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren- Vorm. 385 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen 
een beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren - Voorziening 
ingesteld zonder de medewerking van een 
advocaat bij het Hof - Niet ontvankelijke 
voorziening. (Art. 26 K.B. nr. 79 van 10 
november 1967, gewijzigd door artikel 66 van 
de wet van 15 juli 1970.) 396 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzakcn - Beslissing van de 
Onderzoeksraad voor de Scheepvaart -
Opgave van de geschonden wettelijke bepa
lingen- Opgave niet vereist. 413 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzaken - Onderzoeksraad 
voor de Scheepvaart - Cassatieberoep van 
de op tuchtgebied veroordeelde partij -
Memorie ingediend door de rijkscommissa
ris bij de Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart - Cassatieberoep ontvankelijk. 413 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen 
een beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Apothekers - Geen kennisge
ving van de voorziening aan de magistrap_, ... 
bijzitter in de nationale raad van de Orde -
Niet ontvankelijke voorziening. 426 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Tuchtzaken - Voorziening tegen 
een beslissing van de raad van beroep van 
de Orde van Apothekers - Kennisgeving -
Ontvankelijkheidsvereiste. 426 

w 
Waren en goederen (Misbruik in de 

handel van) 
Varkens- en rundvlees - Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap - Verordening nr. 121/67 van 
de raad van 13 juni 1967 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten 
in de sector varkensvlees en verordening 
nr. 805/68 van de raad van 27 juni 1968 
houdende een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de sector rundvlees -
Nationale regeling van de verbruikersprijs 
van rund- en varkensvlees - Eenzijdige 
vaststelling van een maximum handels
marge - Verenigbaar met de bepalingen 
van het gemeenschapsrecht - Vereisten -
Ministerieel besluit van 27 maart 1975 hou
dende bepaling van de verbruikersprijs van 
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rund- en varkensvlees - Het door datI 
besluit ingevoerde systeern verzet zich niet 
tegen de inaanrnerkingnerning van aile door 
de kleinhandelaar gernaakte kosten en van 
zijn billijke beloning. 4 

Wegverkeer 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, artt. 
19.1 en 19.3 - Verplichting van de bestuur
der die naar links wil afslaan. 228 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglernent 1 dec. 1975, art. 42.4.4 
- Voetganger die de rijbaan wil oversteken 
op een plaats waar het verkeer noch door 
een bevoegd persoon noch door verkeers
lichten geregeld wordt- Verplichting. 124 

Militair dornein - Voor het openbaar ver
keer opengestelde delen van het rnilitair 
dornein - Bevoegdheid van de plaatscorn
rnandant - Decreet van 24 dec. 1811 
Draagwijdte. 81 Werkloosheid 

Wegverkeer 
Besturen van een voertuig op een openbare 
plaats - Besturen in een op dronkenschap 
gelijkende toestand ten gevolge van het 
gebruik van verdovende of hallucinatiever
wekkende rniddelen - Bewijs - Geen 
bijzonder bewijsrniddel. 36 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, art. 2.8 - Kruispunt 
- Begrip. 303 

Wegverkeer 
Militaire wegen Wegverkeersreglement 
art. 3, 1"- Bepalingen van toepassing op de 
rnilitaire wegen. 81 

Wegverkeer 
Militaire wegen die dee! uitrnaken van het 
prive-dornein van de Staat en die voor het 
openbaar verkeer zijn opengesteld - Alge
rneen reglement betreffende de politie over 
het wegverkeer toepasse!ijk. 81 

Wegverkeer 
Plaats op de rijbaan - Verplichting voor de 
bestuurder om zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van die baan te blijven -
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 9.3 -
Draagwijdte van die verplichting. 415 

Wegverkeer 
Voorrang - Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975, art. 12.3.2 Voorranghebbende 
bestuurder die stopt en zijn voertuig 
opnieuw in beweging brengt - Verlies van 
voorrang- Voorwaarde. 120 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.4 

Voorrang Verplichting voor de 
bestuurder, die een maneuver wil uitvoeren, 
om de andere bestuurders te Iaten voorgaan 
- Omvang. 124 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 12.4 

Voorrang Verp!ichting voor de 
bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, 
voorrang te verlenen aan de andere wegge
bruikers - Ornvang van die verplichting. 

Wegverkeer 
Uitwijkrnaneuver 
- Voorwaarden. 

296 

Niet-aansprakelijkheid 
443 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 16.3, 
tweede lid- Rechts inhalen- Voorwaarde. 

291 

Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Art. 120, 1", Werkloosheidsbesluit - Aantal 
arbeidsdagen vereist door art. 118, eerste lid, 
van hetzelfde besluit. 398 

Wetten, decreten, besluiten 
Code van plichtenleer voor apothekers -
Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967, art. 15- Geen verbindende kracht aan 
die code verleend door een in rninisterraad 
overlegd koninklijk besluit - Geen wet in 
de zin van art. 608 Ger.W. - Cassatieberoep 
wegens schending van die Code niet ontvan
~mk. 1~ 

Wetten, decreten, besluiten 
Burgerlijk Wetboek, art. 1157 - Wet in de 
zin van art. 608 Ger.W. (Irnpliciet.) 155 

Wetten, decreten, besluiten 
Wetten van politie in de zin van art. 3 B.W. 
- Begrip. 318 

Wetten, decreten, besluiten 
Administratieve handeling - Bouwvergun
ning bij vergissing verleend - Vergissing 
van de gerneenteoverheid - Onbevoegdheid 
om de bouwvergunning in te trekken. 52 

Wetten, decreten, besluiten 
Niet-terugwerking van de wetten - Burger
lijk Wetboek, art. 2 - Bepalingen van een 
code van plichtenleer voor apothekers waar
aan bij koninklijk besluit geen verbin
dende kracht is verleend, overeenkomstig 
art. 15 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 -
Mededelingen nopens de plichtenleer, aan 
de apothekers gericht door de nationale 
raad van de Orde van Apothekers - Regel 
van art. 2 B.W. niet toepasselijk op die 
bepalingen en mededelingen. 152 

W etten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Wetten inzake 
bevoegdheid en rechtspleging - Onrniddel
lijk van toepassing - Begrip. 158 

Wetten, decreten, besluiten 
Toepassing in de tijd - Ziekte- en invalidi
teitsverzekering - Arbeidsongeschiktheid 
- Koninklijk besluit betreffende het recht 
op uitkering. 177 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Wettelijke hypotheek 
van de gehuwde vrouw - Faillietverklaring 
van de man, v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen van 
de echtgenoten en de huwelijksverrnogens
stelsels Art. 559 Faillissementswet 
18 april 1851, opgeheven bij de wet van 
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14 juli 1976 en als overgangsbepalingen 
gehandhaafd - Art. 559 toepasselijk geble
ven, ook a! heeft de curator zich daarop pas 
na de inwerkingtreding van de wet van 
14 juli 1976 beroepen. 209 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Verjaring - Strafza
ken - Nieuwe wet waarbij de verjaringster
mijn van de strafvordering wordt verlengd 
- Dadelijk toepasselijk op de strafvordering 
die nog niet is verjaard op de dag van de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. 421 

Wetten, decreten, besluiten 
Toepassing in de tijd - Wet 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut van de handelsver
tegenwoordigers - Wet toepasselijk op de 
lopende overeenkomsten. 447 

Wetten, decreten, besluiten 
Wetten van politie - Internationaal privaat
recht - Wetsconflict - Toe te passen wet 
- Uitzonderingen. 318 

Wraking 
Tuchtzaken - Orde van Architecten -
Wrakingsgrond bepaald bij artikel 828, 8', 
van het Gerechtelijk Wetboek - Begrip. 396 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Verzekeringsinstelling Adviserend 
geneesheer - Ontslag op staande voet 
Opzeggingsvergoeding. 23 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringswet, art. 
70, § 2, vijfde lid - Overeenkomst gesloten 
tussen de vergoedingsplichtige en de vergoe
dingsgerechtigde niet tegenstelbaar aan de 
verzekeringsinstelling - Begrip. 361 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Koninklijk besluit 
betreffende het recht op uitkering - Toe
passing in de tijd. 177 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Terugvordering van ten onrechte betaalde 
uitkeringen - Verbod tot tegemoetkoming 
in de kosten van de geneeskundige verstrek
kingen - Invloed van het verbod op het 
recht van de verzekeringsinstelling op terug
vordering. 356 
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