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Nr. 386 

3• KAMER - 1 maart 1982 

ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKLIE
DEN- AFWEZIGHEID VAN DE WERKNEMER 
WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID NA DE IN 
HET AAN DE WERKGEVER GEZONDEN 
MEDISCH ATIEST VERMELDE PERIODE -
NIET VERAN'IWOORDE VERLENGING - BEEIN
DIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE 
WERKGEVER- BEGRIP. 

Niet naar recht verEJntwoord is het 
arrest van het arbeidshof wanneer het 
eerst vaststelt, enerzijds, dat een 
werknemer zijn · afwezigheid voor een 
bepaalde periode heeft verantwoord 
door overlegging van een medisch 
attest en na die periode het werk niet 
heeft hervat zonder nieuwe verant
woording en, anderzijds, dat de werk
gever de arbeidsovereenkomst om die 
redenen, overeenkomstig een bepaling 
van het arbeidsreglement, heeft beiHn
digd, en vervolgens beslist dat die 
bei!indiging onregelmatig is op grond 
alleen dat er twijfel bestaat nopt!ms de 
verantwoording van de verlengde 
afwezigheid van die werknemer (1). 
(Art. 29bis Arbeidsovereenkomstenwet 
10 maart 1900.) 

(• GAUFRERIE BISCUITERIE DEGUY • P.V.BA. 
T. FONTAINE) 

1 maart 1982 a· kamer 
Voorzitter : de h. Clason, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 387 

2• KAMER- 2 maart 1982 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- MOTIVERING. 

omschreven door de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep waarbij de voorlo
pige hechtenis gehandhaafd wordt en 
waarin daartoe wordt volstaan met de 
verwijzing naar de beschikking van de 
raadkamer die enkel vermeldt, « dat er 
ernstige aanwijzingen zijn dat ver
dachte zich aan roofmoord schuldig 
maakt; dat de feiten buitengewoon 
zwaar zijn door de zeer brutale wijze 
waarop het achtervolgde slachtoffer 
dodelijk werd toegetakeld, hetgeen 
tevens duidt op de gevaarlijke geestes
gesteldheid van de verdachte; ,dat :het 
onderzoek nog voortgezet wordt; · dat 
de gevaarlijke geestesgesteldheid. van 
de verdachte zijn verdere aanhouding 
dan ook noodzakelijk maakt» (1). 

(GIJSELINCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending van 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, als vervangen 
door artikel 3 van de wet van 13 maart 
1973: 

Overwegende dat, krachtens de 
evengenoemde wetsbepaling, de 
onderzoeksgerechten die, na de 
bevestiging van het bevel tot aan
houding, over de handhaving van de 
voorlop1ge hechtenis te oordelen 
hebben, de verplichting hebben 
zorgvuldig na te gaan of er ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden 
bestaan die dermate de openbare 
veiligheid raken dat die handhaving 
erdoor vereist wordt, en, in zodanig 
geval, die omstandigheden nauw-

Nota arrest nr. 387 : De ernstige en uitzonderlijke. omstandig
heden die de openbare veiligheid 
raken, worden niet nauwkeurig (1) Zie Cass., 3 sept. 1974 (A.C., 1975( 10); 

25 nov. 1980, 10 feb. 1981 en 5 mei 1981 ibid., ------------'---------1 1980-1981, m:s. 179,343 en 499); • De Rechter-
Nota arrest nr. 386 : lijke Macht, onbekend en onbemind •, rede 

(1) Zie Cass., 17 jan. en 15 feb. 1973 (A.C., 
1973, 509 en 604). · 

uitgesproken door proc.-gen. Dumon op de 
plechtige · openingszitting van het Hof op 
1 sept. 1981, inzonderheid nrs. 55, 58 en 59. 
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keurig te omschrijven onder ver
melding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte; 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de gegevens eigen 
aan de zaak die ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden uitmaken, 
zich ertoe beperkt te verwijzen naar 
de beschikking van de raadkamer 
waartegen door eiser hoger beroep 
was ingesteld; dat die beschikking 
slechts releveert : « dat er ernstige 
aanwijzingen zijn dat verdachte 
( eiser) zich aan roofmoord schuldig 
maakte; dat de feiten buitengewoon 
zwaar zijn door de zeer brutale 
wijze waarop het achtervolgde 
slachtoffer dodelijk werd toegeta
keld, hetgeen tevens duidt op de 
gevaarlijke geestesgesteldheid van 
de verdachte; dat het onderzoek nog 
voortgezet wordt; dat de gevaarlijke 
geestestesteldheid van de verdachte 
zijn verdere aanhouding dan ook 
noodzakelijk maakt »; 

Overwegende dat noch uit de 
gewichtigheid van de aan eiser ten 
laste gelegde feiten als dusdanig 
noch uit de enkele omstandigheid 
dat het onderzoek nog wordt voor
gezet, noodzakelijk volgt dat de 
openbare veiligheid in gevaar komt 
indien eiser in vrijheid wordt 
gesteld; 

Overwegende dat de rechters, 
door met overneming van de motie
ven van de eerste rechter, op de 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

2 maart 1982 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 388 

2• KAMER- 2 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEF 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -' 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN 
BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE BURGER
LIJKE PARTIJ GEEN EIS MEER STELT EN DE 
KOSTEN VAN HAAR CIVIELRECHTELIJKE VOR
DERING TE HAREN LASTE LEGT - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1). 

(STEIGRAD T. KAMPF) 

2 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Geilj'kluidende ocnclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 389 

2• KAMER- 3 maart 1982 

VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - RECHT VAN DE GEDETINEERDE OM· 
TEGEN EEN STRAFRECHTELIJKE VEROORDE
LING VERZET TE OOEN BIJ EEN VERKLARING 
AAN DE DIRECTEUR VAN DE STRAFINRICH
TING- UITOEFENINGSVEREISTE. 

« gevaarlijke geestesgesteldheid » te 
wijzen, een gegeven vaststellen dat 
eigen is aan de persoonlijkheid van 
eiser en dat de openbare veiligheid 
zou kunnen raken; dat zij echter· 
nalaten het gevaar te preciseren dat 
de openbare veiligheid voortaan zou 
lopen indien eiser in vrijheid wordt 
gesteld; dat het arrest aldus 
artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, als vervangen door artikel 3 
van de wet van 13 maart 1973, l----------------
schendt; (1) Cass., 13 april1976 (A.C., 1976, 940). 
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Verzet tegen de strafrechtelijke veroor

deling door de hoven van beroep, de 
correctionele rechtbanken en de recht
banken van politie kan bij een verkla
ring aan de directeur van de strafin
richting of aan diens afgevaardigde 
enkel worden gedaan wanneer de 
verzetdoende gedetineerde niet over 
het vereiste bedrag beschikt om de 
kosten van de deurwaardersakte te 
dekken; in dat geval aileen wordt 
proces-verbaal opgemaakt van de ver
klaring van verzet (1). (Art. 2 K.B. 
nr. 236 van 20 jan. 1936 tot vereenvou
diging van sommige vormen van de 
strafvordering ten opzichte van de 
gedetineerden.) 

(LEURQUIN T. HALLET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1981 door 
.het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 187 van het 
Wetboek van Strafvordering en 2 van het 
koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 
1936 tot vereenvoudiging van sommige 
vormen van de strafvordering ten 
opzichte van de gedetineerden, 

doordat het arrest waarbij het verzet 
van eiser tegen het op 18 december 1980 
gewezen en op 27 december 1980 aan 
eiser betekend verstekarrest niet ont
vankelijk wordt verklaard, vermeldt dat 
eiser op 4 januari 1981 een verklaring 
van verzet heeft gedaan ten overstaan 
van de bewaarder van de gevangenis te 
Sint-Gillis, waar hij op dat ogenblik 
gedetineerd was, en niet vaststelt dat 
van voormelde verklaring geen proces
verbaal is opgemaakt in een daartoe 
bestemd register, 

terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, 
vast te stellen dat de bij artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 20 januari 
1936 voorgeschreven rechtsvorm in acht 
is genomen en, anderzijds, eiser het 
voordeel van dat artikel te ontzeggen : 

Strafvordering, niet ontvankelijk is 
vermits het niet aangeeft waarin de 
schending van dat artikel bestaat; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat de verdachte op 4 januari 
1981 een verklaring van verzet heeft 
gedaan ten overstaan van de 
bewaarder van de gevangenis te 
Sint-Gillis waar hij gedetineerd was 
en dat hij op die dag een gerechts
deurwaarder uit Luik opdracht 
heeft gegeven om zijn verzet te 
betekenen »; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 2 van het koninklijk besluit 
nr. 236 van 20 januari 1936, het 
verzet tegen de veroordelingen in 
strafzaken, uitgesproken door de 
hoven van beroep, de correctionele 
rechtbanken en de politierechtban
ken niet kan worden gedaan door 
middel van een verklaring aan de 
bestuurder van de strafinrichting of 
aan zijn gemachtigde tenzij in het 
geval dat hij die verzet doet, zich in 
hechtenis bevindt en het vereiste 
bedrag niet in zijn bezit heeft om 
de kosten van de deurwaardersakte 
te dekken; dat enkel in dit geval 
van de verklaring van verzet pro
ces-verbaal wordt opgemaakt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, die zich 
in hechtenis bevond, niet in het 
bezit was van het bedrag vereist om 
de kosten van de akte van de 
gerechtsdeurwaarder te dekken; dat 
eiser in zijn conclusie voor het hof 
van beroep dienaangaande enkel 
vermeldde dat hij op 4 januari 1981 
een verklaring van verzet had 
gedaan ten overstaan van de be
waarder van de gevangenis te Sint
Gillis, waar hij gedetineerd was, en 
dat hij die dag een gerechts
deurwaarder opdracht had gegeven 
om de akte van verzet op te maken 
en de gebruikelijke formaliteiten te 
vervullen; Overwegende dat het middel, in 

zoverre het de schending aanvoert 
van artikel 187 van het Wetboek van 

Overwegende dat het arrest der
halve niet erop diende te wijzen dat 

-----------------! van eisers verklaring van verzet 
(1) Zie het verslag aan de Koning voor K.B. 

nr. 236. 

geen proces-verbaal was opgemaakt 
in het desbetreffende register; 



-834-

Dat het arest, door het verzet niet 
ontvankelijk te verklaren, artikel 2 
van het koninklijk besluit nr. 236 
van 20 januari 1936 niet schendt en 
de aangevoerde tegenstrijdigheid 
niet bevat; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

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

doordat het arrest de overmacht 
waarop eiser zich had beroepen om de 
laattijdigheid van de betekening van zijn 
verzet door de gerechtsdeurwaarder te 
rechtvaardigen, niet aanwezig acht, op 
grond dat eiser, die zich op dat ogenblik 
in hechtenis bevond, alle nuttige voor
zorgen had moeten nemen om de op 
4 januari 1981 aangezochte gerechts
deurwaarder in staat te stellen om nog 
v66r 6 januari 1981 een akte te beteke
nen aan de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Luik en een andere 
akte aan de burgerijke partij te Paliseul, 

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds 
vast te stellen dat eiser zich in hechtenis 
bevindt ten tijde van de feiten, hetgeen 
veronderstelt dat hij onmogelijk zelf kan 
nagaan hoe de gerechtsdeurwaarder zich 
kwijt van zijn opdracht, en anderzijds de 
beslissing dat er geen sprake is van 
overmacht, te gronden op de overweging 
dat eiser alle nuttige voorzorgen moest 
nemen om de gerechtsdeurwaarder in 
staat te stellen de akten tijdig te 
betekenen: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat « het eventuele stilzitten 
van de deurwaarder niet kan wor
den beschouwd als een geval van 
overmacht voor verdachte; dat het 
zonneklaar is dat laatstgenoemde 
diende te weten dat de gerechts
deurwaarder, tot wie hij zich had 
gewend bij het schrijven van 
4 januari 1981, moeilijk nog v66r 
6 januari 1981 een akte kon beteke
nen aan de procureur-generaal te 
Luik en een andere akte aan de 
burgerlijke partij te Paliseul; dat hij 
derhalve alle nuttige voorzorgen 
moest nemen om dat probleem te 
voorkomen »; 

Dat het niet tegenstrijdig is ener
zijds vast te stellen dat eiser zich in 

hechtenis bevond en anderzijds te 
beslissen dat hij de gelegenheid had 
om << alle nuttige voorzorgen te 
nemen >> ten einde betekening bin
nen de termijnen mogelijk te 
maken; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de strafvordering 
betreft, de substanW~le 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. 

3 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter ·; de h. Legros, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Victor 
Maillen, Brussel. 

Nr. 390 

2" KAMER - 3 maart 1982 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN - VONNIS DAT STEUNT OP DE GEZAMEN
LIJKE GEGEVENS VAN DE ZAAK - BESLIS
SING WAARIN NIET IN HET BIJZONDER WORDT 
VERWEZEN NAAR. EEN PROCES-VERBAAL VAN 
GETUIGENVERHOOR - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DAT PROCES
VERBAAL (1). 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1973 (A.C., 1974, 152); 
13 sept. 1974 (ibid, 1975, 53); 31 jan., 28 feb., 3 
april1979 (ibid., 1978-79,617,771, 913) en 18 dec. 
1979 (ibid., 1979-80, nr. 552). 
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(DE BIJ-DE VREDE N.V. T. DE COSTER, HAUG-~ ANDERE VENNOOTSCHAP - INBRENG AAN TE 
LUSTAINE; MARRES, MONQUOI T. DE COSTER, MERKEN ALS OVERDRACHT VAN EEN HAN-

HAUGLUSTAINE) DELSZAAK. 

3 maart 1983 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter 
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijkluidende conclusie van- de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Pierre Dewit; Pierre Cassart, Brussel; 
Bruno Godart, Brussel. 

Nr. 391 

2• KAMER- 3 maart 1982 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VONNIS 
MET TEGENSTRIJDIGE BESCHIKKINGEN -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED. 

Tegenstrijdig en derhalve niet regelma
tig met redenen omkleed is het vonnis 
waar, enerzijds, een beklaagde tot een 
geldboete wordt veroordeeld o.m. 
omdat hij bij een verkeersongeval 
onopzettelijk verwondingen heeft ver
oorzaakt, wat noodzakelijk impliceert 
i!::1t hi;, voor het ongeval, althans 
geJeeltelijk aansprakelijk is, en, 
anderzijds, wordt beslist dat een 
medebeklaagde volledig aansprakelijk 
is voor het ongeval. (Art. 97 Gw.) (1) 

(BOUILLE T. FAFCHAMPS EA.) 

3 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter 
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Pierre 
Humblet, Luik. 

Nr. 392 

1 • KAMER- 4 maart 1982 

1° HANDELSZAAK HANDELSVEN-
NOOTSCHAP- INBRENG VAN EEN BEDRIJFS
TAK VAN EEN VENNOOTSCHAP IN EEN 

2° VENNOOTSCHAP HANDELSVEN-
NOOTSCHAP- INBRENG VAN EEN BEDRIJFS
TAK VAN EEN VENNOOTSCHAP IN EEN 
ANDERE VENNOOTSCHAP - INBRENG AAN TE 
MERKEN ALS OVERDRACHT VAN EEN HAN
DELSZAAK- GEVOLGEN. 

3° VERBINTENIS - SCHULDVORDERING -

OVERDRACHT - TEGENWERPELIJKHEID -
VEREISTEN. 

4° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN GERECH
TELIJKE BESLISSING- BEG RIP. 

1°, 2° en 3° Inbreng van een bedrijfstak 
van een vennootschap in een andere 
vennootschap is een overdracht van 
een handelszaak (1); de daaruit voort
vloeiende overdracht van schuldvorde
ringen kan derhalve aan derden wor
den tegengeworpen, op voorwaarde dat 
de vormen van art. 1690 B.W. zijn in 
acht genomen (2). 

4° Geen stilzwijgende berusting in een 
gerechtelijke beslissing is de betaling 
door een partij van het bedrag waar-' 
toe zij in hoofdsom, interesten en 
kosten is veroordeeld, ook al gebeurt 
die betaling spontaan, wanneer daarbij 
gezegd wordt dat zij gedaan wordt 
« onder voorbehoud van een 
cassatieberoep » (3). 

Nota's arrest nr. 392 : 

(1) Zie P. VAN 0MMESLAGHE, La transmission 
des obligations en droit positif beige, in La 
transmission des obligations (Bibliotheek van 
de rechtsfaculteit U.C.L., XII, Brussel, Bruy
lant, 1980, 188-189) : de overdracht van een 
bedrijfstak door een vennootschap, die noch 
een fusie, noch een scheiding vormt, moet 
noodzakelijk een overdracht van een handels
zaak zijn. 

(2) Zie DE PAGE, Traite, IV, nr. 1389bis; J. 
VAN RYN en J. HEENEN, Traite, I, 2e uitg., 
nr. 447; L. FREDERICQ, Traite, II, nr. 31; P. VAN 
0MMESLAGHE, 1, c, 190 : volgens de Belgische 
rechtsleer en rechtspraak moet men bij 
gebrek aan bijzondere regeling van de over
dracht van handelszaken of van bedrijfstak
ken, die verrichtingen afzonderlijk beschou

-------------------l wen en op elke verrichting de bijzondere 
regels toepassen. 

Nota arrest nr. 391 : 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1974 (A.C., 1974, 33). 
(3) Cass., 17 nov. en 12 dec. 1977 (A.C., 1978, 

319 en 439). 
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(• ELF BELGIE ' N.V. T. YlAIGRAY, CHEVRON OIL 

BELGIUM N.V. E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Overwegende dat de onder de 
nrs. 6508 en 6510 van de algemene 
rol ingeschreven cassatieberoepen 
tegen hetzelfde arrest zijn gericht; 

Dat ze moeten worden samenge
voegd; 

A. Wat het cassatieberoep van de 
naamloze vennootschap Elf Belgie 
betreft : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll01, ll22, 
1134, ll65 en 1690 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest het contract getiteld 
« contract van lening van materiaal », 
nr. 283058, dat in januari 1965 is gesloten 
tussen Maigray en de Societe beige de 
!'Azote et des Produits chimiques du 
Marly (in het kort S.BA.P.C.M.), 
omschrijft als een contract van verkoop 
van gas met een beding van exclusievE! 
aankoop, en ter afwijzing van het in dat 
contract voorkomende bedin~ tot vrij·· 
stelling van aansprakelijkhe1d waarop 
eiseres zich beriep op grond dat zij, eind 
december 1967, haar kapitaal had ver-· 
hoogd ten gevolge van de inbreng door 
S.B.A.P.C.M. van haar bedrijfstak 
« vloeibaar gemaakt gas >> waaronder 
met name de contracten met de clienteel 
en substitutie en subrogatie in de rech-· 
ten en verplichtingen van de inbren-· 
gende vennootschap, beslist dat een. 
« dergelijke inbreng in venootschap de 
overdracht van een algemeenheid, dit 
wil zeggen van een geheel van goederen 
en rechten is; dat die overdracht dat 
wederkerig contract van verkoop van gas 
met een beding van exclusieve aankoop 
omvat, doch waarvan aileen de schuld
vorderingen overdraagbaar zijn ... ; dat' 
de overdracht van een schuldvordering, 
bij niet-inachtneming van de bij 
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek 
voorgeschreven formaliteiten, althans 
vereist dat de overgedragen schuldenaar 
de overdracht van de schuldvordering, 
zelfs impliciet doch zeker, aangenomen 

of erkend heeft; dat de bekendmaking, 
op 19 januari 1968, in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad niet kan volstaan 
om die zekere kennis te bewijzen "• 

terwijl artikel 1690 van het Burgerlijk 
W etboek niet van toepassing is op de 
overdracht van een schuldvordering die 
voortvloeit uit de inbreng door een 
vennootschap van een van haar bedrijfs
takken; een dergelijke inbreng de over
dracht van een algemeenheid, zijnde een 
geheel van rechten en lasten, uitmaakt; 
de verkrijger van een dergelijke inbreng 
die kan worden gelijkgesteld met een 
algemene opvolger of met een opvolger 
onder algemene titel, zelfs wanneer de 
inbreng schuldvorderingen omvat, zijn 
rechten ten opzichte van derden ver
krijgt door de onmiddelijke werking van 
de inbreng, los van alle formaliteiten en 
inzonderheid van de bij artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven 
formaliteiten; het arrest derlialve, door 
de afwijzing van het beding tot vrijstel
ling van aansprakelijkheid dat eiseres, 
naar zij beweerde, had overgenomen 
door de inbreng van de bedrijfstak 
« vloeibaar gemaakt gas >> die de ven
nootschap S.B.A.C.P.M. eind december 
1967 bij haar had gedaan, wegens niet
inachtneming van de bij artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven 
formaliteiten, de bindende kracht en de 
gevolgen van die inbreng in de vennoot
schap miskent (schending van de artike
len ll01, 1122, 1134 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek) en artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het arrest geen 
rekening houdt met het beding tot 
vrijstelling van aansprakelijkheid 
dat eiseres, naar zij beweerde, had 
overgenomen door de inbreng van 
de bedrijfstak « vloeibaar gemaakt 
gas >> die de Societe beige de l'Azote 
et des Produits chimiques de Marly 
in 1967 bij haar had gedaan; 

Dat het die beslissing niet alleen 
doet steunen op de in het middel 
vermelde overwegingen, doch ook 
hierop dat « die overdracht het 
wederkerig contract van verkoop 
van gas met een beding van exclu
sieve aankoop omvat, doch waarvan 
alleen de schuldvorderingen over
draagbaar zijn, en niet zelfs correla
tieve schulden, behalve akkoord van 
de schuldeiser ervan over een 
schuldvernieuwing die de oude ver-
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bintenis teniet doet gaan of over 
een delegatie die de toevoeging van 
een nieuwe schuldenaar vereist of 
zelfs over de overdracht van schuld 
overeenkomstig artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek; dat het bewijs 
van het akkoord van Maigray (ver
weerder), dat onontbeerlijk is, niet 
geleverd of aangeboden is »; 

Overwegende dat de inbreng van 
een bedrijfstak van een vennoot
schap in een andere vennootschap 
een overdracht van een handelszaak 
is en dat de daaruit voortvloeiende 
overdrachten van schuldvorderingen 
kunnen worden tegengeworpen op 
voorwaarde dat de bij artikel 1690 
van het Burgerlijk Wetboek voorge
schreven formaliteiten in acht gena
men worden; 

Dat het arrest, door derhalve te 
beslissen dat verweerder aan wie de 
overdracht niet is betekend ten 
aanzien van de inbreng in vennoot
schap van de tak « vloeibaar 
gemaakt gas » een derde is geble
ven, geen enkele van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen 
miskent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel, derhalve, niet 
ontvankelijk is, bij gebrek aan 
be lang; 

B. Wat het cassatieberoep van de 
naamloze venootschap « De Ver
enigde Provincies » betreft : 

Over· de grand van niet·ontvanke
h'fkheid door de verweerster, de naamloze 
vennootschap « Royale belge •• opge
worpen en hieruit afgeleid dat eiseres op 
27 april 1981 aan verweerster spontaan 
het bedrag van 68.486 frank, in hoofdsom, 
interesten en kosten, waartoe zij was 
veroordeeld, zonder enig voorbehoud 
heeft betaald : 

Overwegende dat eiseres de kwi
tantie van 13 april 1981 heeft voor
gelegd, waarin wordt vastgesteld dat 
zij het bedrag, waartoe zij werd 
veroordeeld, heeft betaald en wordt 

vermeld dat « het bedrag betaald is 
onder voorbehoud van cassatie
beroep »; 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over de drie middelen samen, waarin 
eiseres dezelfde bewoordingen gebruikt 
als die van eiseres, de naamloze ven
nootschap Elf Belgie; 

Overwegende dat die middelen, 
om dezelfde redenen als die in het 
antwoord op het cassatieberoep van 
de eiseres, de naamloze vennoot
schap Elf Belgie, niet gegrond zijn; 

En overwegende dat de vorderin
gen tot bindendverklaring van het 
arrest, wegens verwerping van de 
cassatieberoepen, geen reden van 
bestaan meer hebben; 

Om die redenen, verwerpt de 
cassatieberoepen en de vorderingen 
tot bindendverklaring van het 
arrest; veroordeelt elke eiseres in de 
kosten van haar cassatieberoep. 

4 maart 1982 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Clason - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. A. Houtekier, J. 
Dassesse. 

Nr. 393 

1 • KAMER - 5 maart 1982 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - NIET-OVERSCHRIJ
VING VAN DE VERKOOPAKTE VAN EEN ONROE
REND GOED V66R HET VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING VAN DE VERKOPER TEGENGE
WORPEN DOOR DE CURATOR - OPTREDEN 
VAN DE CURATOR NAMENS DE GEZAMENLIJKE 
SCHULDEISERS. 



-838-

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD- VERKOOPAKTE VAN 
EE~I ONROEREND GOED NIET OVERGESCHRE
VEN VOOR HET VONNIS VAN FAILLIETVER
KLARING - AKTE NIET TEGENWERPELIJK 
AAN DE GEZAMENLIJKE SCHULDEISERS -
VEREISTE. 

1° Wanneer de curator aan de koper van 
een onroerend goed tegenwerpt dat de 
verkoopakte niet is overgeschreven 
v66r het vonnis van faillietverklaring, 
treedt hij op namens de gezamenlijke 
schuldeisers (1). 

2o Een verkoopakte van een onroerend 
goed die niet is overgeschreven v66r 
het vonnis van faillietverklaring kan 
niet worden tegengeworpen aan de 
gezamenlijke schuldeisers, die als der
den worden beschouwd in de in van 
art. 1 Hypotheekwet 16 dec. 1851, mits 
zij zonder bedrog hebben gecontrac
teerd, d. w.z. dat zij de niet overge
schreven verkoop niet hebben gekend 
v66r het vonnis van faillietverklaring 
(2) (3) ( 4). 

(MR. SEGERS T. BELLINCKX, GEERTS) 

ARREST 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, eerste lid, 7, 8 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de 
wet van 4 juli 1924, 444, 44 7, eerste lid, 
van het Wetboek van Koophandel, zoals 
ingevoerd door de wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, bankbreuk en 
uitstel van betaling, 1165, 2268 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na onder meer te 
hebben overwogen : « dat de middelen 
van (eiser) en partijen Neuts hoofdzake
lijk betrekking hebben, op de niet
tegenstelbaarheid van de onderhandse 
akte, waardoor het belang zelf van de 
vordering tot verlijden van een authen
tieke akte in vraag wordt gesteld 
maar niet weerlegd; dat de niet
tegenstelbaarheid van de onderhandse 
verkoop inderdaad meebrengt dat de 
hypothecaire schuldeisers hun volgrecht 
behouden op het onroerend goed en dat 
(de verweerders) Bellinckx als ckopers 
volgens deze onderhandse akte, gelijkge
steld worden met de derden-bezitters 
bedoeld in de artikelen 96 en volgende 
van de Hypotheekwet van 16 december 
1851; dat, niet betwist zijnde dat Neuts 
Jozef in het onverdeeld onroerend goed 
gerechtigd was voor een derde, de niet
tegenstelbaarheid van de onderhandse 
verkoop ervan tot gevolg heeft dat de 

RET HOF; - Gelet op het bestre- curator het beheer heeft over dit onroerend 
den arrest, op 19 mei 1980 door het goed ten belope van dit deel ( ... ); ( ... ) dat 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- {verweerders) sub 1 als kopers niettemin 
zen; de mogelijkheid behouden hun rechten 
-----------------! te doen gelden; dat zij de tegenstrijdig

(1) Hoedanigheden waarin de curator 
optreedt : zie hierover Cass., 20 juni 1975 (A.C., 
1975, 1123); FREDERICQ, Trait de droit commer
cial f?elge, dl., VII, nrs. 74, 180 en 186; C.LOQUET, 
Failhtes et concordats, Novelles, DrOit com
mercial, dl. IV, nrs. 2165 en 2166. 

(2) Hoger beroep Brussel, Ver. K., 9 jan. 
1967 (Bull. en Pas., 1967, II, 186). 

(3) Over het begrip « derde » zie Cass., 8 mei 
1856 (Bull en Pas., 1956, I, 260) en 2 feb. 1961 
(ibid., 1961, I, 591). 

(4) Over het begrip • derden die zonder 
bedrog hebben gecontracteerd », zie Cass., 
3 mei 1956 (Bull en Pas., 1956, I, 928). 

Volgens DE PAGE, in Traite, dl. VII, nr. 1079, 
biz. 970, is er geen twijfel mogelijk, wanneer 
aile schuldeisers op de hoogte zijn van de 
verkoop; in dat geval kan de akte hun worden 
tegengeworpen. Hij vraagt zich af wat er 
gebeurt ingeval sommige schuldeisers niets 
weten van de verkoop. 

heid opwerpen die erin bestaat een 
onroerend goed te hebben gekocht voor 
" vrij en onbelast " terwijl zij een 
authentieke akte vragen die als verkoop 
van dezelfde onroerende goederen zal 
gelden, echter bezwaard met hypotheek 
en onroerende beslagen; (en) dat deze 
tegenstrijdigheid het gevolg is van de 
niet-tegenstelbaarheid van de onder
handse akte, en niet kan opgelost wor
den dan door de middelen die aan de 
derde-bezitter gegeven worden », het 
vonnis a quo bevestigt en onder meer 
eiser veroordeelt om de notarHile akte te 
ondertekenen ter kantoor van notaris 
Roggen te Tessenderlo binnen 15 dagen 
na het arrest en voor recht zegt dat, bij 
gebreke hieraan te voldoen, het als 
authentieke akte en eigendomstitel zal 
gelden betreffende de verkoop tussen 
partijen, als verkopers en kopers van het 
huis met tuin en aanhorigheden, gelegen 
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te Oostham, Stationstraat, 56, gekadas
treerd sectie B, nr. 932/y, groat 4 a 12 
ca, 

terwijl, eerste onderdeel, een akte 
onder de levenden tot overdracht onder 
bezwarende titel van onroerende zake
lijke ·rechten, zoals de verkoopovereen
komst van 5 mei 1972, tot de overschrij
ving ervan in het daartoe bestemd 
register op het kantoor van bewaring 
der hypotheken van het arrondissement 
waar de goederen zijn gelegen, niet 
tegenstelbaar is aan derden die zonder 
bedrog gecontracteerd hebben; de massa 
der schuldeisers, ten deze vertegenwoor
digd door eiser als curator van het 
faillissement Neuts Jozef, ten voordele 
waarvan het faillissementsvonnis van 
30 september 1976 een werkelijk beslag 
werd gelegd op alle goederen van de 
gefailleerde - onder meer op het onroe
rend goed, voorwerp van die verkoop, 
waarin, luidens het aangevochten arrest, 
Neuts Jozef voor een derde gerechtigd 
was - nu deze laatste, te rekenen van 
dit vonnis, van rechtswege het beheer 
over al zijn goederen had verloren, dient 
beschouwd als « derde » in de zin van 
artikel 1 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, waarvan daarenboven 
de goede trouw wordt vermoed; de 
rechten van hypotheek en van voorrecht 
en, a fortiori, de akten van overdracht 
van onroerende zakelijke rechten zoals 
de verkoopovereenkomst van 5 mei 1972, 
op geldige wijze verkregen, slechts tot de 
dag van het faillissementsvonnis respec
tievelijk kunnen worden in- en overge
schreven, nu daardoor inderdaad, in het 
laatste geval en in zoverre eiser zou 
kunnen worden veroordeeld de notarii\le 
akte te ondertekenen, bedoeld onroerend 
goed volledig uit het patrimonium van 
~~ gefailleerde, dat tot gemeenschappe
hJke waarborg strekt van zijn schuldei
sers, zou verdwijnen, en bewuste ver
koopovereenkomst in ieder geval alleen 
gevolgen kan teweegbrengen tussen de 
contrac~erende partijen en aan derden, 
zoals e1ser en de door hem vertegen
woordigde schuldeisers, geen nadeel kan 
toebrengen, 

zodat het arrest, zonder vast te stellen 
dat de door eiser vertegenwoordigde 
massa der schuldeisers v66r het faillisse
mtmtsvonnis van 30 september 1976 
kennis had van het bestaan der niet 
overgeschreven verkoopakte, eiser niet 
wettig kon veroordelen om de notarii:\le 
akte tot vaststelling van verkoop te 
ondertekenen, en voor recht zeggen dat 
b1j gebreke hieraan te voldoen, het 

arrest als authentieke akte en eigen
domstitel zou gelden betreffende deze 
verkoop (schending van alle in het 
middel aangeduide wettelijke bepalin
gen, artikel 97 der Grondwet uitgezon
derd), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig, althans dubbelzinnig is, ener
zijds te overwegen « dat, niet betwist 
zijnde dat Neuts, Jozef in het onverdeeld 
onroerend goed gerechtigd was voor een 
derde, de niet-tegenstelbaarheid van de 
onderhandse verkoop ervan tot gevolg 
heeft dat de curator (eiser) het beheer 
heeft over dit onroerend goed ten belope 
van dit deel ( ... ) », en anderzijds laatstge
noemde niettemin te veroordelen om de 
notarii\le akte tot vaststelling van deze 
verkoop te ondertekenen en voor recht 
te zeggen dat, bij gebreke hiervan tE! 
voldoen, het arrest a1s authentieke akte 
en eigendomstitel zou gelden betreffende 
de verkoop, waardoor, met miskenning 
van eisers beheer over het bedoelde 
onroerend goed, eiser tot uitvoering 
wordt gedwongen van een hem nochtans 
niet tegenstelbare verkoopovereenkomst, 

zodat het aangevochten arrest, door 
tegenstrijdigheid, minstens dubbelzin
nigheid tussen motivering en beschik
kend gedeelte, niet regelmatig met rede
nen is omkleed ( schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest 

beslist op het hoger beroep van 
eiser als curator van het faillisse
ment van Jozef Neuts, oorspronke
lijk medeverweerder, en onder meer 
« aangaande ... de herneming van 
geding door appellant verwijst naar 
de uiteenzetting van de eerste 
rechter »; dat het beroepen vonnis 
aan eiser akte verleende « dat hij 
het geding herneemt als curator van 
de gefailleerde ... verweerder » en 
daarin impliceert dat eiser optrad 
niet aileen namens de gefailleerde, 
maar ook namens de gezamenlijke 
schuldeisers, nu het afwijzend 
beschikte op een exceptie uit de 
bewering dat de litigieuze verkoop 
tot stand zou zijn gekomen in de 
verdachte periode van artikel 445 
van de Faillissementswet; dat eiser, 
uiteraard namens de gezamenlijke 
schuldeisers, in hoger beroep heeft 
gevorderd te zeggen voor recht « dat 
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de overdracht van dit onroerend 
goed niet is overgeschreven ter 
hypotheken op datum van het fail
lissement, zodat het niet bindend is 
voor de massa der schuldeisers en 
derhalve als niet bestaande dient 
beschouwd te worden »; 

Overwegende dat uit de bepalin
gen van de artikelen 1 van de 
Hypotheekwet, 444 en 447, eerste 
lid, van de Faillissementswet volgt 
dat een verkoop van onroerend 
goed, al blijkt hij uit een onder
handse akte, door de gefailleerde 
v66r het vonnis van faillietverkla
ring ondertekend, aan de gezamen
lijke schuldeisers, die immers als 
derden moeten worden beschouwd 
in de zin van de eerstgenoemde 
wetsbepaling, niet kan worden 
tegengeworpen wanneer de akte 
niet is overgeschreven op het 
bevoegde hypotheekkantoor voor 
het vonnis van faillietverklaring, 
mits zij « zonder bedrog hebben 
gecontracteerd », dat wil zeggen de 
niet overgeschreven verkoop niet 
hebben gekend v66r het vonnis van 
faillietver klaring; 

Dat, nu het arrest niet vaststelt 
dat de gezamenlijke schuldeisers de 
verkoop v66r het vonnis van failliet
verklaring hebben gekend, het niet 
zonder schending van de hiervoren 
vermelde wetsbepalingen beslist dat 
eiser als curator gehouden was 
mede te werken aan het verlijden 
van de notariEHe akte van verkoop; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

partijen; 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 daarover 
zal oordelen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

5 maart 1982 1• kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
De Gryse. 

Nr. 394 

1 • KAMER - 5 maart 1982 

1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

SCHULDIGE NIET-NAKOMING DOOR DE HUUR
DER - VORDERING Tar ONTBINDING - ERN
STIGE TEKORTKOMING - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER VOLGENS HET 
BESTAAN VAN SCHADE AAN DE ZLJDE VAN DE 
VERPACHTER. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
SCHULDIGE NIET-NAKOMING DOOR DE HUUR
DER - PACHTWET, ART. 29 - BEGINSELEN 
VAN GEMEEN RECHT TOEPASSELLJK WAT 
BETREFI' DE NIET-UITVOERING VAN DE OVER
EENKOMSTEN. 

1 • De feitenrechter voor wie een vorde
ring tot ontbinding van een pachtover
eenkomst wegens schuldige niet
nakoming door de huurder aanhangig 
werd gemaakt, beoordeelt volgens het 
al dan niet bestaan van schade aan de 

Om die redenen, vernietigt het zijde van de verpachter of de niet-
bestreden arrest, in zoverre het, bij nakoming van het contract voldoende 
bevestiging van het beroepen von- ernstig is om de ontbinding ervan uit 
nis, eiser als curator van het faillis- te spreken (1). (Art. 29 Pachtwet.) 
sement van Jozef Neuts, veroordeeltl------,-----------
om de notarHHe akte te verlijden, 
zegt voor recht dat bij gebreke (1) H. DE PAGE, Traite elementaire de droit 
daarvan het arrest zal gelden als civil beige, dl. IV, uitg. 1972, nr. 808 A.; R. 
authentieke koopakte wat eiser EECKLOO, Pacht en Voorkoop, nrs. 387, 391 en 

490; M. SEVENS en G. TRAEST, A.P.R.~, v" Pacht, 
betreft en hem in kosten veroor- nr. 293; H. D'UnEKEM rrAcoz en I . .::>NICK, Het 
d lt t d 'en'ng voo pachtrecht, nr. 536; G. SUETENS-BOURGEOis, 

ee • veryve~ e voorzl . 1 r Pachtrecht {1969-1977), R. W., 1977-1978, 
het ovenge, verklaart d1t arrest kol. 914, nr 111; contra: H. CwsoN, Le bail a 
bmdend voor de daartoe opgeroepen, ferme, nr. 51. 
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2" Art. 29 Pachtwet doet geen afbreuk 

aan de bij art. 1184 B. W: bepaalde 
beginselen van het gemeen 1·echt 
betreffende de niet-uitvoering van de 
overeenkom sten (2). 

(O.C.M.W. GENT T. BUYSSE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1980 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1147, 1165, 1184, 
1729 van het Burgerlijk Wetboek, 18, 29, 
30 van artikel I van de wet van 4 novem
ber 1969 tot wijziging van de pachtwet
geving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen, vor
mend afdeling 3, van boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat het vonnis de door eiser 
ingestelde vordering tot verbreking van 
de pachtovereenkomst betreffende de 
percelen grond gelegen te Gent (Destel
donk), ten nadele van verweerder, ver
werpt, op deze gronden : Het behoort 
aan de partij d1e zich beroept op de 
onderpacht, om de pachtontbinding te 
vorderen, het bewijs van deze onder
pacht te leveren. Opdat pachtontbinding 
zou kunnen uitgesproken worden, vol
staat het echter niet dat er onderpacht 
zou zijn, maar het is ook vereist (in 
tegenstelling · met artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek) dat schade wordt 
bewezen. De sanctie, voorzien op het 
verbod dat is vervat in artikel 30 van de 
Pachtwet, om onder te verpachten, is 
gesteld in artikel 29 van dezelfde wet, en 
kan daarvan niet onderscheiden worden. 
Het woord « daardoor » in de tekst van 
het eerste lid van artikel 29 van de 
Pachtwet slaat niet enkel op het deel 
van de tekst « of, in het algemeen, 
indien hij de bepalingen van de pacht
overeenkomst niet nakomt », maar ook 
op wat daaraan voorafgaat en slechts 
voorbeeld is van dergelijke niet
nakoming van verplichtingen. Indien 
eiser zou kunnen toegelaten worden tot 
het bewijs met getuigen dat verweerder 
niet in het onderhoud heeft voorzien, 

(2) Z1e nota 1 op von ge b iz 

komt dergelijk getuigenverhoor niet die
nend voor, nu ook niet is voldaan a an 
het verdere vereiste van bewijs van 
schade om de pachtontbinding toe te 
laten ten laste van de pachter. Eiser laat 
als schade enkel gelden dat het O.C.M.W 
verpacht met sociale inslag, terwijl het 
verpachten aan industriele ondernemin-· 
gen met dit doel in strijd zou zijn, en de 
pachter die zou onderverpachten aan 
dergelijke ondernemingen een ongeoor
loofde winst zou behalen die, zij het 
geen materieel nadeel, toch aanzienlijke
schade aan de O.C.M.W.-eigenaar zou. 
toebrengen. Eiser heeft beklemtoond dat 
hij niet kon verpachten en ook niet zou 
verpachten aan industriele ondernemin
gen zoals de firma Haspeslagh, zodat het, 
voor hem geen schade kan betekenen 
indien dit door de hoofdpachter zou 
geschieden. Dat de pachter een winst; 
maakt, bewijst niet dat de verpachter 
schade ondergaat, wanneer deze laatste 
stelt dat hijze1f dergelijke winstgevende 
verpachting niet doet of niet kan doen. 
Eiser moet zelf toegeven dat hij geen 
materiele schade ondergaat. Anderzijds 
heeft verweerder, in de stelling van 
eiser, zijn pacht niet overgedragen aan 
de firma Haspeslagh, maar enkel onder
verpacht, zodat in deze stelling eiser 
industriele pachter heeft als tegenpartij, 
waar zij gebruikelijk aan gewone pach
ters verpacht. Zelfs zo de onderpacht, 
waarop eiser zich beroept, nog zou 
kunnen bewezen worden, zou de vorde
ring toch ongegrond moeten verklaard 
worden, bij ontstentenis van bewezen 
schade, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser 
gerechtigd was de verbreking van de 
pachtovereenkomst ten laste van ver
weerder te bekomen op grond van 
onderverpchting zonder schriftelijke toe
stemming, die eiser aanzag als een zeer 
ernstige tekortkoming van verweerder, 
ook al zou eiser door deze onderverpach
ting geen schade geleden hebben; 
immers de Pachtwet de toepassing van 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek 
niet uitsluit volgens welke bepaling de 
rechter de verbreking kan uitspreken, 
rekening houdend met alle omstandighe
den, zelfs met de contractuele fout 
alleen; de afwezigheid van schade 
slechts een element is van deze beoorde
ling maar geenszins op zichzelf het 
uitspreken der verbreking verhindert; 
het vonnis dientengevolge ten onrechte 
de verbreking van pacht weigert, zonder 
zich uit te spreken over de ernst van de 
foutieve onderverpachting (schending 

'' 
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van de artikelen 1184, 1729. van het 
Burgerlijk Wetboek, 29 en 30 van de wet 
van 4 november 1969); 

tweede onderdeel, de zinsnede « en 
daardoor schade ontstaat voor de 
verpachter ''• voorkomend in artikel 29 
van de Pachtwet, niet inhoudt dat eiser, 
naast het feit dat verweerder zonder zijn 
schriftelijke toestemming onderverpacht 
heeft, nog zou moeten bewijzen dat hij 
daardoor schade zou hebben geleden, om 
de verbreking te kunnen bekomen; uit 
het samen lezen van de wetsbepalingen 
over de verbreking volgt dat deze zin
snede van het bestaan van de schade 
geen afzonderlijke voorwaarde maakt 
noch de beoordelingsmacht van de rech
ter beperkt, die de verbreking kan 
uitspreken wegens onderverpachting 
zonder schriftelijke toestemmmg van 
eiser, ook al heeft hij daardoor geen 
schade geleden (schending van de 
artikelen 1184, 1729 van het Burgerlijk 
Wetboek, 29 en 30 van de wet van 4 
november 1969); 

derde onderdeel, eiser aileen verpach
tingen afsluit met sociale inslag en tegen 
bij de wet vastgestelde prijzen en nor
men, zodat hij, door het feit dat ver
weerder, zonder zijn schriftelijke toe
stemming, onderverpacht aan een indus
triiHe onderneming, aanzienlijke morele 
schade ondergaat; noch het feit dat eiser 
zelf niet dergelijke winstgevende over
eenkomst kan sluiten, noch het feit dat 
eiser in de pachtovereenkomst tegenover 
zich steeds verweerder als contractant 
blijft vinden, aan deze morele schade 
afbreuk doet; het immers enerzijds gaat 
om morele schade die niet bei'nvloed 
wordt door winst en anderzijds eiser het 
bestaan van de onderpacht zelf kan 
inroepen, ook zonder er partij aan te 
zijn (schending van de artikelen 18, 29, 
30 van de wet van 4 november 1969, 
1147, 1165, 1184 en 1729 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de pachter die 
met miskenning van artikel 30 van 
de wet van 4 november 1969 het 
gepachte goed geheel of ten dele in 
onderpacht geeft zonder schrifte
lijke toestemming van de verpach
ter, te kort komt aan een bepaling 
van de pachtovereenkomst en aldus 
onder de toepassing valt van 
artikel 29 van dezelfde wet; 

Overwegende dat bedoeld arti
kel 29 bepaalt : « Indien de pachter 

van een landeigendom dit niet voor
ziet van de dieren en het gereed
schap nodig voor het bedrijf, indien 
hij met de bebouwing ophoudt, 
indien hij bij de bebouwing niet als 
een goed huisvader handelt, indien 
hij het gepachte voor een ander 
doel aanwendt dan waartoe het 
bestemd was, of, in het algemeen, 
indien hij de bepalingen van de 
pachtovereenkomst niet nakomt, en 
daardoor schade ontstaat voor de 
verpachter, kan deze, naar gelang 
van de omstandigheden, de pacht
overeenkomst doen ontbinden 
(eerste lid). In geval van ontbinding 
door de schuld van de pachter, is 
deze gehouden tot schadeloosstelling 
(tweede lid). Het strafbeding en de 
uitdrukkelijk ontbindende voor
waarde zijn zonder waarde (derde 
lid)»; 

Overwegende dat uit het gebruik 
van de uitdrukkingen « en daardoor 
schade ontstaat voor de verpachter » 
en « naar gelang van de om
standigheden »en uit de omstandig
heid dat de gehoudenheid van de 
pachter tot schadeloosstelling aan 
de ontbinding wordt verbonden, 
dient te worden afgeleid dat de 
wetgever, eensdeels, aan de feiten
rechter heeft willen overlaten te 
apprecieren of de niet-uitvoering 
van het contract voldoende ernstig 
is om de ontbinding ervan uit te 
spreken, anderdeels dat het ernstig 
karakter van de niet-uitvoering 
dient te worden beoordeeld in func
tie van het al dan niet bestaan van 
schade aan de zijde van de verpach
ter; dat deze regeling geen afbreuR 
doet aan het bepaalde in 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis op 

grond van de in het middel weerge
geven motieven oordeelt dat eiser 
geen enkele schade heeft onder
gaan; 
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Overwegende dat het onderdeel, 
dat opkomt tegen de feitelijke 
beoordeling van de rechter, niet 
ontvankelijk is; 

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

5 maart 1982 le kamer 
Voorzitter : de h. Janssens, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Janssens de Bisthoven, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Bayart. 

Nr. 395 

3• KAMER- 8 maart 1982 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - SAMENWONEN MET 
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE. 

Om zijn aanspraak op werkloosheidsuit
kering te behouden, moet de werkloze 
die met een zelfstandige samenwoont, 
aangifte doen van het beroep dat deze 
uitoefent (1). (Art. 128, § 1, 1°, K.B. 
20 dec. 1963.) 

(PLUYM T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING) 

ARREST 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 128, § 1, 1°, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, 

doordat het arrest vooreerst vaststelt 
dat uit een door verweerder ingesteld 
administratief onderzoek is gebleken dat 
op de aanvraag om de werkloosheidsuit
kering, formulier C 1.1 van 18 december 
1975, eiser op de vraag van nr. 3 die 
luidt : « oefent een lid van uw gezin een. 
zelfstandig beroep uit ? », ja antwoordt; 
het arrest vervolgens overweegt : « dat 
uit het feitenrelaas blijkt dat (eiser) een 
totaal misleidende aangifte heeft gedaan; 
dat de door hem vermelde activiteit van 
firma Rigrowe (tuinbouw 10 a) va:e1 
zodanige aard was dat die voor (ver
weerder) betekent dat zulke formule het 
niet mogelijk maakt aanmerkelijke hulp 
te verschaffen, zodat ook de noodzaak 
van enige controle afwezig bleef >>; dat 
« een valse aangifte gelijkstaat met een 
niet bestaande aangifte van de werke-
lijkheid )) en dat « bewezen is dat een 
van de cumulatief te verwezenlijken 
voorwaarden om de rechtsaanspraak te 
behouden, ontbreekt », 

terwijl artikel 128, § 1, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid bepaalt : « de werkloze die enige 
arbeid voor een derde of in artikel 126, 
eerste lid, 2°, b, bedoelde arbeid voor 
zichzelf verricht of die met een zelfstan
dige samenwoont, behoudt zijn aan
spraak op werkloosheidsuitkering, op 
voorwaarde dat : 1 • hij daarvan aangifte 
doet bij zijn aanvraag of bij de aanvang 
van bet verrichten van arbeid of het 
samenwonen », en derhalve, zoals eiser 
het voor het arbeidshof heeft aange
voerd, artikel 128, § 1, 1°, « niets meer 
vereist dan de loutere aangifte van het 
samenwonen met een zelfstandige », 
zodat het arrest, nu het naast de aan-
gifte van het samenwonen met een 

HET HOF; - Gelet op het bestre- zelfstandige een verdere detaillering ver
den arrest, op 28 maart 1979 door eist nopens de aard en de omvang van 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe- de bedrijvigheid van de zelfstandige 
zen; waarmee de werkloze samenwoont, een 

toepassingsvoorwaarde aan voormeld 
Over het eerste middel, ... artikel 128 toevoegt en bijgevolg deze 

wetsbepaling schendt : 
Dat het middel feitelijke grand-

slag mist; Overwegende dat, krachtens ar-
---------------l tikel 128, § 1, 1", van het koninklijk 

(1) Raadpl. R.v.St. 14 sept. 1962, Van 
Genechten, nr. 9572 (Verz. Arr. R.v.St., 1962, 
biz. 769), en 19 maart 1963, Coppens, nr. 9940 
(1b1d., 1903, blz. 2G9). 

besluit van 20 december 1963, de 
werkloze die met een zelfstandige 
samenwoont, zijn aanspraak op 
werkloosheidsuitkering behoudt op 
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voorwaarde dat hij daarvan aangifte 
doet; 

Overwegende dat deze aangifte 
tot doel heeft het verweerder moge
lijk te maken na te gaan of de 
werkloze de zelfstandige niet in die 
mate helpt dat hij niet meer als 
werkloze kan worden aangezien; 
dat, nu de aard en de omvang van 
de activiteit van de zelfstandige 
mede de mogelijkheid bepaalt om 
hem te kunnen helpen, de aangifte 
de opgave moet bevatten van het 
door hem uitgeoefende beroep; dat 
wanneer, zoals ten deze, de aangifte 
in dit opzicht valse inlichtingen 
bevat, de rechter wettig oordeelt dat 
aan het vereiste van artikel 128, § 1, 
1", niet is voldaan; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redneen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

8 maart 1981 3• kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sury 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Biitzler, Simont. 

Nr. 396 

3• KAMER - 8 maart 1982 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- OFFICIELE BELGISCHE SCHAAL TER 

BEPALING VAN DE GRAAD VAN INVALIDITEIT, 
GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT -
WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 GER.W. 

2° CASSATIEMIDDELEN MIDDEL 

AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

2° en 3° Een overtreding van een wet in 
de zin van artikel 608 Ger. W. kan geen · 
schending zijn van de bewijskracht 
van die wet in de zin van de 
artikelen 1319 tot 1322 B. W. (1) (2). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. RONSE, VAN STEENKISTE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1981 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 478 en 482 
van de Officii:He Belgische Schaal ter 
bepaling van de graad van invaliditeit, 
uitgevaardigd, wat dit gedeelte betreft, 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 2 juli 1975 en in werking gesteld bij 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
6 januari 1976, 

doordat het arrest overweegt dat uit 
het verslag van 27 mei 1980 neergelegd 
door de aangestelde deskundige dokter 
H. EJuge, in antwoord op een door het 
arbeidshof gestelde vraag, blijkt dat de 
deskundige « zijn bevindingen steunde 
op de officii:He Belgische Schaal voor 
invaliditeit en meer in het bijzonder op 
de artikelen 482 ... van deze schaal », en 
daaruit afleidt dat « rekening houdend 
met de berekeningswijze van de deskun
dig geneesheer die besluit tot een ver
mindering van de fysieke vermogens van 
Ronse Erwin tot meer dan 66 pet., 
gedurende vijf jaar te beginnen vanaf 
2 mei 1977, dient aangenomen te worden 
dat laatstgenoemde aanspraak kan 
maken op de bijkomende gezinsbijslag 
voor minder-validen gedurende vijf jaar 
vanaf 2 mei 1977 •, 

terwijl artikel 482 van de Officiele 
Belgische Schaal ter bepaling van de 
graad van invaliditeit, ingevoegd bij 
koninklijk besluit van 2 juli 1975, de 
invaliditeitsgraad regelt in ~eval van 
renale lithiasis (nierstenen : mvaliditeit 
van 5 tot 100 pet.), letsel waarvan voor 

(1) Cass., 8 okt. 1976 (A.C., 1977, 160). 

BEWIJSKRACHT VAN EEN WET IN DE ZIN VAN (2) Cass., 3 maart 1977 (A.C., 1977, 720) met 
ARTIKEL 608 GER.W - NIET ONTVANKELIJK cone!. adv.-gen. Velu mm Bull. en Pas., 1977, 
MIDDEL. 701. 
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het kind Ronse Erwin geen sprake was, 
en terwijl zowel het verslag van de 
deskundige dokter Kluge van 4 decem
ber 1978 (onder het hoofd : « antwoord 
op de opdracht >>), als het verzoekschrift 
tot hoger beroep van eiser en het 
'tussenarrest van het arbeidshof van 
13 maart 1980 het hoofdletsel van 
genoemd kind aanduiden, niet als renale 
lithiasis maar wel als nefrectomie (ont
nemen van een nier, terwijl de functie 
van de andere normaal blijft), die niet in 
artikel 482, doch wel in artikel 4 78, 
littera f, van de genoemde officii:\le 
schaal behandeld wordt, met toekenning 
van een invaliditeit van 30 tot 40 pet.; 
waaruit blijkt dat het arrest zowel de 
bewijskracht van de officii:\le schaal als 
van de vermelde stukken, met name het 
deskundigenverslag, het verzoekschrift 
tot hoger beroep en het tussenarrest van 
13 maart 1980 miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek} en eveneens bin
dende kracht van het koninklijk besluit 
waarbij deze schaal werd opgelegd, 
miskent: 

Overwegende dat de OfficiEHe Bel
gische schaal ter bepaling van de 
graad van invaliditeit, goedgekeurd 
bij het koninklijk besluit van 2 juli 
1975, een wet is in de zin van de 
artikelen 608 en 1080 van het 
derechtelijk Wetboek; dat de ver
keerde toepassing van een bepaling 
van die officiele schaal een schen
ding van de wet kan opleveren, 
maar geen miskenning van de 
bewijskracht van die bepaling; 

Dat het middel in zovere niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat, luidens het verslag van de 
deskundige, het verzoekschrift tot 
hoger beroep en het tussenarrest 
van het arbeidshof, het kind van de 
verweerders aan renale lithiasis 
lijdt; 

Dat het middel in dit opzicht 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel aanvoert dat het 
arbeidshof, gelet op de aandoening 
van het kind waarvan sprake in het 
deskundigenverslag, het verzoek
schrift tot hoger beroep en het 
tussenarrest, toepassing had moeten 

maken van artikel 478, f, en niet 
van artikel 482 van de Belgische 
Officiele Schaal, goedgekeurd bij 
het koninklijk besluit van 2 juli 
1975; 

Overwegende dat de aangevoerde 
grief een schending zou kunnen 
opleveren van voormelde artikelen 
van de officiele schaal, maar niet, 
zoals het middel stelt, een misken
ning van de bindende kracht van 
het koninklijk besluit van 2 juli 
1975; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
ontvankelijk is; 

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

8 maart 1982 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Claeys-Bouuaert. 

Nr. 397 

3• KAMER- 8 maart 1982 

SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN

DIGEN - K.B. NR. 38 VAN 27 JULI 1967 -
ZELFSTANDIGE- BEG RIP. 

Van de toepassing van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal sta
tuut der zeUstandigen is niet uitgeslo
ten de zeUstandige die minderjarig is. 

(ALGEMENE SOCIALE KAS VOOR ZELFSTANDI
GEN V.Z.W. T. GOSSEYE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 januari 1980 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 1, inzonderheid 
10°, van de wet van 31 maart 1967 tot 
toekenning van bepaalde machten aan 
de Koning ten einde de economische 
heropleving, de bespoediging van de 
regionale reconversie en de stabiliteit 
van het begrotingsevenwicht te verzeke
ren, 2, 3, § 1, 7, inzonderheid 2°, 10, § 1, 
en 12, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich
ting van het sociaal statuut der zelfstan
digen, 

doordat het arrest vooreerst consta
teert dat verweerder geboren is op 
16 februari 1955, dat luidens de stelling 
van verweerder hij in 1971, zonder 
gebonden te zijn door een arbeidsover
eenkomst, tewerkgesteld werd in de 
banketbakkerij gee:xploiteerd door de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Antwerpia », waar
van zijn vader zaakvoerder was, zodat 
hij als helper van zijn vader beschouwd 
diende te worden, en beslist dat, nu 
verweerder bezoldigd werd door de ven
nootschap, hij geen helper kon zijn van 
zijn vader; het arrest vervolgens de 
vordering van eiseres welke ertoe 
strekte verweerder te horen veroordelen 
tot het betalen van een som van 77.566 
frank als bijdragen en accessoria met 
betrekking tot het derde kwartaal 1971 
tot en met het vierde kwartaal 1975, 
ongegrond verklaart, op grond dat in de 
sociale wetgeving betreffende de zelf
standigen, behalve voor de helpers, geen 
bepalingen te vinden zijn betreffende de 
minderjarigen en dat, nu hen geen 
rechten worden toegekend, hen ook geen 
verplichtingen kunnen opgelegd worden, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens de 
artikelen 2 en 3, § 1, van voormeld 
koninklijk besluit van 27 juli 1967, al de 
fysieke personen die in Belgie een 
beroepsactiviteit uitoefenen zonder 
gebonden te zijn door een arbeidsover
eenkomst of een statuut, onder toepas
sing vallen van de bepalingen van 
gezegd koninklijk beslUit, en meer 
bepaald van de bepalingen van gezegd 
koninklijk besluit, en meer bepaald van 
de bepalingen van de artikelen 10, § 1, 
en 12, § 1, betreffende het aansluiten bij 
een sociale verzekeringskas en het beta
len van bijdragen, zulks zonder onder
scheid tussen meerderjarigen en min
derjarigen, behalve de uitzondering 
ingevoerd door artikel 7, inzonderheid 
2°, voor de minderjarige helpers jonger 
dan 20 jaar; 

tweede onderdeel, artikel 1, inzonder
heid 10°, van voormelde wet van 
31 maart 1967 aan de Koning de macht 
heeft verleend een sociaal statuut voor 
de zelfstandigen in te voeren, zonder 
aan de Koning de regel op te leggen 
luidens welke, voor periodes waarvoor 
geen voordelen worden verleend, ook 
geen verplichtingen opgelegd kunnen 
worden: 

Wat bet eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit geen enkele 

wetsbepaling volgt dat een minder
jarige die een beroepsbezigheid als 
zelfstandige uitoefent, niet onder de 
toepassing van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 kan 
vallen en dat hem, op grond van dit 
koninklijk besluit, geen rechten 
kunnen worden toegekend en geen 
verplichtingen opgelegd; 

Dat bet onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

8 maart 1982 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 398 

3• KAMER- 8 maart 1982 

TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREKKIN
GEN TUSSEN WERKGEVERS EN WERKNEMERS 
- TAALDECREET VAN DE CULTUURRAAD VAN 
DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 
VAN 19 JULI 1973 - VASTSTELLING VAN NIE
TIGHEID OP GROND DAARVAN- MAG VOOR 
DE WERKNEMER GEEN NADEEL OPLEVERE:'> 
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De nietigverklaring van stukken of han

delingen, wegens strijdigheid met het 
Taaldecreet van de Cultuurraad van de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap d.d. 
19 juli 1973, kan niet Jeiden tot 
nietigheid van een veroordeling van de 
werkgever tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding aan zijn werk
nemer (1). (Art. 10, vijfde lid, Taalde
creet.) 

(• C.O.T. (COMPrOIR. ORGANISATION, TEXTILE) • 
N.V. T. TURCQ) 

8 maart 1982 3• kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse en Van Omme
slaghe. 

Nr. 399 

2• KAMER- 9 maart 1982 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER

SONENBELASTING - BEDRIJFSBELASTING -
HERSTELPENSIOEN TOEGEKEND AAN EEN 
BURGERLIJK SLACHTOFFER VAN DE OORLOG 
1940-1945 - OORLOGSFEIT TEVENS ARBEIDS
ONGEVAL- BELASTINGVRIJ GEDEELTE. 

2° VERGOEDINGSPENSIOEN, HER-
STELPENSIOEN INKOMSTENBE-
LASTING EN PERSONENBELASTING 
BEDRIJFSBELASTING - HERSTELPENSIOEN 
TOEGEKEND AAN EEN BURGERLIJK SLACHT
OFFER VAN DE OORLOG 1940-1945 - OOR
LOGSFEIT TEVENS ARBEIDSONGEVAL -
BELASTINGVRIJ GEDEELTE. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. MASSCHELEYN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1980 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 41, § 1, 2°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest beslist dat de ver
goeding welke aan verweerder wordt 
betaald door het Fonds voor Arbeidson
gevallen en door de verzekeringsmaat- · 
schappij « Algemene Verzekering », 
krachtens voormelde wetsbepaling van 
belasting is vrijgesteld ten belope van 
het bedrag van het pensioen waarop hij 
als burgerlijk oorlogsinvalide aanspraak 
kon maken, daar dit laatste pensioen in 
de ontvangen vergoeding begrepen is en 
de modaliteiten van uitkering de aard 
van de vergoeding, noch de indentiteit 
van de oorspronklijke schuldenaar kun-
nen wijzigen, 

terwijl de vergoedingen die door het 
Fonds voor Arbeidsongevallen en/of door 
een verzekeringsmaatschappij aan het 
slachtoffer van een arbeidsongeval wor
den uitgekeerd slechts de aard kunnen 
hebben van een schadevergoeding voor 
arbeidsongeval of ongeval op de weg van 
of naar het werk, vergoeding die nooit 
onder de toepassing kan vallen van 
voormeld artikel 41, § 2, 2°, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat de ten laste van 
de Schatkist aan burgerlijke slacht
offers van de oorlog 1940-1945 toe
gekende pensioenen of renten, 
krachtens artikel 41, § 1, 2", van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, gewijzigd bij wet van 5 janua
ri 1976, belastingvrij zijn; dat 
de arbeidsongevallenvergoedingen 
daarentegen, op grond van ar
tikel 32bis van hetzelfde wetboek, 
gewijzigd bij dezelfde wet, belast
bare bedrijfsinkomsten uitmaken; 

1" en 2• Wanneer een oorlogsfeit tevens 
een arbeidsongeval is, heeft de getrof
fene geen aanspraak op een pensioen 
als burgerlijk oorlogsslachtoffer dan in 
zoverre dit pensioen de arbeidsonge
vallenvergoedingen overtreft; het her
stelpensioen is slechts belastingvrij in 
zoverre het het bedrag van die ar
beidsongevallenvergoeding overtreft. 

Overwegende dat artikel 5, § 1, 
eerste lid, van de wet van 15 maart 
1954 betreffende de herstelpensioe--------------.......,...-1 nen voor de burgerlijke slachtoffers 

(1) Raadpl. Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 
650). 

van de oorlog 1940-1945 en hun 
rechthebbenden, gewijzigd bij de 
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wet van 6 juli 1964, bepaalt : « De 1 Nr. 400 
bij deze wet toegekende pensioenen 
en uitkeringen vormen ten gunste 2• KAMER- 9 maart 1982 
van het slachtoffer een forfaitaire 
schadeloossteling; elke vergoeding VOORZIENING IN CAS SA TIE 
uitgekeerd wegens hetzelfde scha- VORM - DIRECfE GEMEENTE- EN PROVINCIE-
delijke feit WOrdt daarvan afgetrok- BELASTINGEN - BESLUIT VAN DE BESTEN-
ken, met uitzondering van de ver- DIGE DEPUTATIE - BETEKENING VAN DE 
goeding die het gevolg is van een VOORZIENING AAN DE PARTIJ TEGEN WIE ZIJ 
individuele verzekering >>; IS GERICHT BINNEN EEN TERMIJN VAN TIEN 

DAGEN- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE (1). 

Overwegende dat uit deze bepa
ling voortvloeit dat wanneer een 
oorlogsfeit tevens een arbeidsonge
val uitmaakt, de getroffene geen 
aanspraak heeft op een pensioen als 
burgerlijk oorlogsslachtoffer dan in 
de mate dat zulk pensioen de ar
beidsongevallenvergoedingen over
treft; 

Overwegende derhale dat, nu ver
weerder ten deze enkel arbeidson
gevallenvergoedingen geniet omdat 
die hoger zijn dan het burgerlijk 
oorlogspensioen, het arrest arti
kel 41, § 1, 2•, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen schendt 
door die vergoedingen ten dele be
lastingvrij te verklaren; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het beroep toelaatbaar wordt ver
klaard; 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 Gent. 

9 maart 1982 2" kamer 

(COLEBUNDERS T. STAD AARSCHOT) 

9 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal. 

Nr. 401 

2• KAMER - 9 maart 1982 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- vooR
ZIENING IN CASSAT!E - BETEKENING VAN 
HET VERZOEKSCHRIFT BIJ EXPLOOT VA:-J 
EEN GERECHTSDEURWAARDER - TOEZEN
DING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF -.,. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ART. 293, § 1 - DRAAGWIJDTE. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BETEKENING IN HET BUITENLAND 
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 40 - VER
BLIJFPLAATS IN BELGIE VAN GEADRES
SEERDE BEKEND - BETEKENING ALS ONGE
DAAN BESCHOUWD. 

1° en 2o Luidens art. 40 Ger. W. moet de 
betekening aan de buitenlandse woon
plaats als ongedaan worden beschouwd 
indien de partij, op wier verzoek ze is 
verricht, de verblijfplaats in Belgie van 
geadresseerde kende; de bepaling van 
art. 293, § 1, W.LB. dat de deurwaarders 
de te bet~kenen exploten bij ter post 
aangetekende brief mogen toezenden, 
doet geen afbreuk aan vorenvermelde 
regel van artikel 40. 

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : -----------------
mr. J. Dierckx, Antwerpen. (1) Cass., 29 jan. 1979 (AC., 1978-79, 602). 



-849-
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. • DU 
PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL > VEN

NOOTSCHAP NAAR ZWITSERS RECHT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over de grand van niet-ontvan
kelijkheid door verweersters opgewor
pen en hieruit afgeleid dat, luidens 
artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de betekening aan de buitenlandse 
woonplaats ongedaan is indien de partij 
de Belgische verblijfplaats kende van 
degene aan wie betekend wordt; dat 
deze bepaling toepassing vindt in het · 
geval dat de vestiging in Belgie van een 
buitenlandse vennootschap bekend was 
en dat eiser wist dat verweerster een 
vestiging had in Belgie : 

Overwegende dat uit de regelma
tig door de partijen overgelegde 
stukken blijkt : 1" dat het bestreden 
arrest gewezen is ten aanzien van 
verweerster, « waarvan de maat
schappelijke zetel gevestigd is te 
Geneve, route des Acacias, 50-52, 
met vestiging te Antwerpen, Wil
mingtonstraat, H.R. Antwerpen 
nr. 198.189 »; 2" dat eisers voorzie
ning bij deurwaardersexploot van 
28 november 1980 werd betekend 
door toezending van een kopie van 
het exploot en van het verzoek
schrift aan het adres van verweer
ster in het buitenland; 

Overwegende dat het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot beteke
ning bepaalt : 1 • onder verblijfplaats 
moet worden verstaan iedere andere 
vestiging dan de woonplaats, zoals 
de plaats waar de persoon kantoor
houdt of een handels- of nijver
heidszaak drijft (artikel 36); 2" ten 
aanzien van hen die in Belgie geen 
gekende verblijfplaats hebben, 
stuurt de gerechtsdeurwaarder bij 
een ter post aangetekende brief het 
afschrift van de akte aan hun woon
plaats of aan hun verblijfplaats in 
het buitenland (artikel 40); 3" de 

betekeningen worden gedaan aan 
buitenlandse vennootschappen op 
hun maatschappelijke zetel, op hun 
filiaal of op hun bedrijfszetel in 
Belgie (artikel 42, 6"); 4" de beteke
ning in het buitenland is ongedaan 
indien de partij, op wier verzoek ze 
verricht is, de verblijfplaats in Bel
gie van degene aan wie betekend 
wordt, kende (artikel 40, vierde lid); 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat eiser zelf in zijn ver
zoekschrift betreffende verweerster 
vermeldt : « met vestiging in Belgie 
te 2030 Antwerpen, Wilmington
straat, ingeschreven in het handels
register te Antwerpen onder het 
nr. 198.189 », blijkt dat hij de 
bedrijfszetel te Antwerpen kende; 

Overwegende dat derhalve de 
betekening van 28 november 1980 
als ongedaan moet worden be
schouwd; dat daaraan niet afdoet 
de bepaling van artikel 293, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, volgens welke de deur
waarders de te betekenen exploten 
bij ter post aangetekende brief 
mogen toezenden; dat die bepaling 
slechts betrekking heeft op de vorm 
van de betekening en geen afbreuk 
doet aan de regels die voorschrijven 
aan welk adres moet worden bete
kend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om: . ~ie redenen, verwerpt de 
voorz1enmg; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

9 maart 1982 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mrs. Claeys-Bouuaert en van Heeke. 
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Nr. 402 

2" KAMER- 9 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTIN
GEN - VOORZIENING DOOR EEN GEMACH
TIGDE INGESTELD TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINCIERAAD - OVERLEGGING VAN DE 
VOLMACHT - BEG RIP. 

Wanneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen 
wordt ingesteld door een andere 
gemachtigde dan een advocaat bij het 
Hof van Cassatie, moet de volmacht 
worden gehecht aan de verklaring van 
voorziening of ter griffie van het Hoi 
worden neergelegd binnen de termijn 
bepaald bij art. 420bis, tweede lid, Sv. 
(1). (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; art. 13 wet 5 juli 1871; 
art. 16 wet 22 juni 1877.) 

(VAN DEN BRANDE T. STAD AALST) 

ARREST 

Nota arrest nr. 402 : 

(1) Cass., 26 sept. 1977, 14 feb. 1978 en 
24 april 1978 (ibid, 1978, 123, 709 en 966) en 
17 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 29). 

I tweede lid, van het W etboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, ten 
einde het Hof in de mogelijkheid te 
stellen de geldigheid en de draag
wijdte ervan te beoordelen; 

Overwegende dat, nu die rechts-
vorm niet is nageleefd, de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie van eiser, die 
geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

9 maart 1982 3" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Luc Hoedaert, Gent. 

2" KAMER- 9 maart 1982 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. VAN BRAAK) 

Eiser heeft cassatieberoep ingesteld 
tegen een arrest waarbij werd beslist dat 

Nota arrest nr. 403 : 

(1) Zie de conclusie van het O.M. 
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de beslissing van de Administratie die 
uitspraak deed over het bezwaar van 
verweerder nietig is omdat ze onderte
kend werd door een ambtenaar die 
daartoe gedeiegeerd werd door de direc
teur van de beiastingen. Het arrest 
beslist verder dat, nu geen beslissing 
door een bevoegde ambtenaar werd 
getroffen, de administratieve faze niet 
ten einde is gekomen en het hof van 
beroep derhaive niet bevoegd is om over 
de grond van de zaak uitspraak te doen. 

Het arrest verkiaart het rechtsmiddei 
ontvankeiijk en gedeeitelijk gegrond en 
het besiist dat de beslissing nietig is, 
doch het verkiaart zich onbevoegd voor 
het overige. 

Er vait op te merken dat thans het 
vraagstuk, dat aidus door het hof van 
beroep werd besiecht, uitdrukkelijk door 
de wet werd geregeid. Thans mogen 
ambtenaren door de directeur van de 
beiastingen gedeiegeerd worden om het 
jurisdictioneei ambt van de directeur 
waar te nemen (2). 

De vraag die evenwei aan het Hof 
wordt onderworpen, is te weten of de 
gevoigtrekking die het arrest uit de 
vastgesteide nietigheid heeft afgeieid ai 
dan niet gegrond is. 

Mocht het arrest beslissen dat de 
fiskaie wet in het recht om de zaak tot 
zich te trekken, niet voorziet bij gebrek 
aan directoriale beslissing ? 

Tegen die beslissing doet eiser een 
middel gelden. Het bestaat uit twee 
onderdelen. 

In feite maakt elk onderdeel een 
middei uit. Het zijn immers twee wel te 
onderscheiden vragen die hier worden 
opgeworpen. 

Het eerste onderdeel verwijt aan het 
arrest te hebben geoordeeid dat de beslis
sing geen directoriale beslissing 
uitmaakt, zodat de administratieve faze 
niet beeindigd is. 

Eiser houdt staande dat, hoewei nietig, 
zij niettemin een beslissing is in de zin 
van artikel 276 van het Wetboek op de 
Inkomstenbeiastingen. 

Eiser heeft gelijk. 

oog op het beslechten van het geschil 
dat met gezegde administratie is ont
staan en dat die besiissing ten verzoeke 
van die administratie ter kennis van 
verweerder werd gebracht. 

De stelling van het arrest komt hierop 
neer dat het de besiissing voor niet 
bestaande houdt. Het arrest beslist 
immers dat, nu de beslissing van een 
niet bevoegde ambtenaar uitgaat, de 
administratieve faze niet beeindigd is. 
Dit komt dus hierop neer dat het 
oordeeit dat er geen besiissing is 
geweest, dat ze dus voor niet bestaande 
wordt aangezien. 

Ik wil hier niet ingaan op de theorie 
van de onbestaanbare akten, die met 
reden werd bekampt, o.m. door De Page 
(3). 

Overigens, ais er geen akte was, dan 
had het hof van beroep de vordering niet 
ontvankelijk moeten verklaren, zoais 
verweerder het terecht doet opmerken. 
Men kan immers geen rechtsmiddei 
instellen tegen een akte die niet bestaat. 

Van meer beiang schijnt mij hier de 
schijnbare aard van de akte. Er is 
schijnbaar wei een besiissing, vermits de 
administratie die akte ais dusdanig 
erkent. Maar die akte is vatbaar voor 
vernietiging. 

Een schijnbare akte is, zoais prof. 
Cambier het opmerkt, een reaiiteit, die 
precies moet worden vernietigd {4). Het 
is een realiteit die voldoet aan de 
doeieinden waarvoor zij tot stand werd 
gebracht. 

Die akte kan dan ook wei rechtsgevoi
gen hebben, d.i. zoiang als de rechter 
niet is opgetreden om de nietigheid 
ervan uit te spreken (5). 

Een merkwaardige toepassing hiervan 
vindt men op het gebied van de civieie 
rechtspieging, t.w. dat middelen van 
nietigheid niet kunnen aangewend wor
den tegen vonnissen. Deze kunnen 
aileen worden vernietigd door de rechts
middelen bij de wet ingesteid (art. 20 
van het Gerechtelijk Wetboek). 

Er wordt immers niet ontkend dat (3) Dl. I, nr. 101; CoLIN-CAPITANT, dl. I, nr. 68; 
het gaat om een beslissing die uitgaat PLANIOL en RIPERT, VI, 283-285; contra : 
van de bevoegde administratie, met het JossERAND, dl. 1, 151. 

(2) Raadpl. de wijziging door artikel 41 van 
de wet van 8 aug. 1980 van art. 276 van het 
Wetboek op de Inkomstenbelastingen na het 
arrest van 30 januari 1980 (Bull. en Pas., 1980, 
I, 612). 

(4) Zie VEDEL, Droit administratif, 1964, 
biz. 425. CAMBIER, L'illegalite pour cause d'im
competence, J.T., 1954, 363; DE VIsSCHER, noot 
onder Cass., 11 jan. 1952, R.J.D.A., 1952, biz. 74. 

(5) DE PAGE, dl. II, nr. 781, biz. 785. 
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Dit betekent dat, zelfs indien een 

wezenlijk bestanddeel ontbreekt, het 
vonnis niettemin rechtsgevolgen zal heb
ben, zolang het, ingevolge het instellen 
van een rechtsmiddel, niet werd vernie
tigd. 

Al zou artikel 20 van het Gerechtelijk 
Wetboek ten deze niet toepasselijk zijn, 
omdat het niet gaat om een vonnis in de 
zin van deze bepaling, toch blijkt het 
een akte te zijn die uitgaat van een 
ambtenaar, handelende in die hoedanig
heid, in opdracht van de bevoegde admi
nistratie, in het raam van de bepaling 
van artikel 276 van het Wetboek op de 
Inkomstenbelastingen. 

Hieruit blijkt dus dat, hoewel vernie
tigbaar, die akte niettemin intussen 
voldoet aan de doeleinden waarvoor zij 
tot stand werd gebracht, d.i. een einde 
maken aan het geschil dat gerezen is. 

Het arrest mocht dus alleszins niet 
beslissen dat, nu de beslissing vernietig
baar was, er geen eind was gemaakt aan 
de administratieve faze. Het eerste onder
dee! is dus gegrond. 

Het tweede onderdeel is zo nauw met 
het eerste verbonden dat het met dit 
eerste een haast onsplitsbaar _ geheel 
uitmaakt. 

Het arrest beslist immers dat, nu de 
administratieve faze niet werd beein
digd, het hof van beroep niet bevoegd is 
om over het geschil uitspraak te doen. 

Het beslist dit echter ook omdat het 
hof van beroep geen bevoegdheid heeft 
om de zaak tot zich te trekken. 

Die tweede beslissing stoelt echter 
hoofdzakelijk op de eerste. Het hof van 
beroep gaat uit van de stelling dat, 
wanneer een vonnis teniet wordt 
gedaan, de rechter in hoger beroep de 
zaak tot zich trekt en de zaak in eerste 
en laatste aanleg beslecht. In de stelling 
van het hof van beroep is er ten deze 
nog geen beslissing van de directeur, 
maar het hof mag de zaak niet tot zich 
trekken, omdat de wet zulks niet 
bepaalt. 

U hebt dit reeds beslist, t.w. in het 
arrest van 16 november 1955 (6). 

Nu, afgezien van dit aspect van dat 
vraagstuk, blijft dan de vraag die het 
voorwerp van dit tweede onderdeel 
uitmaakt : was het hof van beroep 
verplicht uitspraak te doen over de 
grond van de zaak, hoewel de beslissing 
van de administratie met nietigheid was 
behept en overigens door het hof van 
beroep nietig werd verklaard? 

Eiser beroept zich in dat verband op 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek. 

Dit is echter verkeerd. Artikel 1068 
dient te worden gelezen in een rechts
pleging waarbij hoger beroep wordt 
ingesteld tegen een beslissing van de 
eerste rechter. 

De bepaling van artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek is gesteund op de 
overweging dat het hoger beroep de 
voortzetting is van het geding in eerste 
aanleg gevoerd. Dit laat dan de rechter 
in hoger beroep toe de grond van de 
zaak te beslechten, ook wanneer hij de 
beslissing van de eerste rechter nietig 
verklaart, of wanneer hij beslist dat de 
onderzoeksmaatregel door de eerste 
rechter bevolen, niet moet worden uitge
voerd. 

Maar de rechtspleging i.z. inkomsten
belastingen is totaal anders. 

Er zijn twee fazen in die rechts
pleging : een administratieve faze, die het 
voorwerp van de beslissing van de 
directeur uitmaakt, een gerechtelijke 
faze, waarin het hof van beroep in eerste 
en laatste aanleg uitspraak doet. Hier kan 
dus geen sprake zijn van toepassing van 
artikel- 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

U hebt dat vraagstuk reeds meermaals 
beslecht en in dit verband beslist dat 
het beroep bij het hof van beroep tot 
gevolg heeft dat dit hof steeds met het 
geheel van het geschil belast wordt, en 
dus steeds uitspraak moet doen over de 
grond ervan (7). 

U hebt overigens beslist in dat ver
band dat het rechtsmiddel niet is gericht Valt dus de eerste grondslag van de 

redenering weg, t.w. dat er geen beslis- I------------------
sing van de directeur bestaat (d.w.z. dat 
die beslissing wei bestaat, doch vernie
tigbaar is), dan komt men noodzakelijk 
terecht in de toestand waar het hof van 
beroep, na die beslissing te hebben 
vernietigd, niettemin over de grond van 
de zaak uitspraak moet doen. 

(6) Bull. en Pas., 1956, I, 247; A.C., 1956, I, 
201. 

(7) Cass., 29 maart 1949 (Bull. enPas.), 1949, 
I, 253(· 7 feb. 1950 (ibid., 1950, I, 394); 23 jan. 
1951 ibid., 1951, I, 333); 8 maart 1955 (ibid., 
1955, I, 755); 10 april 1956, 16 nov. 1955, 22 mei 
1956 (ibid., 1956, I, 834, 237 en 1007). 
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tegen de beslissing van de directeur, 
doch tegen de aanslag zelf. Het hof van 
beroep wordt dus met het onderzoek van 
de aanslag zelf belast (8). 

Men mag dan ook niet verwijzen naar 
het instituut van de evocatie of van de 
devolutieve kracht, zoals bepaald in de 
artikelen 1068 tot 1072 van het Gerechte
lijk Wetboek. 

Hieruit volgt dat ten deze het hof van 
beroep niet mocht beslissen, enerzijds, 
dat de administratieve faze niet beein
digd was, omdat de beslissing van de 
directeur moest nietig verklaard worden, 
en, anderzijds, dat, nu die beslissing 
voor niet bestaande werd gehouden, het 
geen bevoegdheid had om over de grond 
van de zaak uitspraak te doen. 

Het middel is dus in alle opzichten 
gegrond. 

Besluit : cassatie. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

van hetzelfde wetboek ingeleid bezwaar 
beslecht, de bevoegdheid van de direc
teur uitput, een einde maakt aan de 
administratieve faze van de procedure 
en elke nieuwe beslissing met hetzelfde 
voorwerp uitsluit, zodat het arrest de 
juridische aard van die beslissing mis
kent (schending van artikel 276 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, ook indien de 
beslissing met het aangeduid gebrek 
aangetast was, het hof van beroep het 
geschil ten gronde moest beslechten; 
immers het voorschrift van artikel 278 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen aan het hof van beroep de taak 
opdraagt om uitspraak te doen op het 
beroep tegen een beslissing getroffen 
(onder meer) krachtens artikel 267 van 
hetzelfde wetboek; het bestaan van een 
onregelmatigheid die de beslissing zou 
aantasten, deze opdracht niet opheft; 
tevens artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorschrijft dat de rechter in 
hoger beroep aileen dan de zaak naar de 
eerste rechter verwijst, wanneer hij een 
in het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, zodat het 
arrest, nu het weigert de grond van het 
geschil te beslechten, de vermelde bepa
lingen (artikel 278 van het Wetboek van· 

Over het middel, afgeleid uit de schen- de Inkomstenbelastingen en artikel 1068 
ding van de artikelen 276, 278 van het ) d 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, van het Gerechtelijk Wetboek schen t: 
ingevoegd respectievelijk bij de artike- Overwegende dat verweerder op 
len 2 van de wet van 16 maart 1976 en 8, 8 juni 1976 een bezwaarschrift heeft 
§ 2, van de wet van 30 mei 1972, en 1068 ingediend tegen de te zijnen laste 
van het Gerechtelijk Wetboek, gevestigde aanslag in de personen-

doordat het hof van beroep zich onbe- belasting voor het aanslagjaar 1975; 
voegd verklaart om de grond van de dat zijn bezwaarschrift werd ver
betwisting te beoordelen, na overwogen worpen bij beslissing van 9 oktober 
te hebben dat artikel 276 bepaalt dat 1979 ondertekend « voor de geweste
« de directeur, en niet zijn gedelegeerde, Iijke directeur, de gedelegeerde 
uitspraak doet bij gemotiveerde be- inspecteur, a.i. »; dat verweerder op 
slissing "• en verder dat « de jurisdictio- 29 oktober 1979 beroep instelde 
nele functie niet mag gedelegeerd 
worden ,, en dat « huidige beslissing, tegen die beslissing en onder meer 
uitgaande van een gedelegeerd inspec- aanvoerde dat ze nietig was omdat 
teur en niet van de directeur, geen ze uitging van een gedelegeerde 
directoriale beslissing uitmaakt, zodat de ambtenaar; dat het arrest het 
administratieve procedure of faze niet beroep ontvankelijk en, in zoverre 
beiHndigd werd »; het de geldigheid van de beslissing 

terwijl, eerste onderdeel, genoemde aanvecht, gegrond verklaart, de 
beslissing, al zou ze door het voormelde beroepen beslissing tenietdoet en 
gebrek aangetast zijn, toch een beslis- het hof van beroep onbevoegd ver
sing uitmaakt in de zin van artikel 267 klaart om over de grond van de 
van het Wetboek van de Inkomstenbe- betwisting uitspraak te doen· 
Iastingen, die een krachtens artikel 276 Ov d d t h t h' f 

(8) Cass., 7 feb. 1950 (Bull. en Pas., 1950, I, 
394); 29 maart 1949 (ibid., 1949, I, 253) en 
noot 1. 

erwegen e a e o van 
beroep, dat bevoegd is om in eerste 
en laatste aanleg het beroep van de 
belastingplichtige te behandelen, 
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wegens het kenmerk van openbare 
orde van de belastingen, zelf in feite 
en in rechte, binnen de perken van 
het aanhangig gemaakte geschil, 
over de grond ervan uitspraak moet 
doen, welke ook de nietigheid is 
waardoor de aangevochten beslis
sing is aangetast; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig het hof onbevoegd verklaart om 
over de grond van de door verweer
der aangebrachte betwisting uit
spraak te doen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het hof van beroep onbe
voegd wordt verklaard om de grond 
van de betwisting te beoordelen en 
uitspraak wordt gedaan 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 
uitspraak zal doen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

9 maart 1982 2. kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Vervloet
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Reinold Tournicourt, Brussel. 

Nr. 404 

2" KAMER - 10 maart 1982 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - RAMING • EX 

AEQUO ET BONO» VAN DE SCHADE- WET
TIGHEID - VEREISTEN. 

De rechter mag de door het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad geleden 
schade slechts ex aequo et bono 
ramen, wanneer hij de redenen 

opgeeft waarom, enerzijds, de door 
partijen voorgestelde ramingsgegevens 
moeten worden verworpen en, ander
zijds, de raming slechts ex aequo et 
bono kan geschieden (1). (Art. 1382 
B.W.) 

(DECROIE T. SABRUNS) 

10 maart 1982 ze kamer 
Voorzitter : de h. Legros, voorzitter 
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Kirk
patrick. 

Nr. 405 

2" KAMER- 10 maart 1982 

(Twee zaken) 

1° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT 

SCHENDING VAN HET GEHEIM- BEGRIP. 

2° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT 
MEDEDELING VAN INLICHTINGEN AAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS OF AAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - SCHENDING VAN 
HET BEROEPSGEHEIM- BEG RIP. 

3° TAALGEBRUIK - EENTALIG VONNIS 
OF ARREST - BEGRIP. 

1° Onverminderd de regels inzake de 
aansprakelijkheid naar gemeen recht 
is de omstandigheid dat een persoon 
een geschrift als « confidentieel » 
aanmerkt omdat hij wenst het geheim 
te houden, niet voldoende om het 
gebruik ervan in de loop van een 
proces, zelfs door een advocaat, te 
beschouwen als een schending van het 
beroepsgeheim. (Eerste en tweede 
zaak.) 

2° Onverminderd de toepassing van de 
regels inzake de beroepsplichtenleer 
belet art. 458 Sw. niet dat een advo
caat bij de verdediging van de belan
gen van zijn client aan de procureur 
des Konings of aan de onderzoeks
rechter inlichtingen meedeelt die hij 

(1) Cass., 22 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 194); 
zie Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 348) en 
30 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 69). 
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van een andere advocaat, raadsman 
van dezelfde client, gekregen heeft en 
die verband houden met de waarne
ming van die belangen door die raads
man (1). (Eerste zaak.) 

3o Dat in een arrest, dat na een Franse 
procedure in dezelfde taal is gesteld, 
een paar Duitse woorden uit een proces
stuk letterlijk zijn overgenomen, doet 
geen afbreuk aan de eentaligheid van 
het arrest (2); partijen hebben evenwel 
het recht de Duitse woorden te vertalen 
of een officiele vertaling te vorderen, en 
de rechter mag ze ambtshalve doen 
opmaken (3). (Tweede zaak.) 

(Eerste zaak} 

(BR ... T.G ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1981 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 458 en 508 van het Strafwet
boek, 1317 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de bewijskracht van de 
akten, miskenning van het recht van de 
verdediging en van het algemeen begin
sel dat de hoven en rechtbanken ver
plicht zijn te antwoorden op de conclu
sie, 

doordat het arrest enkel op grond van 
het kenmerk van het secretariaat van 
eiser - die zijn correspondent niet te 
zeggen heeft hoe de stukken moeten 
worden geklasseerd - de veronderstel
ling en de gevolgtrekking maakt dat mr. 
Rene Merkt op 12 mei 1977 in het bezit 
was van een dossier « SA.R. le comte de 
Flandre » en dat derhalve - tegen dat 
enige « bewijs » dat is ontleend aan het 
kenmerk van het secretariaat - niets 
aantoont dat verweerder kon weten dat 
« de brief van 3 mei 1977 als gevolg van 

(1) Cass., 12 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 444). 

(2) Zie Cass., 18 dec. 1961 (Bull. en Pas., 
1962, I, 475) en 3 mei 1977 (A.C., 1977, 898). 

(3) Zie Cass., 24 aug. 1961 (BulL en Pas., 
1961, I, 1219). 

een vergissing geklasseerd was in het 
hem voorgelegde dossier », 

terwijl het al dan niet confidentieel 
karakter van een brief enkel bepaald 
wordt door de volledige inhoud ervan en 
zeker niet door het briefkenmerk van 
het secretariaat van de afzender (welk 
kenmerk slechts de waarde heeft die het 
notitienummer heeft voor het parket), te 
meer nu eiser op de litigieuze brief klaar 
en duidelijk de vermelding « confi
dentieel » had aangebracht; het arrest 
derhalve de bewijskracht van de brief 
van 3 mei 1977 miskent en ten onrechte 
beslist dat, nu die brief niet confiden
tieel was, de burgerlijke partij de artike
len 458 en 508 van het Strafwetboek niet 
heeft overtreden door die brief openbaar 
te maken: 

Overwegende enerzijds dat, in 
strijd met wat het middel betoogt, 
het arrest de beslissing dat mr. 
Merkt op 12 mei 1977 in het bezit 
was van een dossier « Prince Char
les de Belgique, comte de Flandre » 
niet grondt op het kenmerk dat 
door het secretariaat van eiser op 
de litigieuze brief is aangebracht; 

Dat de appelrechters uit dat ken
merk enkel afleiden dat die brief 
normaal is geklasseerd in het dos
sier dat op het kantoor van mr. 
Merkt is aangelegd in de zaak van 
de Prins; 

Dat het hof van beroep het 
bestaan van dit dossier bij mr. 
Merkt afleidt uit het feit dat mr. 
Merkt de raadsman van de Prins 
« en uitsluitend van de Prins » was, 
alsook uit de verklaringen van ver
weerder die de appelrechters in 
aanmerking hebben genomen omdat 
ze volgens hen « niet onaannemelijk 
zijn, doch daarentegen een onweer
legbare waarheid bevatten »; 

Overwegende anderzijds dat het 
arrest, door te beslissen dat de brief 
van 3 mei 1977 niet confidentieel 
was, de bewijskracht van die akte 
niet miskent, ook al droeg die brief 
de vermelding « confidentieel »; 

Dat het arrest immers nergens 
stelt dat de vermelding « confi
dentieel » niet voorkwam op de 
brief, doch er speciaal de aandacht 
op vestigt en aldus, wat dat betreft, 
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de zin noch de strekking van die 
brief miskent; 

Dat die twee in het middel aange
voerde grieven feitelijke grondslag 
missen; 

Overwegende overigens dat de 
omstandigheid dat een persoon een 
stuk als « confidentieel » aanmerkt 
omdat hij de geheimhouding ervan 
wenst, niet voldoende is om het 
gebruik dat ervan gemaakt wordt, 
zelfs door een advocaat, te beschou
wen als een schending van het 
beroepsgeheim; 

Dat, onverminderd de toepassing 
van de regels inzake beroepsplich
tenleer, artikel 458 van het Straf
wetboek zich niet ertegen veret dat 
een advocaat naar aanleiding van de 
verdediging van de belangen van 
zijn client aan de procureur des 
Konings of aan de onderzoeksrech
ter inlichtingen doorgeeft die hij 
van een andere advocaat, raadsman 
van dezelfde client, gekregen heeft 
en die verband houden met de 
waarneming van die belangen door 
die raadsman; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat verweerder, 
advocaat, nooit de raadsman van 
eiser is geweest, dat het geschrift 
aan die advocaat werd overhandigd 
door een confrater (mr. Merkt), 
raadsman van dezelfde client (Prins 
Charles) met het oog op een proces 
dat die client voornemens was aan 
te spannen tegen zijn gewezen 
raadsman (eiser) en dat genoemde 
advocaat (verweerder) niet geweten 
heeft dat de confrater die hem het 
het geschrift toevertrouwde (mr. 
Merkt), althans naar wat eiser 
beweert, diens raadsman is geweest; 

Dat in dat opzicht het middel 
naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep, veroordeelt eiser in 
de kosten. 

10 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

(Tweede zaak) 

(BA. .. T. G ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 december 1981 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, miskenning van het in artikel 6.1 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden neergelegd 
algemeen beginsel van een billijke en 
openbare procesvoering, miskenning van 
het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, van de verplichting om op 
de conclusies te antwoorden, en schen
ding van de artikelen 1317, 1318, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
inzake de bewijskracht van de akten, 

doordat het bestreden arrest de beslis
sing dat er geen sprake kon zijn van 
schending van het beroepsgeheim door 
verweerder, grondt op het feit dat blij
kens de vermeld « Verwaltungsrat mit 
Einzelzeichnungsrecht » op het stuk 
« Handelsregister des Fiirstentums 
Liechtenstein, Vaduz », • aileen eiseres 
gemachtigd was om de vennootschap 
Socosef te vertegenwoordigen », zodat 
het onder die omstandigheden volstrekt 
ondenkbaar is dat het litigieuze stuk, 
namelijk de « vordering van de procu
reur des Konings van 2 november 1979 », 
« zonder de toestemming van eiseres 
door mr. Humbert is overgelegd aan de 
rechter •, en die omstandigheid tot 
gevolg heeft dat het litigieuze stuk niet 
meer als confidentieel kan worden 
beschouwd al in een andere procedure 
« waarin mevr. Bricmont-Barre optreedt 
als dominus litis », voor wie een rechts
persoon als tussenpersoon optreedt », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, het 
Duitse « Verwaltungsrat mit Einzel
zeichnungsrecht • « conseil d'administra
tion avec signature individuelle • bete
kent en niet, zoals het hof van beroep 
verkeerdelijk uitlegde en veronderstelde, 
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een alleenvertegenwoordigingsrecht van 
de vennootschap Socosef; uit de vermel
dingen in het handelsregister te Vaduz, 
waarnaar het arrest verwijst, anderzijds, 
blijkt dat de vennootschap Socosef 
beheerd wordt door drie personen en 
niet, zoals het hof van beroep verkeerde
lijk uitlegde en veronderstelde, door << de 
persoon van eiseres aileen »; het arrest 
bijgevolg in tweeerlei opzicht de bewijs
kracht miskent van de akte waarop het 
zijn beslissing grondt (een uittreksel uit 
het handelsregister te Vaduz) en waaruit 
blijkt, niet dat de advocaat Humbert het 
litigieuze stuk niet mocht overleggen 
« zonder toestemming » van eiseres, wel 
dat hij de toestemming van eiseres << hele
maal » niet nodig had vermits zij op dat 
ogenblik nog geen beheerster was van 
zijn cliente, de vennootschap Socosef; 

tweede onderdeel, het confidentieel 
karakter van een stuk niet verdwijnt ten 
opzichte van een natuurlijk persoon 
omdat een derde, advocaat van een 
rechtspersoon, melding ervan gemaakt 
heeft zonder daarvoor vervolgd te wor
den door de natuurlijke persoon die 
beschermd wordt door de vertrouwelijke 
aard van het stuk, en verweerder niet 
bewijst dat hij van zijn beroepsgeheim 
ontslagen werd of dat hij zich bevond 
<< in een van de uitzonderingsgevallen 
bedoeld in artikel 458 van het 
Strafwetboek »; 

derde onderdeel, er geen eerlijk pro
ces is wanneer het hof van beroep 
verkeerdelijk stelt dat << mevr. Eric
mont-Barre optreedt als "dominus litis", 
voor wie een rechtspersoon als tussen
persoon optreedt », terwijl de overwe
ging die ten grondslag ligt aan de 
bestreden beslissing, niet steunt op een 
op tegenspraak gevoerd openbaar debat 
of op de resultaten van het onderzoek 
van de door de gedingvoerende partijen 
neergelegde geschriften : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat, onverminderd 
de regels inzake de aansprakelijk
heid naar gemeen recht, de omstan
digheid dat een persoon, zelfs een 
advocaat, een geschrift als << con
fidentieel » aanmerkt omdat hij de 
geheimhouding ervan wenst, niet 
voldoende is om het gebruik ervan 
in de loop van een proces te 
beschouwen als een schending van 
het beroepsgeheim vooral wanneer, 

zoals ten deze, blijkt uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, die advocaat nooit de raads
man van die persoon is geweest en 
dit geschrift bovendien reeds tijdens 
een ander proces was aangewend; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging, 
schending van de artikelen 1317, 1318, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de bewijskracht van de 
akten en van de wet van 15 juni 1935 op 
het taalgebruik in gerechtszaken, 

doordat het arrest gedeeltelijk in het 
Duits is gesteld, zonder dat de tot 
staving van het beschikkende gedeelte 
weergegeven teksten in het Frans zijn 
vertaald, 

terwijl de wet op het gebruik der 
talen, waarvan de regels op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven (arti
kel 40), bepaalt dat de arresten « in de 
taal van de rechtspleging worden 
gesteld " (artikel 37), dat is « de taal 
waarin de bestreden beslissing is 
gesteld " (artikel 24) en het hof van 
beroep ten deze in het Frans diende aan 
te duiden wat onder « Verwaltungsrat 
mit Einzelzeichnungsrecht » moest wor
den verstaan, te meer nu het een andere 
betekenis heeft gegeven aan die in het 
Duits geschreven woorden, waardoor het 
een kapitale vergissing in rechte heeft 
begaan die een beslissende invloed heeft 
gehad op de wettigheid van het bestre
den beschikkende gedeelte : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest is gesteld in het Frans, de in 
de beroepen beslissing gebruikte 
taal van de rechtspleging; 

Overwegende dat het arrest welis
waar vermeldt « dat anderzijds uit 
een fotocopie van het " Handelsre
gister des Fiirstentums Liechten
stein, Vaduz" blijkt dat de venoot
schap Socosef sedert 24 juli 1979 
beheerd wordt door mevr. Louise 
Bricmont-Barre die de titel voert 
"Verwaltungsrat mit Einzelzeich
nungsrecht" (stuk 5) »; 
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Overwegende evenwel dat de juis
te overneming van die Duitse 
woorden uit een stuk van het dossier 
helemaal geen afbreuk doet aan de 
eentaligheid van het arrest; 

Dat er anders over beslissen tot 
gevolg zou hebben dat de rechter in 
zijn vonnis geen andere taal zou 
mogen gebruiken om een instelling, 
een gerecht of een stuk aan te 
duiden en zelfs geen woord of 
uitdrukking uit een vreemde taal 
zou mogen bezigen, hetgeen kenne
lijk onredelijk zou zijn en niet de 
bedoeling kan geweest zijn van de 
stellers van de wet van 15 juni 1935; 

Dat het middel in dat opzicht 
faalt naar recht; 

Wat het overige van het middel 
betreft: 

Overwegende dat het recht van 
verdediging op het gebied van taal
gebruik onder meer gewaarborgd 
wordt door het recht van de partijen 
om een vertaling te doen opmaken 
van de in een andere taal dan die 
van de rechtspleging gestelde stuk
ken, de voorgestelde vertaling te 
betwisten of een officiiHe vertaling 
ervan uit te lokken, onverminderd 
de bevoegdheid van de rechter om 
die vertaling ambtshalve te bevelen, 
indien daartoe grond bestaat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres om de 
vertaling heeft verzocht van de hier
boven weergegeven woorden; 

Dat het middel, hetwelk in dat 
opzicht geen veband houdt met de 
openbare orde, nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

10 maart 1983 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie : 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 406 

2• KAMER- 10 maart 1982 

G EZONDHEIDSPOLITIE (HUISDIE-
REN) - RUNDERBRUCELLOSE - NIET
NALEVING VAN DE VOORSCHRIFI'EN VAN DE 
INSPECTEUR-DIERENARTS MET BETREKKING 
TOT HET AFNEMEN VAN BLOED VAN DE 
RUNDEREN - K.B. 6 DEC. 1978 BETREFFENDE 
DE BESTRLJDING VAN DE RUNDERBRUCEL
LOSE, ARTT. 31, 54 EN 55- BEPALINGEN VAN 
DIE ARTIKELEN NIET ONVERENIGBAAR MET 
DIE VAN DE ARTT. 1 EN 3 WET 30 DEC. 1882 OP 
DE GEZONDHEIDSPOLITIE DER HUISDIEREN 
EN SCHADELLJKE INSECTEN. 

Het arrest waarbij een beklaagde wordt 
ontslagen van rechtsvervolging wegens 
overtreding van de artt. 54 en 55 KB. 
van 6 dec. 1978 betreHende de bestrij
ding van de runderbrucellose, door 
niet-naleving van de voorschriften van 
de inspecteur-dierenarts met betrek
king tot het afnemen van bloed van de 
runderen van hun veestapel, is niet 
naar recht verantwoord op grand dat 
de bepalingen van de artt. 31, 54 en 55 
van genoemd koninklijk besluit, onver
ei:J.igbaar zijn met die van de artt. 1 
en 3 wet van 30 dec. 1882 op de 
gezondheidspolitie der huisdieren en 
schadelijke insecten (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. LEEMANS R., LEEMANS J.) 

Overwegende dat eiseres ten ARREST ( vertaling) 
slotte niet nauwkeurig vermeldt 
waarin de schending van ~rtikel. 97 HET HOF;- Gelet op het bestre
van de Gron.~wet en de m1skenmng I den arrest, op 4 juni 1981 door het 
van de bewiJSkracht van de akten Hof van Beroep te Luik gewezen; 
bestaat; ~---....,..----------

Dat het. ~i~del in dat opzicht niet I (1) Zie R.v.St., 13 nov. 1981, nr. 21548, 
ontvankehJk 1s; France e.a. 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1, 3 
van de wet van 30 december 1882 op de 
gezondheidspolitie der huisdieren en 
schadelijke insecten, 31, 32, 33 van het 
koninklijk besluit van 6 december 1978 
betreffende de bestrijding van de 
runderbrucellose en 107 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat de verweerders 
werden vervolgd ter zake dat ze als 
verantwoordelijken voor runderen 
in de zin van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 6 december 
1978 betreffende de bestrijding van 
de runderbrucellose, onder meer de 
artikelen 5¥ en 55 van genoemd 
koninklijk besluit hebben overtre
den door de voorschriften van de 
inspecteur-dierenarts met betrek
king tot het afnemen van bloed van 
de runderen van hun veestapel niet 
nate leven; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat de 
beklaagden (thans de verweerders) 
betogen dat het koninklijk besluit 
van 6 december 1978 onwettig is, 
dat besluit op zijn wettigheid toetst 
en vermeldt « dat vaststaat dat de 
runderbrucellose een besmettelijke 
ziekte is; ... dat bijgevolg de wet van 
30 december 1882 waarbij de rege
ring gemachtigd wordt om bij 
koninklijk besluit de nodige maatre
gelen te nemen voor de bestrijding 
van besmettelijke ziekten van huis
dieren en het koninklijk besluit van 
20 september 1883 op de gezond
heidspolitie der huisdieren, dat een 
reglement van het algemeen bestuur 
is, daarop ... van toepassing zijn; ... 
dat bovengenoemde organieke wet 
van 30 december 1882, artikel 3, 
onder meer bepaalt dat de proces
sen-verbaal waarbij de overtredin
gen van de krachtens de wet uitge
vaardigde bepalingen worden vast
gesteld, bewijskracht hebben zolang 
het tegendeel niet bewezen is; ... dat 
artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 20 september 1883 voorziet in 
een tegensprekelijke procedure in 
twee instanties in geval van betwis
ting over de aard van de door de 
inspecteur-dierenarts vastgestelde 

besmettelijke ziekte; ... dat daaren
tegen op grond van artikel 31 van 
het koninklijk besluit van 6 decem
ber 1978 enkel het Instituut voor 
Diergeneeskundig Onderzoek, de 
erkende laboratoria waarvan zij 
afhangen en die welke werken 
onder het toezicht van de dierge
neeskundige diensten of van de 
inspecteurs van hun ambtsgebied, 
gemachtigd ... zijn (om) biologische 
proeven uit te voeren op melk, 
bloed en op elke andere stof, met 
het oog op de diagnose van runder
brucellose; ... dat het Instituut voor 
Diergeneeskundig Onderzoek en de 
laboratoria ervan op grond van die 
bepaling een werkelijk monopolie 
bezitten inzake diagnose van bru
cellose; ... dat de eigenaar of de 
houder van het dier waarvan de 
brucellose aldus is vastgesteld, op 
basis van de uitslagen van die 
instellingen aileen zich dient te 
onderwerpen aan de daaruit voort
vloeiende maatregelen - wil hij 
zich niet schuldig maken aan over
treding van de wet - zonder dat hij 
kan bewijzen dat het dier niet is 
aangetast door brucellose, hetgeen 
hij slechts zou kunnen doen indien 
hij desnoods een niet erkend labo
ratorium van zijn ,keuze zou belas
ten met een tegenonderzoek; ... dat 
aldus artikel 31 van het koninklijk 
besluit van 6 december 1978 in 
strijd is met de organieke wet van 
30 december 1882, dat het bijgevolg 
onwettig is en er derhalve geen 
termen aanwezig zijn om het op de 
verdachten toe te passen »; 

Overwegende dat, enerzijds, 
artikel 1 van de wet van 30 decem
ber 1882 op de gezondheidspolitie 
der huisdieren en schadelijke insec
ten bepaalt : « De regering is 
gemachtigd om bij koninklijk 
besluit voor te schrijven de maatre
gelen welke de vrees van het in
dringen of het bestaan van aanste
kende ziekten bij de huisdieren kan 
nodig maken binnen het land en op 
de grenzen, wat de handelsbetrek
kingen met de vreemde betreft »; 
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Dat de regering krachtens die 
bepaling bevoegd is om alle maatre
gelen voor te schrijven die nodig 
zijn voor het in de wet aangegeven 
doel; 

Dat de omstandigheid dat de 
regering bij koninklijk besluit van 
20 september 1883 een reglement 
van algemeen bestuur op de 
gezondheidspolitie der huisdieren 
heeft vastgesteld, geenszins verhin
dert dat de regering bij een later 
koninklijk besluit, ten deze het 
besluit van 6 december 1978, de 
specifieke maatregelen voorschrijft 
welke noodzakelijk zijn voor de 
bestrijding van de runderbrucellose; 

Overwegende dat, anderzijds, vol
gens aritkel 3 van de wet van 
30 december 1882, de processen
verbaal waarbij overtredingen van 
de krachtens de wet uitgevaardigde 
bepalingen worden vastgesteld, 
bewijskracht hebben zolang het 
tegendeel niet is bewezen; 

Overwegende dat artill::el 31.1 van 
het ter uitvoering van de wet van 
30 december 1978 uitgevaardigde 
koninklijk besluit van 6 december 
1978 betreffende de bestrijding van 
de runderbrucellose bepaalt dat, wat 
de toepassing van dat besluit 
betreft, « slechts het Nationaal 
Instituut voor Diergeneeskundig 
Onderzoek en de in bijlage III 
voorkomende laboratoria gemach
tigd zijn biologische proeven te 
verrichten op melk, bloed en op 
elke andere stof, met het oog op de 
diagnose van runderbrucellose »; 

Overwegende dat dit koninklijk 
besluit de verantwoordelijke voor de 
runderen niet verbiedt om voor de 
verdediging van zijn belangen even
tueel de dierenarts van zijn keuze 
te raadplegen, zelfs als laatstge
noemde door de overheid niet is 
aangenomen; dat de verantwoorde
lijke voor runderen krachtens de 
artikelen 4, 5, 11 en 24 van het 
koninklijk besluit verplicht is, inge-

val er verdenking van brucellose 
bestaat of ingeval dat hij officieel in 
kennis wordt gesteld van het 
bestaan van brucellose, bepaalde 
onderzoeken te doen verrichten 
door een aangenomen dierenarts; 
dat hij evenwel krachtens die regle
mentaire bepalingen de dierenarts 
mag kiezen; 

Overwegende dat artikel 31.1 van 
dat koninklijk besluit - dat enkel 
de beperking beoogt, in het belang 
van de volksgezondheid, van de 
inrichtingen die gemachtigd zijn om 
biologische proeven op melk, bloed 
en op elke andere stof te verrichten 
met het oog op de diagnose van 
runderbrucellose -, niet belet dat 
eventueel het tegenbewijs wordt 
geleverd van de vaststellingen, in de 
processen-verbaal gedaan door de· 
aangestelden die bevoegd zijn om 
de overtredingen op dat besluit vast 
te stellen; 

Overwegende dat het arrest door 
de verweerders op de hierboven 
weergegeven gronden te ontslaan 
van de rechtsvervolging, die tegen 
hen is ingesteld wegens overtreding 
van de artikelen 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 6 december 
1978 betreffende de bestrijding van' 
de runderbrucellose, de in het mid
del aangegeven 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; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

10 maart 1983 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros 
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 407 

1 e KAMER - 11 maart 1982 

1° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 
- BURGERLUKE ZAKEN - BESTREDEN 
BESLISSING WAARVAN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE GEGROND IS OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING BEKRITISEERDE REDEN -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF DIE REDEN TE 
VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND WAAR
DOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT 
VERANTWOORD (1). 

2° ADOPI'IE - BURGERLUK WETBOEK, 
ARTT. 353 EN 369 - BEHANDELING VAN DE 
ZAAK EN DEBATTEN IN RAADKAMER -
PROCEDUREVORM WAARVAN DE NIET
INACHTNEMING NIET GEPAARD GAAT MET 
EEN UITDRUKKELUK DOOR DE WET BEVOLEN 
NIETIGHEID. 

~l0 VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLUKE ZAKEN - BEHANDELING VAN DE 
ZAAK EN DEBATTEN IN RAADKAMER VOORGE
SCHREVEN BU DE ARTI. 353 EN 369 B.W. -
PROCEDUREVORM WAARVAN DE NIET
INACHTNEMING NIET GEPAARD GAAT MET 
EEN UITDRUKKELUK DOOR DE WET BEVOLEN 
NIETIGHEID - MISKENNING VAN DIE VORM 
DOOR DE EERSTE RECHTER - NIETIGVER
KLARING DOOR DE APPELRECHTER VAN DE 
PROCEDURE NIET MOGELUK. 

(VAN DORPE J. T. VAN DORPE A., HANS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 maart 1981 en 
15 mei 1981 door het Hof van 
Beroep te Bergen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 februari 1979; 

Wat het cassatieberoep tegen het 
arrest van 20 maart 1981 betreft : 

sen-verbaal van de eerste recbter en uit 
bet beroepen vonnis zelf blijkt dat, in 
strijd met de voorscbriften van 
artikel 353, § 3, van bet Burgerlijk 
Wetboek, waarnaar artikel 369, eerste 
lid, van betzelfde wetboek verwijst, de 
partijen niet in raadkamer zijn verscbe
nen en de zaak er niet is besproken, en 
bet niettemin beslist dat de subsidiaire 
vordering ingesteld op 26 februari 1976, 
dit is op Mn van de terecbtzittingen van 
de eerste recbter die onregelmatig is 
gehouden, ontvankelijk en gegrond is 
en weigert de voor de eerste rechter 
gevolgde onregelmatige procedure nietig 
te verklaren, op grond dat « de bij 
artikel 353, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde afwijking van de regel 
van de openbaarheid van de debatten 
slecbts een dwingende bepaling ter 
bescherming van prive-belangen is 
waarvan de miskenning enkel een rela
tieve nietigheid tot gevolg heeft, dat de 
partijen geen enkele exceptie van nietig-· 
heid hebben opgeworpen, dat de appel
rechter ze derhalve niet ambtshalve 
dient uit te spreken, 

tezwijl de regel dat de behandeling 
van de vordering en, bij voorkomend 
geval, de debatten in raadkamer plaats
hebben, zoals hij op algemene wijze in 
artikel 57 van de wet van 8 april 1965 en, 
inzake adoptie en wettiging door adop
tie, in de artikelen 353, § 3, en 369 van 
bet Burgerlijk Wetboek is neergelegd, 
van openbare orde is en gepaard gaat 
met een absolute nietigbeid; bet vonnis 
van de jeugdrecbtbank van 1 april 1976 
derbalve is gewezen na een door een 
absolute nietigbeid aangetaste procedure 
en bet arrest, door die nietigbeid niet uit 
te spreken .en door de subsidiaire vorde
ring tot adoptie, die de verweerders op 
de door de eerste rechter op 26 februari 
1976 onregelmatig gebouden terechtzit
ting hadden ingesteld en voor de eerste 
rechter onregelmatig was bebandeld, 
ontvankelijk en gegrond te verklaren, 
die nietigbeid overneemt en aldus een 
scbending inboudt van de in bet middel 
vermelde bepalingen waarbij die nietig
beid wordt opgelegd : 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 6, 353, inzonder
beid §§ 3 en 5, 369, 1131 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 757 van bet Gerech
telijk Wetboek, 57, 58 van de wet van Overwegende dat artikel 860 van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe- het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
scherming, 96 en 97 van de Grondwet, dat, wat de verzuimde of onregel-

doordat het arrest van 20 maart 1981 matig verrichte vorm ook zij, geen 
vaststelt dat uit de terechtzittingsproces- proceshandeling nietig kan worden 

I 
verklaard indien de wet de nietig

(1) Cass., 3 nov. 1978 en 10 april 1979 (A.C., heid ervan niet uitdrukkelijk heeft 
1978 79, 257 en 945). bevolen; 
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Overwegende dat het plaatsheb
ben van de behandeling van de zaak 
en van de debatten in raadkamer, 
als voorgeschreven bij de artike
len 353 en 369 van het Burgerlijk 
W etboek, een procedurevorm is 
waarvan de niet-inachtneming niet 
gepaard gaat met een uitdrukkelijk 
door de wet bevolen nietigheid; 

Dat daaruit volgt dat, ook al had 
de bestreden beslissing ten onrechte 
geoordeeld dat de bij artikel 353, 
§ 3, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde afwijking van de regel van 
de openbaarheid van de debatten 
slechts een dwingende bepaling ter 
bescherming van prive-belangen is 
waarvan de miskenning enkel een 
relatieve nietigheid tot gevolg heeft, 
de beschikking van het arrest om 
de procedure voor de eerste rechter 
niet nietig te verklaren naar recht 
verantwoord zou blijven; 

Dat het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Wat het cassatieberoep tegen het 
arrest van 15 mei 1981 betreft : 

Overwegende dat eiseres tegen dit 
arrest geen enkel middel aanvoert; 

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

11 maart 1982 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 408 

1• KAMER- n maart 1982 

BELASTINGEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING- VEREISTE VORM. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing 
van de bestendige deputatie van een 
provincieraad over het bezwaar van 
een belastingplichtige inzake directe. 
gemeentebelastingen moet, op straffe 
van verval, binnen tien dagen worden 
betekend aan de partij tegen wie zij is 
gericht (1). (Art. 4 wet 22 jan. 1849; 
art. 2, wet 22 juni 1965; art. 2, wet 
18 maart 1874; art. 16, wet 22 juni 
1877.) 

(CHANTRAINE T. GEMEENTE NASSOGNE) 

11 maart 1982 1e kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Stranard - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 409 

1• KAMER - 11 maart 1982 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - GOED

KEURING VAN DE INSCHRIJVING- KENNIS
GEVING- VORM. 

Art. 36 KB. van 14 okt. 1964 betreffende 
het sluiten van overeenkomsten voor 
rekening van de Staat bepaalt dat de 
kennisgeving aan de inschrijver van 
de goedkeurinf{ van zijn inschrijving 
geschiedt hetz1j bij een ter post aange
tekende brief, hetzij, zo nodig, per 
telegram waarvan de inhoud bij aan
getekende brief wordt bevestigd en de 
kennisgeving geacht is te zijn gedaan 
door eenvoudige afgifte op het post- of 
telegraafkantoor van de brief of van 
het telegram binnen de termijn ge-. 
durende welke de inschrijvers inge
volge art. 35 door hun inschrijving 
gebonden blijven; daaruit vloeit voort 
dat eenvoudige afgifte van het tele
gram, binnen voormelde termijn, tot 
gevolg heeft dat de overeenkomst defi
nitief is gesloten, ook al wordt de 
inhoud ervan niet bij aangetekende 
brief bevestigd. 

VOORZIENING IN CASSATIE (1) Cass., 17 okt. 1975 (A.C., 1976, 223) en 
VORM- DIRECI'E GEMEENTEBELASTINGEN- 29 jan. 1979 (1b1d., 19<8 19, 602\ 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN T. 
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN 

FRERES P.V.BA.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van de wet van 
4 maart 1963 betreffende het sluiten van 
overeenkomsten voor rekening van de 
Staat, 36 van het koninklijk besluit van 
14 oktober 1964 betreffende het sluiten 
van overeenkomsten voor rekening van 
de Staat en 1794 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, met wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter, in 
beginsel gegrond verklaart de vordering 
tot vergoeding van de schade die ver
weerster beweert geleden te hebben 
door de eenzijdige ontbinding door eiser 
van een aannemingscontract dat zoge
zegd op 29 juli 1967 tussen partijen zou 
gesloten zijn, op grond : « dat, in strijd 
met hetgeen ge'intimeerde (thans eiser) 
beweert, de kennisgeving van de goed
keuring van een inschrijving geenszins 
veronderstelt dat er, om geldig te zijn, 
een aangetekende brief moet worden 
gezonden; dat zo, krachtens het tweede 
lid van artikel 36 van voormeld konink
lijk besluit van 14 oktober 1964, de 
kennisgeving bij aangetekende brief 
weliswaar de regel is, ze, zo nodig, kan 
worden gedaan per telegram; dat in 
beide gevallen de kennisgeving geacht 
wordt gedaan te zijn door eenvoudige 
afgifte op het bevoegd postkantoor van 
de aangetekende brief, of telegraafkan
toor van het telegram, binnen de termijn 
gedurende welke de inschrijving door de 
inschrijving gebonden blijft (derde lid 
van artikel 36 van het koninklijk besluit 
van 14 oktober 1964); dat die afgifte 
derhalve de enige voorwaarde voor de 
geldigheid van de kennisgeving is; dat 
uit vorenvermelde overwegingen kan 
worden afgeleid dat ge'intimeerde door 
de kennisgeving van het telegram con
tractueel jegens appellante gebonden 
was vanaf de datum van de afgifte, dat 
is vanaf 29 juli 1967 », 

terwijl het derde lid van voormeld 
artikel 36 weliswaar bepaalt dat de 
kennisgeving van de goedkeuring van de 
inschrijving geacht wordt gedaan te zijn 

door de afgifte op het postkantoor van' 
het telegram waarin het akkoord van. 
eiser vermeld staat, doch uit het eerstei 
en tweede lid van dat artikel 36 volgt dat! 
er geen sprake is van een kennisgevingi 
waardoor de overeenkomst is gesloten. 
zonder een bevestiging bij aangetekende: 
brief van de inhoud van het telegram;: 
naar luid van het tweede lid van. 
artikel 36, de kennisgeving van de goed-; 
keuring van de inschrijving, waardoor: 
volgens het eerste lid aileen de overeen-: 
komst is gesloten, immers geschiedt bij 
een aangetekende brief of, zo nodig, 
« per telegram waarvan de inhoud bij 
aangetekende brief wordt bevestigd »;: 
met andere woorden, de bevestiging van. 
de inhoud van het telegram bij aangete-; 
kende brief een voorwaarde is voor het 
bestaan van de kennisgeving van de 
goedkeuring van de inschrijving en, 
bijgevolg, voor het bestaan van een 
aannemingscontract; het derde lid van 
voormeld artikel 36 niets afdoet aan die 
bepaling, doch enkel preciseert dat, voor 
de beoordeling van de termijn van 60 
dagen gedurende welke de inschrijvers. 
gebonden blijven (artikel 35, § 1), de 
kennisgeving geacht is gedaan te zijn op 
de dag van de afgifte van het telegram 
op de post, waaruit volgt dat het arrest 
niet, zonder dat artikel 36 te schenden, 
heeft kunnen beslissen dat de kennisge
ving van de goedkeuring van een 
inschrijving niet onderstelt dat er een 
aangetekende brief wordt gezonden en 
dat, derhalve, tussen partijen een aanne
mingscontract is gesloten door eenvou
dige afgifte op de post van een niet door 
eiser bevestigd telegram volgens hetwelk 
verweerster gekozen was (schending van 
de bovenaan in het middel vermelde 
artikelen 1 van de wet van 4 maart 1963 
en 36 van het koninklijk besluit van 
14 oktober 1964 en, bijgevolg, van 
artikel 1794 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 36 van het koninklijk besluit 
van 14 oktober 1964 betreffende het 
sluiten van overeenkomsten voor 
rekening van de Staat, dat ten deze 
van toepassing is, de kennisgeving 
aan de inschrijver van de goedkeu
ring van zijri inschrijving geschiedt 
hetzij bij een ter post aangetekend~ 
brief, hetzij, zo nodig, per telegram 
waarvan de inhoud bij aangete
kende brief wordt bevestigd; 
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Dat, volgens het derde lid van dit 
artikel 36, de kennisgeving geacht is 
gedaan te zijn door eenvoudige 
afgifte op het post- of telegraafkan
toor van de brief of van het tele
gram binnen de termijn gedurende 
welke de inschrijvers ingevolge 
artikel 35 door hun inschrijving 
gebonden blijven; 

Dat daaruit volgt dat eenvoudige 
afgifte van het telegram, binnen 
voormelde termijn, tot gevolg heeft 
dat de overeenkomst definitief is 
gesloten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

11 maart 1982- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
ad.vocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Dassesse. 

Nr. 410 

3• KAMER - 15 maart 1982 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN- UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF. 

Het Hot van Cassatie is, bij de beoorde
ling van een cassatiemiddel, bevoegd 
om de bestreden beslissing uit te 
leggen en te beslissen dat een uitdruk
king in deze beslissing de gedachte 
van de rechter verkeerd weergeeft, 
maar dat deze niettemin duidelijk 
genoeg blijft(1). (Art. 608 Ger.W.) 

(HUCORNE T. • ENTREPRISES GENERALES 
ISTASSE », N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1980 door het 
Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, 
gewezen: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 63, inzonderheid 
eerste tot derde lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten, 97 van de Grondwet, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en uit de 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest het aanbod van 
eiser verwerpt om te bewijzen dat tij
dens de weken v66r zijn afdanking 
timmerlieden werden aangenomen, 
omdat het « niet opportuun en niet ter 
zake dienende » is, en bijgevolg de 
vordering van eiser, strekkende tot beta
ling van een vergoeding wegens wille
keurige afdanking, afwijst op grond « dat 
uit de gegevens van het dossier, uit de 
conclusies en de uitleg van de partijen 
volgt dat niet is aangetoond dat de 
afdanking van appellant (thans eiser) 
!liet berust o:p de noodwendigheden 
mzake de werkmg van de onderneming, 
in de zin van artikel 63 van de wet van 
3 juli 1978, zoals die voortvloeien uit de 
analyse door de rechtbank in het beroe
pen vonnis en uit de motieven van 
onderhavig arrest, nu het bewijs van de 
redenen van de afdanking, dat naar luid 
van het tweede lid van artikel 63, door 
de werkgever moet geleverd worden, in 
de omstandigheden van de zaak genoeg
zaam naar recht is geleverd »; 

terwijl het eerste lid van artikel 63 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat 
onder willekeurige afdanking wordt ver
staan « bet ontslag van een werkman die' 
is aangeworven voor een onbepaalde 
tijd, om redenen die geen verband 
houden met de geschiktheid of bet 
gedrag van de werkman of die niet 
berusten op de noodwendigheden inzake 
de werking van de onderneming »,en in 
bet tweede lid, dat de werkgever, bij 
betwisting dienaangaande, bet bewijs 
moet leveren van de voor het ontslag 

------------------1 aangevoerde redenen, en het derde lid 

(1) Cass., 31 maart 1977 (A.C., 1977, 832). 
dat de werkgever die een werkman op 
willekeurige wijze afdankt, aan deze een 
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bijzondere vergoeding moet betalen; 
eiser ten deze de werkelijkheid heeft 
betwist van de door verweerster voor het 
ontslag ingeroepen reden, meer bepaald 
« het te groot aantal timmerlieden >>, dat 
verweerster dus moest bewijzen dat die 
reden juist is; 

terwijl, dus, eerste onderdeel, het 
arrest, nu het had vastgesteld dat « niet 
is aangetoond dat de afdanking van 
appellant niet berust op de noodwendig
heden inzake de werking van de 
onderneming », dat er met andere woor
den twijfel bestaat nopens het feit of 
eiser om een andere reden dan de 
noodwendigheden inzake de werking 
van de onderneming is ontslagen, ver
volgens niet kon beslissen dat « het 
bewijs van de reden van de afdanking 
dat luidens artikel 63, tweede lid, door 
de werkgever moet geleverd worden, in 
de omstandigheden van de zaak genoeg
zaam naar recht is geleverd >>; die 
beslissing in tegenspraak is met de 
vaststelling dat een twijfel blijft bestaan 
.nopens het willekeurig karakter van 
eisers afdanking (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en de regel 
miskent dat uit een onzeker feit geen 
bewijs kan worden afgeleid (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); zij, hoe dan ook, 
artikel 63, voornoemd eerste en tweede 
lid, schendt in zoverre zij als vaststaand 
aanneemt dat eiser niet willekeurig is 
afgedankt en dat verweerster het in die 
bepaling omschreven bewijs heeft gele
verd, terwijl uit geen enkele vaststelling 
van het arrest volgt dat de afdanking 
werk~lijk berust op de noodwendigheden 
inzake de werking van de onderneming; 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat verweerster genoegzaam 
naar recht het bewijs van de redenen 
van het ontslag heeft geleverd, dat 
overeenkomstig genoemd artikel 63 op 
haar rust, meer bepaald op grond dat 
niet is aangetoond dat eisers afdanking 
niet berust op de noodwendigheden 
inzake de werking van de onderneming, 
de bewijslast omkeert (schending van de 
artikelen 1315, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerech
telijk Wetboek) en voornoemd artikel 63, 
tweede lid, schendt doordat het het 
bewijs dat eisers afdanking niet wille
keurig is, afgeleid heeft uit het feit dat 
eiser niet heeft kunnen aantonen dat' 
zijn afdanking berustte op de noodwen
digheden van de werking van de onder
neming, en niet uit het feit dat verweer-

ster een gegeven heeft aangebracht dat 
bewijst dat de reden van de afdanking 
juist is; 

derde onderdeel, het arrest niet zon
der aantasting van eisers recht op een 
bijzondere vergoeding in geval van wille
keurige afdanking (artikel 63, derde lid) 
heeft kunnen beslissen dat zijn bewijs
aanbod « niet opportuun en niet ter zake 
dienende is >> terwijl het precies beoogde. 
aan te tonen dat de afdanking willekeu- · 
rig is (schending van artikel 63, derde 
lid, van de wet van 3 juli 1978 betref- · 
fende de arbeidsovereenkomsten); het. 
arrest, bovendien, door zonder geldige 
redenen het schijnbaar doorslaggevend 
bewijsaanbod van eiser af te wijzen,, 
laatstgenoemdes recht van verdediging . 
miskent: 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat het Hof, bij de 
beoordeling van een cassatiemiddel, 
bevoegd is om de bestreden beslis
sing uit te leggen en te beslissen dat 
een uitdrukking in die beslissing de 
gedachte van de rechter slecht 
weergeeft, maar dat deze niettemin 
duidelijk genoeg blijft; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat uit de gegevens van het 
dossier, uit de conclusies en de 
uitleg van de partijen volgt dat niet 
is aangetoond dat het ontslag van 
appellant niet berust op de nood
wendigheden inzake de werking van 
de onderneming, in de zin van 
artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, 
zoals die voortvloeien uit de analyse 
door de rechtbank in het beroepen 
vonnis en uit de motieven van 
onderhavig arrest, nu het bewijs 
van de redenen van het ontslag, dat 
naar luid van het tweede lid van 
artikel 63 door de werkgever moet 
geleverd worden, in de omstandig
heden van de zaak genoegzaam 
naar recht is geleverd »; 

Overwegende dat die consideran
sen, in hun context, geen twijfel 
uitdrukken nopens de gegrondheid 
van de redenen van het ontslag, 
maar betekenen dat verweerster de 
werkelijkheid van de door haar 
aangevoerde motieven heeft aange
toond en ook de omstandigheid dat 
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zij berusten op de noodwendighe
den inzake de werking van haar 
onderneming; 

eventueel de eiser in de kosten veroor
delen (1). (Art. 68 Arbeidsongevallenwet 
10 april 1971.) 

Dat het arrest uit die consideran
sen afleidt dat eisers bewijsaanbod 
niet ter zake dienende is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15 maart 1982- 3' kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Biitzler. 

Nr. 411 

3' KAMER - 15 maart 1982 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER

LUKE ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL- CASSA
TIEBEROEP VAN DE GETROFFENE TE LAAT 
INGESTELD - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM TE OORDELEN OF DAT CASSATIEBEROEP 
ROEKELOOS IS. 

2° ARBEIDSONGEVAL- KOSTEN- CAS
SATIEBEROEP VAN DE GETROFFENE TE LAAT 
INGESTELD - NIET ONTVANKELLJK CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
OM TE OORDELEN OF DAT CASSATIEBEROEP 
ROEKELOOS IS. 

3° ARBEIDSONGEVAL - KOSTEN -
BESLISSING VAN HET HOF VAN CASSATIE DAT 
HET CASSATIEBEROEP VAN DE GETROFFENE 
ROEKELOOS IS- GEVOLG. 

(VAN KRAENENBROECK T. BELGIE 
INDUSTRIE » VERENIGING VOOR ONDERLINGE 

VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1981 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid, door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen en uit het 
tardief karakter ervan afgeleid : 

Overwegende dat uit het door 
verweerster overgelegde gerechts
deurwaardersexploot blijkt dat het 
op 16 februari 1981 op tegenspraak 
gewezen arrest, op 14 mei 1981 op 
verweersters verzoek regelmatig is 
betekend, aan de in Belgie woon
achtige eiser; 

Overwegende dat de voorziening 
ingesteld bij ter griffie van het Hof 
op 6 oktober 1981 neergelegd ver
zoekschrift, dus na het verstrijken 
van de termijn van drie maanden 
vanaf de betekening van de be
streden beslissing, bepaald bij 
artikel 1073, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, tardief is; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

Overwegende dat de voorziening 
die na het verstrijken van de wet
tige termijn is ingesteld, ten deze 
roekeloos is en dat de kosten, met 
toepassing van artikel 68 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, ten laste van eiser moeten 
gelegd worden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 1 o en 2° Wanneer de door een arbeidson

geval getroffene zijn cassatieberoep te 1---------------.....,...
laat heeft ingesteld, zodat dit niet 
ontvankelijk is, kan het Hoi vrij 
oordelen of dat beroep roekeloos is en 

(1) Zie de plechtige openingsrede « Over de 
Rechtsstaat » van proc.-gen. Dumon v66r het 
Hof van 3 sept. 1979, nr. 12, blz. 32. 
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15 maart 1983 - 3e kamer - Voorzit

ter en verslagger : de h. Meeus, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Draps en 
DeBruyn. 

Nr. 412 

3e KAMER - 15 maart 1982 

1o CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL BERUSTEND OP EEN 
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING - GEMIS AAN FEITELIJKE GROND
SLAG (1). 

2° ARBEIDSONGEVAL - BEPALINGEN 
INZAKE HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE 
ARBEIDSONGEV ALLENWET 10 APRIL 1971 
BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE (2). 

3o ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
SECTOR- BEPALINGEN INZAKE HET TOEPAS
SINGSGEBIED VAN DE WET BETREFFENDE DE 
SCHADEVERGOEDING VOOR ARBEIDSONGE
VALLEN EN VOOR BEROEPSZIEKTEN IN DE 
OVERHEIDSSECTOR VAN 3 JULI 1967 - BEPA
LINGEN VAN OPENBARE ORDE. 

4o ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-

SECTOR- BESLISSING VAN DE RECHTER DAT 
DE VERGOEDINGEN VAN DE ARBEIDSONGE
VALLENWET 10 APRIL 1971 VERSCHULDIGD ZIJN 
AAN DE RECHTHEBBENDEN VAN DE GETROF
FENE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL OP WIE DE 
WET VAN 3 JULI 1967 VAN TOEPASSING IS -
ONWETTIGE BESLISSING. 

5° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - ARBEIDSONGE
VAL - OVERHEIDSSECTOR - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BELGISCHE STAAT- ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP - VEROORDELING 
VAN DE ElSER IN DE KOSTEN. 

4° Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing dat de weduwe en wezen 
van de getroffene van een dodelijk 
arbeidsongeval, in de zin van de wet 
van 3 juli 1967, recht hebben op de 

wettelijke vergoedingen van de 
Arbeidsongevallenwet 10 april 1971. 
(Art. 1, eerste lid, 1°, K.B. 21 jan. 1969.) 

5° Wanneer het Hoi ingaat op het cassa
tieberoep van de Belgische Staat en 
een beslissing over een vordering 
o.g.v. de wet 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongeval
len en voor beroepsziekten in de 
overheidssector vernietigt, veroordeelt 
het de eiser in de kosten. (Art. 24 K.B. 
24 jan. 1969.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. LANDSVERDEDI
GING T. GERARD) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 oktober 1980 door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling 
Neufchateau, gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, inzonder
heid derde lid, 1°, 8 tot 11 van de wet 
van 3 juli 1967 betreffende de schadever
goeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, de artikelen 2, 8 en 9, 
gewijzigd respectievelijk bij de arti
kelen 2, 6 en 7 van de wet van 13 juli. 
1973, en van de artikelen 8, inzonderheid 
§ 1, eerste en tweede lid, 10, 12, 13, 19 en 
21 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
voor recht zegt dat verweerster, voor 
zichzelf en haar minderjarige kinderen, 
recht heeft op de bij de arbeidsongeval
lenwet bepaalde wettige vergoedingen, 
op grond dat : << ... hoewel de getroffene 
inderdaad 's namiddags vanaf 13 uur 
met verlof was, moet worden opgemerkt 
dat het ongeval helemaal niet is gebeurd 
tijdens het verlof dat eindigde om 17 uur 
30 bij het einde van de kantooruren, 
maar op een ogenblik dat verlof voorbij 
was en terwijl de getroffene opnieuw het 
normale traject, wat tijd en plaats 
betreft, van de plaats waar hij werkt 
naar zijn verblijfplaats had gevolgd; dat 
het feit dat de getroffene 's namiddags 
met verlof was geweest, ten deze het 

------------------1 normaal karakter van het traject niet 
(1) Cass., 5 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 627). 

(2) Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 729). 

heeft bei'nvloed; dat daaruit volgt dat de 
getroffene op het ogenblik van het 
ongeval op de weg naar en van het werk 
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was in de wettige betekenis van het 
woord »; 

terwijl, eerste onderdeel, onder de weg 
naar en van het werk het normale 
traject wordt verstaan dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn verblijf
plaats te begeven naar de plaats waar 
hij werkt en omgekeerd (artikel 8, § 1, 
tweede lid, van de arbeidsongevallen
wet); genoemd traject als normaal kan 
worden beschouwd wanneer de onder
breking, waarvan de duur niet belang
rijk is, door een wettige reden wordt 
verantwoord; dat het niet langer nor
maal is wanneer de onderbreking 
belangrijk is en niet door overmacht 
wordt verantwoord; het arrest, ten deze, 
erop wijst dat de getroffene de plaats 
van zijn werk omstreeks 13 uur had 
verlaten, maar dat hij op het ogenblik 
van zijn ongeval de « gewone , weg van 
en naar het werk had genomen, na in 
Aarlen tussen 13 uur en 17 uur 30 
persoonlijke boodschappen te hebben 
gedaan; dat het aldus heeft vastgesteld 
dat er een belangrijke onderbreking is 
geweest in het traject van de getroffene 
van de plaats waar hij werkt naar zijn 
verblijfplaats; daaruit volgt dat het 
arrest, dat niet vaststelt dat die onder
breking door overmacht is verantwoord, 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
de getroffene, op het ogenblik van het 
ongeval, opnieuw de normale weg van en 
naar het werk aflegde, en dus evenmin 
aan verweerster de wettelijke arbeidson
gevallenvergoeding heeft kunnen toe
kennen (schending van alle in de aanhef 
van het middel aangewezen wetsbepalin
gen); 

tweede onderdeel, ook al neemt men 
aan, quod non, dat het arrest niet zegt 
dat er een belangrijke onderbreking is 
geweest in het traject van de getroffene 
naar zijn verblijfplaats, niet als wettig 
voor de toepassing van de arbeidsonge
vallenwetgeving kan worden beschouwd, 
een onderbreking wegens persoonlijke 
redenen, zelfs als is zij door de werkge
ver aangenomen; daaruit volgt dat het 
arrest, nu het vaststelt dat de getroffene 
vanaf 13 uur « met verlof was om in 
Aarlen persoonlijke boodschappen te 
doen v66r de vakanties » en daardoor, 
zonder wettige reden, de terugweg naar 
zijn verblijfplaats had onderbroken, niet 
zonder miskenning van het wettig begrip 
weg van en naar het werk, kan beslissen 
dat die onderbreking « het normaal 
karakter van het traject niet bei:nvloedt » 
en, bijgevolg, beslissen dat de getroffene 
op het ogenblik van het ongeval het 

normale traject tussen de plaats waar hij 
werkt en zijn verblijfplaats aflegde 
(schending van alle in de aanhef van het 
middel aangewezen wetsbepalingen) : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het arrest erop. 

wijst dat verweersters echtgenoot 
van zijn werkgever verlof had 
gekregen om persoonlijke bood
schappen te doen en te 13 uur met 
de uitvoering van zijn werk is 
gestopt, dat het ongeval niet tijdens 
dat verlof is gebeurd « maar op een 
ogenblik dat het verlof voorbij was 
en terwijl de getroffene opnieuw het 
normale traject, wat tijd en plaats 
betreft, van de plaats waar hij werkt 
naar zijn verblijfplaats had ge
volgd »; 

Overwegende dat in het middel 
aileen wordt aangevoerd dat het 
arrest aldus heeft vastgesteld dat de 
terugweg van de getroffene was 
onderbroken en dat die onderbre
king belangrijk was en niet aan 
overmacht te wijten was, en dat, 
althans, de onderbreking, nu zij aan 
persoonlijke redenen is te wijten,. 
niet wettig zou zijn; 

Overwegende dat het arrest, door 
erop te wijzen dat de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst van getrof
fene werd geschorst door een regel
matige vakantie, en dat het verlof 
het normaal karakter van het tra
ject niet bei:nvloedt, niet vaststelt 
dat de terugweg van de getroffene 
naar zijn verblijfplaats is onderbro
ken, en dus evenmin dat die onder
breking belangrijk was of niet door 
een wettige reden was verant
woordt; 

Dat het middel, dat op een on
juiste uitlegging van het arrest 
berust, feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, eerste 
lid, 1°, 8, eerste lid, 2", 9, § 1, 1°, en § 6, 
en 12 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor 
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beroepsziekten in de overheidssector, de 
artikelen 8 en 9, gewijzigd respectieve
lijk bij de artikelen 6 en 7 van de wet 
van 13 juli 1973; van artikel 1, eerste lid, 
1°, van het koninklijk besluit van 
24 januari 1969 betreffende de schade
vergoeding ten gunste van de perso
neelsleden der rijksbesturen en der 
andere rijksdiensten, van sommige leden 
van het personeel der gesubsidieerde 
onderwijsinrichtingen en der gesubsi
dieerde psycho-medisch-sociale centra 
en diensten voor studie- en beroeps
orientering voor arbeidsongevallen en 
voor ongevallen op de weg naar en van 
het werk, en van de artikelen 10, 12, 13, 
19 en 21 van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis van de eerste rechter, 
voor recht zegt dat verweerster « voor 
haarzelf en haar minderjarige kinderen, 
recht heeft op de bij de arbeidsongeval
lenwet bepaalde wettige vergoedingen >>; 

terwijl het vaststaat dat verweersters 
echtgenoot tot eisers burgerpersoneel 
behoorde en als commies bij de generale 
staf van de provincie Luxemburg 
werkte; artikel 1, eerste lid, 1°, van de 
wet van 3 juli 1967 bepaalt dat « de bij 
deze wet vastgestelde regeling voor het 
herstel van schade uit ongevallen op de 
weg naar of van het werk ... door de 
Koning, bij een in ministerraad overlegd 
besluit, onder de voorwaarden en binnen 
de perken die Hij bepaalt, toepasselijk 
wordt verklaard op de leden van het 
vast, stagedoend, tijdelijk of hulpperso
neel, zelfs al zijn zij onder arbeidsover
eenkomst aangeworven, die behoren tot : 
1 • de rijksbesturen en andere rijksdien
sten ... »; artikel 1, eerste lid, 1", van het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969 
bepaalt dat : « de regeling ingesteld bij 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongeval
len en voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk toepasselijk wordt 
verklaard op de leden van het vast, 
stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel, 
zelfs al zijn zij onder arbeidsovereen
komst aangeworven, die behoren tot : 
1° de rijksbesturen en andere rijksdien
sten, met inbegrip van de Rechterlijke 
Macht en de onderwijsinrichtingen »; 
aldus de wet van 3 juli 1967, gewijzigd 
bij de wet van 13 juni 1973, toepasselijk 
was op het dodelijk ongeval dat aan 
verweersters echtgenoot is overkomen; 
het arrest dus niet op wettige wijze aan 
verweerster de vergoedingen, bepaald bij 

de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, kan toekennen : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid dat tegen het middel 
is opgeworpen en hieruit is afgeleid 
dat het, enerzijds, nieuw is en, 
anderzijds, niet-ontvankeijk wegens 
gebrek aan belang op grond dat de 
renten die aan weduwen en wezen 
worden toegekend bij de arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971 en bij 
de wet van 3 juli 1967 betreffende 
de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssec
tor, identiek zijn : 

Overwegende dat, enerzijds, de 
bepalingen houdende vaststelling 
van de respectieve toepassingsvel
den van de voornoemde wetten van 
10 april 1971 en 3 juli 1967 van 
openbare orde zijn; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
renten van weduwen en wezen, 
bepaald bij de artikelen 8, eerste lid, 
en 9, § 1, van de voornoemde wet 
van 3 juli 1967, berekend worden op 
grond van de bezoldiging aangewe
zen in artikel 4 van de genoemde 
wet, dat wil zeggen op grond van de 
jaarlijkse bezoldiging waarop de 
getroffene recht heeft op het tijdstip 
dat het ongeval zich heeft voorge
daan, terwijl dezelfde renten, 
bepaald bij de wet van 10 april 1971, 
berekend worden op grond van het 
basisloon van de getroffene, dat wil 
zeggen ingevolge artikel 34 van de 
genoemde wet, op grond van het 
loon waarop de werknemer recht 
heeft voor het jaar dat het ongeval 
voorafgaat; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan aangeno
men worden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de getroffene tot het bur
gerpersoneel van het ministerie 
van Landsverdediging te Aarlen 
behoorde; 

Overwegende dat het ongeval van 
verweersters echtgenoot bijgevolg 
onder toepassing valt van de wet 
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van 3 juli 1967 betreffende de scha
devergoeding voor arbeidsongeval
len, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroeps
ziekten in de overheidssector, en 
van het koninklijk besluit van 
24 januari 1969 betreffende de scha
devergoeding, ten gunste van de 
personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten, van 
sommige leden van het personeel 
der gesubsidieerde onderwijsinrich
tingen en der gesubsidieerde psy
cho-medisch-sociale centra en dien
sten voor studie- en beroepsoriente
ring voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van 
het werk; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat krachtens arti

kel 24 van het voornoemd konink
lijk besluit van 24 januari 1969 de 
kosten ten laste van de Schatkist 
moeten gelegd worden; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het arrest beslist dat de getroffene 
op het ogenblik van het ongeval op 
de weg van en naar het werk was; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

15 maart 1g82 3" kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 413 

2" KAMER- 16 maart 1982 

Volgens art. 88, 9", Veldwetboek, krach
tens hetwelk het zich toeeigenen van 
een strook van een openbare weg 
strafbaar is, kan er van toeeigening 
slechts sprake zijn wanneer, door de 
gedraging van de beklaagde, het 
oppervlak van de weg geheel of 
gedeeltelijk wordt ingepalmd (1). 

(VAN HOORDE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 maart 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 88, go, van het 
Veldwetboek en g7 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 88, go, 
van het Veldwetboek, 

terwijl eiser in zijn conclusie had 
aangevoerd dat voormelde bepaling niet 
wordt overtreden als het gaat om over 
een openbare weg hangende takken; die 
bepaling immers een beschadiging van 
de weg of de toeeigening van een strook 
ervan vereist; in het geval van overhan
gende takken de weg niet beschadigd 
wordt en de eigenaar van de takken zich 
daarmee ook geen strook van de weg 
toeeigent; evenmin bewezen is dat over
hangende takken de volledige breedte 
van de weg onbruikbaar maken, doch 
ten hoogste een gedeelte van de luchtko
lom daarboven; het vonnis, door te 
overwegen dat het verminderen van de 
bruikbare breedte van een openbare weg 
gelijkstaat << met een reele vorm van 
toeeigening van de strook die niet meer 
bruikbaar is voor het verkeer >>, 
artikel 88, go, van het Veldwetboek 
schendt: 

Overwegende dat het vonnis 
beslist : « dat de veldwachters van 
de gemeente Oosterzele op 22 mei 
1980 hebben vastgesteld dat de voet
weg nr. 108, die volgens de atlas van 
de buurtwegen een breedte van 

1 1 meter moet hebben, over een 
afstand van circa 20 meter slechts 
een bruikbare breedte van 0,60 

LANDBOUW- VELDWETBOEK, ART. 88, 9°-1----------------
TOEEIGENING VAN EEN STROOK VAN EEN 
OPENBARE WEG- BEG RIP. 

(1) Zie Cass., 15 maart 1954 (Bull. en Pas., 
1904, I, 624). 
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meter vertoonde ingevolge de groei 
in de breedte van sparren, geplant 
op het eigendom van appellant, ( ... ) 
dat de eerste rechter terecht geoor
deeld heeft dat het verminderen van 
de " bruikbare breedte " van een 
openbare weg gelijkstaat met een 
reele vorm van toeeigening van de 
strook die niet meer bruikbaar is 
voor het verkeer »; dat het vonnis 
eiser tot een geldboete veroordeelt 
en hem beveelt « de sparren der
wijze te snoeien dat de weg terug 
1 meter breedte krijgt »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 88, 9", van het Veldwetboek 
strafbaar is het zich toeeigenen van 
een strook van een openbare weg; 
dat uit die bepaling volgt dat er 
slechts sprake van toeeigening kan 
zijn wanneer, door de gedraging van 
de overtreder, het oppervlak van de 
weg geheel of gedeeltelijk wordt 
ingepalmd; 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat het ten deze gaat om in 
de breedte groeiende sparren die, 
opdat het gebruik van de weg over 
zijn hele breedte opnieuw mogelijk 
zou zijn, moeten worden gesnoeid; 

Overwegende dat, wanneer een 
aangelande zich een strook van een 
weg toeeigent, het gevolg daarvan 
kan zijn dat de weg over die strook 
voor het verkeer onbruikbaar wordt; 
dat evenwel de omstandigheid dat 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het hoger beroep van eiser ontvan
kelijk wordt verklaard; 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. 

16 maart 1982 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Andersluidende conclusie (2) van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. L.J. Martens, Gent. 

Nr. 414 

2• KAMER- 16 maart 1982 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN 
GESCHRIFTE- GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN DOOR DE VERVALSER - TIJDSTIP 
WAAROP DAT GEBRUIK EINDIGT. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS 
BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DIE MIS
DRIJVEN - STRAF NAAR RECHT VERANT
WOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL {1). ARTT. 411 EN 
414 SV.) 

het gebruik van een weg over een 1---------------
bepaalde breedte niet mogelijk is, 
aan allerlei oorzaken te wijten kan 
zijn, en niet enkel en alleen aan de 
omstandigheid dat iemand zich een 
strook van de weg heeft toegeei
gend; dat het vonnis, door het 
verminderen van de bruikbare 
breedte van de weg gelijk te stellen 
met een toeeigening van een strook 
van de weg, artikel 88, 9", van het 
Veldwetboek schendt; 

Dat het 
gegrond is; 

middel in zoverre 

Nota arrest nr. 413 : 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het cassatieberoep, omdat het, met 
verwijzing o.m. naar 's Hofs arrest d.d. 
15 maart 1954 (Bull. en Pas., I, 624), van 
oordeel was dat er van toeeigening van een 
strook van een openbare weg, in de zin van 
art. 88, 9", Veldwetboek sprake is, wanneer, 
zoals i.e., uit de feitelijke vaststellingen van de 
bestreden beslissing blijkt dat de beklaagde 
een openbare weg over een deel onbruikbaar 
heeft gemaakt, zodat die weg onberijdbaar is 
geworden. 

Nota arrest nr. 414 : 

(1) Cass., 13 en 14 okt. 1981 en 13 jan 1982 
(A.C., 1981-82, nrs. 110, 113 en 291). 
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1° Het gebruik van valse stukken duurt 
voort, zelfs zonder nieuw feit van de 
dader van de valsheid en zonder 
nieuw optreden zijnerzijds, zolang het 
door hem beoogde doe] niet volkomen 
is bereikt en zolang de hem verweten 
beginhandeling de uitwerking blijft 
hebben, dat hij ervan verwachtte, zon
der dat hij zich daartegen verzet (2). 
(Artt. 196 en 197 Sw.) 

(VAN DER MEERSCH, BOSSAERT, HELEWAUT 
T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTI
SCHE MUTUALITEITEN, NATIONALE BOND DER 

LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN) 

ARREST 

door de mededeling van het dossier door 
de onderzoeksrechter aan de procureur· 
des Konings op 18 juni 1979 », 

terwijl, eerste onderdeel, het gebruik 
van een vals stuk, dat luidens artikel 197 
van het Strafwetboek op dezelfde wijze 
wordt gestraft als het plegen van een 
valsheid, moet worden gei'nterpreteerd 
in zijn gewone en gebruikelijke beteke
nis en derhalve een materiEHe tussen-. 
komst van de beklaagde vergt met 
betrekking tot de handeling die als het 
gebruik van een vals stuk in aanmerking 
wordt genomen, zodat het hof van 
beroep niet wettelijk kon beslissen dat 
de ui~betaling van de vergoeding door 
het z1ekenfonds aan zijn lid als het 
gebruik van de vals bevonden getuig
schriften diende te worden beschouwd 
v~!mits die uitbetaling met geen mate
r~ele tussenkomst van de eisers gepaard 
gmg en derhalve artikel 197 van het Straf
wetboek schendt; 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig, 
A. In zoverre de voorzieningen minstens dubbelzinnig en onnauwkeurig 

gericht zijn tegen de beslissing op is, enerzijds, vast te steilen dat de data 
de strafvordering : van de betaling van de vergoedingen 

door het ziekenfonds aan zijn !eden niet 
Over het eerste middel, afgeleid uit de werden nagegaan - en derhalve ook 

schending van de artikelen 197 van het niet konden worden bepaald - hoewel 
Strafwetboek, 1317, 1319, 1320, 1322 van die ~~ta de aanvang van de verjarings
het Burgerlijk Wetboek, 21, 22, 23 van de termiJn bepaalden en, anderzijds, aan te 
voorafgaande titel van het Wetboek van nemen dat de eerste rechter op oordeel
Strafvordering en 97 van de Grondwet, kundige wijze een uiterste datum heeft 

doordat het arrest, om te beslissen dat bepaald waarop de betalingen werden 
de strafvordering nog niet was verjaard, uitgevoerd, namelijk 1 juli 1976, zodat 
overweegt : << Zoals hier zal uiteengezet het arrest niet aileen niet regelmatig is 
worden, zijn de in hoofde van elke gemotiveerd (schending van artikel 97 
beklaagde weerhouden feiten de uit- van de Grondwet) maar ook niet wette
werking van een zelfde misdadig opzet lijk is verantwoord vermits, nu werd 
zodat de verjaring van de strafvordering vastgesteld dat de datum van de betaling 
een aanvang neemt vanaf het laatste van de vergoedingen door de zieken
feit. De rechtbank heeft terecht beslist fondsen niet werd nagegaan, niet meer 
dat ten aanzien van de geneesheer het wettelijk kon worden beslist dat de 
gebruik van de vals bevonden getuig- verjaring niet was ingetreden om de 
schriften voor verstrekte hulp eindigt op enkele reden en zonder verdere verkla
het ogenblik waarop het ziekenfonds de ring dat de eerste rechter op oordeel
vergoeding uitbetaalt aan zijn lid. De kundige wijze een uiterste datum heeft 
data waarop dit gebeurt is niet nage- bepaald waarop die betalingen werden 
gaan. Het opzoeken van die data was uitgevoerd (schending van de arti
niet nuttig voor het onderzoek van de kelen 21, 22 en 23 van de wet van 
ten laste gelegde feiten, dat daardoor 17 april 1878 en 97 van de Grondwet); 
geweldig zou vertraagd zijn. De recht- derde onderdeel, het Hof de mogelijk
bank heeft dan ook op een oordeelkun- heid dient te hebben na te gaan of de 
dige wijze een uiterste datum bepaald strafvordering op de dag van de uit
waarop de betalingen uitgevoerd werden, spraak van het bestreden arrest al dan 
1 juli 1976. Die datum kan gelden voor niet verjaard was en een dergelijke 
aile beklaagden. De verjaring van de controle onmogelijk is wanneer het 
strafvordering is rechtsgeldig gestuit arrest de beklaagde zonder verdere ver
------------------1 klaring veroordeelt wegens misdrijven 

(2) Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 348). 
die gepleegd zijn tussen een bepaald~ 
datum en een andere datum, en noch uit 



-873-
het arrest, noch uit enig stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
feit gepleegd is minder dan de wettelijke 
verjaringstermijn v66r de daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor 
de verjaring wordt gestuit en minder 
dan de wettelijke verjaringstermijn voor 
de uitspraak van de gerechtelijke beslis
sing of dat er een oorzaak van schorsing 
zou hebben bestaan; derhalve, in de 
mate dat door het hof van beroep wordt 
aangenomen dat het laatste strafbaar 
feit zich voordeed tussen 26 februari 
1975 en 14 januari 1976 zoals door het 
openbaar ministerie werd ingeroepen en 
door de eerste rechter met betrekking 
tot de ten laste van dokter Helewaut 
(derde eiser) bewezen geachte feiten, de 
artikelen 97 van de Gronwet, 21, 22 en 23 
van de wet van 17 april 1878 zijn 
geschonden vermits noch uit het arrest, 
noch uit enig stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de 
litigieuze feiten gepleegd werden minder 
dan de wettelijke verjaringstermijn v66r 
de daad van onderzoek of van vervolging 
waardoor de verjaring werd gestuit en 
minder dan de wettelijke verjaringster
mijn voor de uitspraak van de gerechte
lijke beslissing of dat er een oorzaak van 
schorsing zou hebben bestaan; 

vierde onderdeel, de eerste rechter 

tionele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dendermonde toeko
mende bewijskracht miskent (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, het al dan niet berei
ken van de verjaring individueel ten 
aanzien van elke beklaagde afzonderlijk 
dient te worden bepaald en daartoe 
onder meer is vereist dat op precieze 
wijze de datum wordt bepaald waarop 
elke beklaagde zich voor het laatst aan 
een strafbaar feit schuldig maakte, zodat 
het hof van beroep, dat er zich toe 
beperkt vast te stellen dat de eerste 
rechter op oordeelkundige wijze een 
uiterste datum bepaalde waarop de beta
lingen uitgevoerd werden en dat die 
datum voor alle beklaagden kan gelden, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt en Riet regelmatig motiveert 
vermits aldus noch op p'recieze wijze, 
noch in feite wordt bepaald wanneer het 
laatste strafbare feit zich met betrekking 
tot elke beklaagde heeft voorgedaan en. 
de aanvangsdatum van de verjaring· 
derhalve niet wordt bepaald (schending 
van de artikelen 21, 22, 23 van de wet 
van 17 april 1878 en 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het gebruik van 

een vals stuk door degene die het 
heeft vervaardigd, voortduurt, zelfs 
zonder hernieuwde materiele tus
senkomst van zijn kant, zolang het 
doel dat hij beoogt, niet geheel is 
bereikt en zolang het oorspronke
lijke feit dat hem wordt verweten, 
te zijnen voordele, zonder dat hij er 
zich tegen verzet, het nuttige gevolg 
heeft dat hij ervan verwachtte; 

met betrekking tot de verjaring van de 
ten laste van dokter Helewaut ( derde 
eiser) bewezen geachte feiten overwoog 
dat « de herhaalde opeenvolgende feiten 
het gevolg (zijn) van een zelfde aanhou
dend misdadig opzet en dienvolgens een 
collectief of voortgezet misdrijf en moe
ten aanzien worden als een strafbare 
handeling ten opzichte waarvan de ver
jaring van de openbare vordering slechts 
aanvangt vanaf de laatste strafbare 
daad, namelijk voor wat betreft de 
valsheid in geschriften 14 januari 1976 
en gebruik ervan, alsmede de voorziene 
inbreuk op artikel 496 van het Strafwet
boek op of rond 1 juli 1976 » en er in het 
vonnis van de eerste rechter geen Overwegende dat uit de vaststel
andere overwegingen in verband met de lingen van het arrest blijkt dat de 
verjaring voorkomen; het de feitenrech- eisers ten onrechte in getuigschrif
ter verboden is de aan een stuk toeko- ten van verstrekte medische hulp 
mende bewijskracht te schenden door bepaalde verstrekkingen hebben 
het een interpretatie te geven die onver- aangerekend en dat zij die getuig
enigbaar is met zijn inhoud, zijn zin en schriften gebruikten ten nadele van 
zijn draagwijdte; derhalve het hof van de verweerders· dat het arrest wet-
beroep, door aan te nemen dat de eerste · 1. ' · 
rechter als uiterste datum 1 juli 1976 in t1g bes 1st dat het geJ:>rulk . van 
aanmerking nam terwijl uit diens beslis- de vals bevonden getu1gschr1ften 
sing blijkt dat die uiterste datum « op of I slechts eindigde op het ogenblik dat 
rond 1 juli 1976 » was, de aan het vonnis het ziekenfonds de vergoeding aan 
van 12 januari 1981 van de zesde correc- zijn lid uitkeerde; 
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Wat het tweede onderdeel be- de verjaring van de strafvordering op 

treft : de dag van de uitspraak mogelijk 
Overwegende dat het arrest, door maakt; 

erop te wijzen dat het op oordeel
kundige wijze was dat de rechtbank 
een uiterste datum heeft bepaald, 
naar de motivering dienaangaande 
verwijst; dat de rechtbank oor
deelde : « Er is nooit nagegaan 
wanneer de diverse medische pres
taties, door dokter Helewaut ver
meld op de diverse getuigschriften 
van verstrekte medische hulp, wer
den vergoed door deze mutualiteiten 
... Er kan echter worden aangeno
men dat, gezien de vertraging in de 
betalingen van de mutualiteiten, het 
strafbaar gebruik alsmede de 
oplichtingen zich uitstrekken voor 
derde beklaagde op diverse data van 
26 februari 1975 tot 1 juli 1976 »; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat tijdens het vooronder
zoek niet werd geverifieerd wanneer 
juist de betalingen verricht werden, 
niet moet volgen dat het tijdstip van 
de betalingen niet kon worden 
bepaald; dat het niet tegenstrijdig, 
dubbelzinnig of onnauwkeurig is 
enerzijds vast te stellen dat niet 
werd nagegaan op welke data de 
betalingen verricht zijn, en ander
zijds uit de gegevens van de zaak, 
met inachtneming van de vertraging 
waarmee betalingen door zieken
fondsen gepaard gaan, af te leiden 
dat de laatste datum waarop beta
lingen uitgevoerd werden, 1 juli 
1976 is; dat het arrest, nu het 
aanneemt dat de feiten tot 1 juli 
1976 werden gepleegd, die datum 
wettig als uitgangspunt voor de 
verjaring in aanmerking neemt; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

zonder nadere precisering de eisers 
veroordeelt wegens met een zelfde 
opzet gepleegde valsheid in ge
schrifte en gebruik van de valse 
stukken tussen een bepaalde datum 
en een andere datum; dat het inte
gendeel beslist dat het misdrijf nog 
doorgang vond op 1 juli 1976; dat die 
beslissing de controle op het stuk van 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest in 

zijn motivering, om te komen tot de 
bepaling van de laatste datum 
waarop de betalingen werden uitge
voerd, de motivering van de eerste 
rechter overneemt en tot de beslis
sing komt dat 1 juli 1976 de laatste 
datum was; dat het hof van beroep. 
de verder in het vonnis voorko
mende considerans die in het mid
del wordt weergegeven, niet over
neemt; dat het geen uitlegging geeft 
van het vonnis en het ook niet aan 
het vonnis iets toeschrijft dat er 
niet in voorkomt; dat het derhalve 
de bewij skracht ervan niet miskent; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eerste rech

ter het onderzoek van de periode 
waarover het gebruik van de valse 
stukken zich uitstrekte, slechts ver
richtte ten aanzien van derde eiser; 
dat het hof van beroep echter zijn 
onderzoek nopens de verjaring ver
richt met betrekking tot « de in 
hoofde van elke beklaagde weerhou
den feiten »; dat het derhalve dat
gene dat de eerste rechter gedaan 
had ten aanzien van derde eiser, 
ook doet voor ieder van de drie 
eisers en tot de bevinding komt dat 
voor ieder van hen de datum van 
1 juli 1976 de laatste datum van 
gebruik van valse stukken is; dat 
het arrest aldus ten aanzien van 
elke eiser bepaalt wanneer het laat
ste strafbare feit zich heeft voorge
daan en het zodoende de aanvangs
datum van de verjaring vaststelt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het hof van beroep met 
betrekking tot dokter Van der Meersch 
overweegt : « De beklaagde wist als 
dermatoloog wat de nomenclatuur ver
staat onder een ingewikkeld dermatolo
gisch verband. De geneesheer-inspecteur 
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heeft uitgemaakt dat in de in de dag
vaarding opgesomde gevallen het 
nomenclatuurnummer 0332 K 8 ten 
onrechte op de getuigschriften van de 
beklaagde werden opgetekend omdat die 
prestatie niet werd verstrekt, of in een 
kleiner aantal dan in rekening gebracht, 
of niet overeenkomstig de voorwaarden 
en de criteria van de nomenclatuur. De 
materialiteit van de betichtingen is 
bewezen aan de hand van de gegevens 
van het onderzoek, onder meer de ver
klaringen van de patienten van de 
beklaagde. Die talrijke valse vermeldin
gen zijn uitlegbaar wanneer men de 
werkwijze van de beklaagde kent, zoals 
zij beschreven is door Vergouwen, het 
vervangend hoofd van de dienst in de 
afdeling van de beklaagde. Daaruit 
blijkt : 

- de verpleegsters legden aileen ver
banden op mondeling voorschrift van de 
beklaagde; 

- de beklaagde heeft nooit uitgelegd 
wat onder ingewikkeld dermatologisch 
verband dient verstaan te worden; 

- hij gaf opdracht alle verbanden als 
ingewikkelde dermatologische verban
d,en te vermelden; 

- hij controleerde op het geneesmid
delenblad of er wei degelijk een derge
lijk verband in rekening was gebracht. 

Aan de hand van die gegevens is het 
evident dat het onderzoek van de 
geneesheer-inspecteur talrijke gevallen 
aan het licht bracht waarbij ten 
onrechte de betwiste prestatie vermeld 
is. De administratie vond die vermelding 
op het geneesmiddelenblad van de 
patient en schreef ze in op het getuig
schrift van de geneesheer. De beklaagde 
wendt ten onrechte onwetendheid voor, 
omdat die prestaties vermeld waren op 
de getuigschriften die hij ondertekende. 
Hij vond ze terug, per datum en per 
patient, op de betaalstaten die hij ont
ving. Valse toevoegingen waarvan de 
beklaagde de administratie beschuldigt, 
waren daarbij niet nodig. Zij kunnen 
nooit het groot aantal valse vermeldin
gen verklaren. Zij zijn trouwens niet 
bewezen. De beklaagde Van Daele 
betwist de beschuldiging. Ware het van
wege de kliniek een systeem geweest 
zoals de beklaagde Van Der Meersch 
beweert, dan zouden valsheden van die 
soort zich niet beperkt hebben tot inge
wikkelde dermatologische verbanden bij 
twee geneesheren, maar teruggevonden 
worden bij meerdere prestaties en bij 
meerdere geneesheren van de kliniek. 
Als dader van de valsheden is de 

beklaagde daarenboven strafrechtelijk 
aansprakelijk voor het gebruik van die 
valse stukken dat de normale door hem 
gewilde of voorziene voortzetting van de 
valsheid is, zelfs wanneer dit gebruik 
verricht is door een derde, de zieken
fondsen, zonder verstandhouding met de 
beklaagde of in onwetendheid van de 
valsheid », en op grond van die redenen 
de valsheid in geschriften en het gebruik 
van de valse stukken bewezen 
beschouwt, 

terwijl dokter Van Der Meersch in· 
zijn conclusie deed gelden dat hij, toen 
hij op de hoogte werd gesteld van de 
misbruiken, bij de ondertekening van de 
getuigschriften voor verstrekte hulp het 
niet beschreven gedeelte van de getuig
schriften onbruikbaar maakte door met 
een pen een streep te trekken en hij 
desondanks heeft moeten vaststellen dat 
nadien nog andere prestaties door de 
administratiediensten van het zieken
huis werden toegevoegd, zodat het hof 
van beroep dat dit middel niet beant
woordt, zijn beslissing niet regelmatig 
motiveert: 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie deed gelden dat het duide
lijk bewezen was dat de misbruiken 
buiten zijn weten gebeurden; dat hij 
daarvoor vier redenen opgaf, waar
van de tweede was dat hij, toen hij 
door de inspecteur van het Rijksin
stituut voor Ziekte- en lnvaliditeits
verzekering op de hoogte was 
gebracht van de misbruiken, het 
niet beschreven gedeelte van de 
getuigschriften onbruikbaar maakte, 
en er nadien toch nog prestaties 
werden toegevoegd; dat hij, voor het 
geval dat het hof van beroep toch 
enig bezwaar te zijnen laste zou 
hebben, vroeg dat een schriftdes
kundige zou worden belast met de 
opdracht na te gaan door wie de 
aanvullingen op de getuigschriften 
voor verstrekte hulp werd aange
bracht; 

Overwegende dat het arrest die 
conclusie beantwoordt door uiteen 
te zetten hoe de valsheid gepleegd 
werd zonder dat daarbij valse toe
voegingen, waarvan eiser de admi
nistratie van het ziekenhuis 
beschuldigde, nodig waren; 
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Dat het middel feitelijke grond-~ daadwerkelijk ontvingen (schending van 

slag mist; de artikelen 496 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet); 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 496 van 
het Strafwetboek, 21, 22, 23 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep de telast
legging « oplichting , ten laste van de 
eisers bewezen acht op grond van de 
overwegingen : « Deze betichting, als
mede de betichting B, is wei gepreci
seerd in de tijd door de vermelding in de 
oorspronkelijke dagvaarding : in de 
periode van 1 juni 1974 tot 1 juli 1976, 
die blijkbaar in de heromschrijving 
door de rechtbank niet gewijzigd werd. 
De door de eerste drie beklaagden 
gepleegde valsheden en het gebruik 
ervan waren het middel om zich weder
rechtelijk gelden te doen afgeven ten 
nadele van de ziekenfondsen. De genees-· 
heer-inspecteur Van Overstraeten heeft 
berekend hoeveel door ieder beklaagde 
ten nadele van ieder ziekenfonds ten 
onrechte werd aangerekend. Het zijn die 
bedragen die door het openbaar minis
terie werden overgenomen in de dag
vaarding. De beklaagden betwisten dat 
zij die ten onrechte aangerekende 
bedragen hebben ontvangen. Er is inder
daad geen onderzoek dienaangaande uit
gevoerd, alhoewel dit wei mogelijk ware 
geweest aan de hand van de betaalstaten 
van de kliniek. Een aanvullend onder
zoek op dit punt zou al te veel vertra
ging meebrengen in de afhandeling van 
de zaak. In deze stand van zaken kan de 
oplichting aileen weerhouden worden 
voor een niet nader te bepalen bedrag », 
en derhalve aan de burgerlijke partijen 
een provisionele vergoeding van een 
frank toekende, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens 
artikel 496 van het Strafwetboek, de 
afgifte van een zaak een onontbeerlijk 
bestanddeel van de oplichting is, zodat 
het hof van beroep, na te hebben 
vastgesteld dat er geen onderzoek werd 
uitgevoerd naar de bedragen die eisers 
ten onrechte zouden hebben ontvangen, 
niet wettig kan beslissen dat de eisers 
z1ch schuld1g hadden gemaakt aan 
oplichting, vermits uit de loutere vast
stelling dat de eisers aan de ziekenfond
sen ten onrechte bedragen aanrekenden, 
niet volgt dat z1j die bedragen later zelf 

tweede onderdeel, het Hof de moge
lijkheid dient te hebben te onderzoeken 
of de strafvordering op de dag van de 
uitspraak van het arrest al dan niet 
verjaard was en een dergelijke controle 
onmogelijk is wanneer het arrest de 
beklaagde zonder verdere verklaring 
veroordeelt wegens misdrijven, die 
gepleegd zijn tussen een bepaalde datum 
en een andere datum, en noch uit het 
arrest, noch uit enig stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
feit gepleegd is minder dan de wettelijke 
verjaringstermijn v66r de daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor 
de verjaring wordt gestuit en minder 
dan de wettelijke verjaringstermijn voor 
de uitspraak van de gerechtelijke beslis
sing of dat er een oorzaak van schorsing 
zou hebben bestaan; het arrest, derhalve, 
door de enkele vaststelling dat de oplich
ting zich in de periode van 1 juni 1974 
tot 1 juli 1976 zou hebben voorgedaan, 
de artikelen 22, 23, 24 van de wet van 
17 april 1878 en 97 van de Grondwet 
schendt vermits het aldus voor het Hof 
onmogelijk is na te gaan of de strafvor
dering wegens oplichting op de dag van 
de uitspraak van het arrest al dan niet 
was verjaard en de eisers zonder verdere 
verklaring werden veroordeeld wegens 
misdrijven, zogenaamd gepleegd tussen 
twee data zonder dat uit het arrest of uit 
enig stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het feit gepleegd is 
minder dan de wettelijke verjaringster
mijn v66r de daad van onderzoek of van 
vervolging waardoor de verjaring wordt 
gestuit en minder dan de wettelijke 
verjaringstermijn voor de uitspraak van 
de gerechtelijke beslissing of dat er een 
oorzaak van schorsing zou hebben 
bestaan; 

derde onderdeel, het tegenstrijdig, 
minstens dubbelzinnig en onnauwkeurig 
is, enerzijds, impliciet doch zeker aan te 
nemen dat niet werd onderzocht - en 
vastgesteld - dat aan eisers door de 
ziekenfondsen ten onrechte gelden wer
den uitbetaald en, anderzijds, aan te 
nemen dat de oplichting voor een niet 
nader te bepalen bedrag diende te wor
den aangenomen en de eisers te veroor
delen tot een provisionele vergoeding 
van een frank jegens de burgerlljke 
part1jen, zodat het arrest, waarvan de 
motivermg tegenstnjd1g, mmstens dub
belzinnig en onnauwkeung 1s, niet regel-
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matig is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest de 
eisers tot een enkele straf veroor
deelt wegens valsheid in geschrifte, 
gebruik van valse stukken en 
oplichting; 

Overwegende dat het middel, nu 
het met betrekking tot de beslissing 
op de strafvordering slechts de 
oplichting betreft en de tegen de 
eisers uitgesproken straf wettelijk 
verantwoord blijft door de andere 
misdrijven, niet tot cassatie kan 
leiden en derhalve bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders : 

Overwegende dat het arrest de 
verweerders provisioneel een frank 
als schadevergoeding toekent en de 
zaak voor verdere afdoening onbe
paald uitstelt; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat zij ook geen 
uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt elke 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

16 maart 1982 2• kamer -
voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat mr. L. Simont. 

Nr. 415 

2• KAMER - 16 maart 1982 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR DE 
RECHTER- INACHTNEMING VAN DE REGELS 
INZAKE OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZIT
TINGEN NIET VASTGESTELD - BESLISSING 
VAN DE RECHTER GEGROND OP DE VASTSTEL
LINGEN BIJ DE PLAATSOPNEMING - NIETIGE 
BESLISSING (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - VERNIETIGING, DIEN
TENGEVOLGE, VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, OOK AL WORDT VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING UITGESPROKEX OP EEX Ai\IBTS
HALVE OPGE"lORPEN i\IIDDEL (2). 

(MEZROU T. TEN BOSCH, PANIS, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI

TEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 oktober 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 153, 176, 190 van het Wetboek 
van Strafvordering en 96 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 27 mei 
1981 een plaatsopneming heeft 
bevolen; dat zij tot deze onderzoeks
maatregel is overgegaan op 30 juni 
1981; dat het op die datum opge
maakt proces-verbaal niet vaststelt 
dat de regels betreffende de open-

(1) Zie Cass., 25 maart 1980 ( 4.C, 1979-80, 
nr 471). 

(2) 25 nov. 1980 (A.C, 1980-81, nr 180). Zie 
Cass, 21 Jan en 18 feb. 1981 (A.C, 1980-81 
nrs 294 en 362 ). 
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baarheid van de terechtzittingen in 
acht genomen zijn; dat zodanige 

DING VAN HET BEGINSEL « NON BIS IN 
IDEM>. 

vaststelling evenmin blijkt uit het 2o CASSATIE - CASSATIEBEROEP VAN DE 
bestreden vonnis; 

Overwegende dat de niet-
vervulling van deze substantiele 
vormvereiste de nietigheid van de 
bestreden beslissing tot gevolg 
heeft, nu de rechtbank de bij gele
genheid van de plaatsopneming ver
richte vaststellingen niet heeft 
geweerd en zijn beslissing op die 
vaststellingen laat steunen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders : 

Overwegende dat de vernietiging 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, beklaagde, van de beslissing 
op de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vorderingen, die het gevolg van 
eerstbedoelde beslissing is, zelfs 
indien de vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering, zoals ten 
deze, ambtshalve wordt uitgespro
ken; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

16 maart 1982 2" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Matthijs
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 416 

2" KAMER - 16 maart 1982 

1 u RECHTSBEG INSELEN (ALG EME-
NE) - STRAFZAKEN - TWEEDE VEROOR
DELING WEGENS EEN ZELFDE FElT - SCHEN-

PROCUREUR-GENERAAL - STRAFZAKEN -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN 
BEKLAAGDE DIE REEDS VROEGER WEGENS 
HETZELFDE FElT IS VEROORDEELD - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING (1). 

1" Een algemeen rechtsbeginsel is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen 
wegens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger is veroordeeld (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS· 
SATIE IN ZAKE STAS) 

16 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 417 

2" KAMER- 16 maart 1982 

1° VERJARING - STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN. 
IN HET STRAFWETBOEK - GEEN SCHORSING 
VAN DE VERJARING- VERJARING, BIJ ONT
STENTENIS VAN GROND Tar SCHORSING, 
NOODZAKELIJK VERKREGEN NA VERLOOP 
VAN EEN JAAR TE REKENEN VAN DE DAG 
WAAROP DE FElTEN ZIJN GEPLEEGD (1). 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE

BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VONNIS WAARBIJ EEN VEROORDELING WORDT 
UITGESPROKEN WEGENS EEN VERJAARD MIS
DRIJF - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING 
(2). 

Nota's arrest nr. 416 : 

(1) en (2) Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 309). 

Nota's arrest nr. 417 : 

(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 66). 

(2) Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1930-81, n1· 30G) 
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS

SATIE IN ZAKE YAMAN) 

16 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 418 

2• KAMER- 16 maart 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT OP DE CONCLUSJE NJET IS GEANTWOORD 
- MIDDEL ZONDER OPGAVE VAN DE VORDE
RING, WEER OF EXCEPTIE W AAROP NIET ZOU 
ZIJN GEANTWOORD - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL (1). 

2° WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF 
BEG RIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN- BEGRIP. 

4° RECHTEN VAN DE MENS 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - RECHT VAN EEN lEDER OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELJNG VAN ZIJN ZAAK-
BEG RIP. 

(SEHAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 november 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 6, § 3, a, van het Verdrag van 
4 november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden, 

doordat eiser vervolgd werd ter zake 
van : « als bestuurder van een voertuig, 
namelijk een lichte vrachtwagen, wetend 
dat dit voertuig oorzaak van, dan wel 
aanleiding is geweest tot een verkeers
ongeval op een openbare plaats, de 
vlucht te hebben genomen om zich aan 
de dienstige vaststellingen te onttrekken, 
zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn 
schuld te wijten is, het misdrijf aan het 
persoonlijk toedoen van de dader te 
wijten zijnde »; het vonnis, met bevesti
ging van de beroepen beslissing, eiser 
veroordeelt tot een geldboete en tot een 
tijdelijk verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig, 

terwijl eiser op grond van de gegevens 
van het strafdossier heeft geconcludeerd; 
hij als beklaagde geen andere verplich
tingen heeft; het dossier enkel 
vermeldt : dat de genoemde Achiel 
Bonne bij de politie klacht heeft neerge
legd omdat hij aan zijn wagen schade 
had vastgesteld; de lichte vrachtwagen 
van eiser te dicht stond bij zijn wagen 

2° Veroordeling wegens vluchtmisdrijf zodat er bij het instappen onvermijdelijk 
vereist niet dat de veroordeelde oak schade zou ontstaan door het openen 
wegens een andere overtreding van de van het portier van de linker vrachtwa
Wegverkeerswet of van het Weg- gendeur; hij vooraf de nummerplaats 
verkeersreglement wordt vervolgd. had genoteerd; eiser bij conclusie 
(Art. 33 Wegverkeerswet.) betoogde dat, om de telastlegging aan te 

houden, hij « als bestuurder van een 
voertuig moest gehandeld hebben » en 
vereist was • dat hij een verkeersongeval 
zou hebben gehad »; in de dagvaarding 
geen overtreding van het Wegverkeers
reglement werd voorzien; de politie
rechtbank, noch de rechtbank in hoger 
beroep, de zaak naar het openbaar 
ministerie heeft verwezen voor aanvul
lend onderzoek; de rechtbank enkel 
gevat was door het aan eiser ten laste 
gelegde vluchtmisdrijf; het vonnis eiser 

3° en 4° Schending van het recht van 
verdediging of van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, volgens 
hetwelk een ieder recht heeft op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, 
valt niet at te lei den uit het enkele feit 
dat de rechter zijn beslissing heeft 
laten steunen op gegevens waarom
trent de eiser niet gemeend heeft te 
moeten concluderen, hoewel hij zulks 
wei had kunnen doen. 

------------------! veroordeelt op grond « dat uit de schade 
van het voertuig van de burgerlijke 

(1) Cass., 17 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 177). partij blijkt dat deze niet kan veroor-
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zaakt zijn door een openslaande auto
deur, maar uitsluitend het gevolg kan 
zijn van een. aanraking door een in 
beweging zijnde voertuig; dat hieruit 
moet worden afgeleid dat de beklaagde 
als bestuurder van een motorvoertuig 
handelde en zich van die aanrijding 
moest bewust zijn {zie de vaststellingen 
van de verbalisanten) »; de beklaagde 
niet de gelegenheid kreeg zich hierom
trent te verdedigen; het een zienswijze 
betreft die naderhand door de rechtbank 
zelf werd bepaald en waarvan geen 
voldoende elementen terug te vinden 
zijn in het onderzoek zelf; eiser zich 
enkel moest verdedigen op de elementen 
en bestanddelen, samengebundeld v66r 
het sluiten van het debat in hoger 
beroep, en niet op elementen die 
achteraf in het vonnis terug te vinden 
zijn; eiser zich niet heeft kunnen verde
digen omtrent het feit dat de schade 
uitsluitend het gevolg kan zijn van een 
aanraking door een in beweging zijnde 
voertuig, wat volgens het vonnis impli
ceert dat eiser de bestuurder was : 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het schending van artikel 97 
aanvoert, niet aangeeft welke eis, 
verweer of exceptie niet wordt 
beantwoord; 

Overwegende dat een veroorde
ling wegens vluchtmisdrijf niet als 
voorwaarde vereist dat de veroor
deelde ook wegens een ander 
misdrij£ tegen de Verkeerswet of het 
Wegverkeersreglement zou zijn 
vervolgd; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, eiser door de in de bewoordin
gen van de wet omschreven dag
vaarding tijdig en nauwkeurig op de 
hoogte werd gesteld van het hem 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven 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. 

16 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Matthijs
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal Advo
caat: mr. Stephane DeVos. 

Nr. 419 

2• KAMER - 16 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERPLICH
TING DE AKTE ZELF VAN VOORZIENING TE 
BETEKENEN- BEG RIP. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij, wanneer 
deze aan de verweerder enkel heeft 
doen betekenen dat zij zich in cassatie 
heeft voorzien, zonder dat hem de 
akte van het cassatieberoep is bete
kend {1}. (Art. 418 Sv.) 

(COPPENS, • PRECAM > N.V. T. THOMAES) 

ten laste gelegde feit; dat de rech- 16 maart 1982 2• kamer 
ters hun beslissing uitsluitend laten Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
steunen op de gegevens van de zitter - Verslaggever : de h. Matthijs -
zaak, waartegen eiser tegenspraak Gelijkluidende conclusie van de h. 
heeft kunnen voeren; dat de rech- Declercq, advocaat-generaal Advo
ters, door de veroordeling van eiser 1 _c_a...;~;..t_:_m_r_. _w_1_·n_y_P_ir_i_in_s_,_B_ru_s_s_e_l_. ---
onder meer te laten steunen op 
gegevens, waaromtrent eiser niet (1) Hoewel sinds het arrest van het Hof d.d. 
gemeend heeft te moeten conclude- 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400) het bewijs 

h d h d d . van de betekening van de verklaring van 
ren, noc iens rec t van ver e 1- voorziening niet meer noodzakelijk moet wor
ging, noch diens recht op een eer- den geleverd door overlegging van het 
lijk proces schenden; afschrift van de verklaring van voorziening, 

. . · wordt nog steeds vereist dat de volledige 
Dat het m1ddel met kan worden I verklaring van voorziening wordt betekend 

aangenomen; (Cass., 23 nov. 1971, A.C., 1972, 306). 
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Nr. 420 

2' KAMER - 16 maart 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST WAARBIJ 
ENKEL illTSPRAAK WORDT GEDAAN OVER 
EEN VERZOEK TOT WRAKING VAN DE RECH
TER - CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBE
SLISSING - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIE
BEROEP(l). 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - VORDERING TOT ONDERZOEK MET 
CONFRONTATIE - HOF NIET BEVOEGD OM 
DAARVAN KENNIS TE NEMEN (2). 

eiser voorgedragen « tegen de 
samenstelling der kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Antwerpen » te verwer
pen; 

Overwegende dat een dergelijke 
beslissing geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid, 
geen einde maakt aan de vervolgin
gen en derhalve geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT- II. Over het verzoek tot verwijzing 
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF- en onderzoek : 
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VOR
DERING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET 
HOF VAN BEROEP WAARBIJ VERVOLGINGEN 
AANHANGIG ZIJN - VORDERING GERICHT 
TEGEN DE EERSTE VOORZITTER EN DE PRO
CUREUR-GENERAAL VAN HET HOF VAN 
BEROEP, EN NIET TEGEN HET HOF VAN 
BEROEP ZELF - VORDERING NIET ONTV AN
KELIJK(3). 

4° WRAKING - STRAFZAKEN - PROCE
DURE. 

4° Wraking wordt voorgedragen bij een 
akte die wordt neergelegd ter griffie 
van het gerecht waarb1j de zaak aan
hangig is (4). (Impliciet.) (Art. 835 
Ger.W.) 

(MIERAS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1981 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. Overwegende dat het arrest 
zich ertoe beperkt de wraking door 

(1) Cass., 30 juni 1975 (A.C., 1975, 1169). 

(2} Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 495}. 
Zie ook voetnoot 45 in nr. 9 van de plecht. 
openingsrede « Over de Rechtsstaat >> van 
proc.-gen. Dumon, voor het Hof van 3 sept. 
1979. 

(3} Zie Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 18}. 

(4} Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 646). 

Overwegende dat eiser, in een 
geschrift dat op 2 februari 1982 ter 
griffie van het Hof is neergelegd, 
een « degelijk tegensprekelijk 
onderzoek met confrontatie met de 
betrokken misdadigers » en, inge
volge artikel 542 van het W etboek 
van Strafvordering, de verwijzing 
van de zaak « zoals behoort », 
vraagt; 

Overwegende dat het Hof niet 
bevoegd is om het gevraagde onder
zoek te bevelen; 

Overwegende dat in het verzoek 
tot verwijzing aileen beweringen 
tegen de eerste voorzitter en de 
procureur-generaal van het hof van 
beroep worden geuit; dat zodanig 

1 verzoek geen vordering tot verwij
zing in de zin van de artikelen 542 
en volgende van het W etboek van 
Strafvordering is, en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

III. Over de « wraking en 
exceptie » : 

Overwegende dat van de zijde van 
eiser op 2 februari 1982 ter griffie 
van het Hof een geschrift is neerge
legd dat het opschrift « wraking en 
exceptie » draagt; 

Overwegende dat uit het geschrift 
niet kan worden opgemaakt wat 
eiser bedoelt; dat, voor zover eiser 
bedoelt de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
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te Antwerpen te wraken, het Hof Nr. 422 
hiervan geen kennis kan nemen, 
zoals blijkt uit de artikelen 828 en 
volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie, die geen 
betrekking heeft op de ontvanke
lijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening en de verzoe
ken; veroordeelt eiser in de kosten. 

16 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr.421 

2• KAMER - 16 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN- ARREST VAN BUI
TENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- CASSA
TIEBEROEP NIET BETEKEND AAN DE VER
DACHTE- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP (1). (ART. 418 SV.) 

(TIELENS T. LAUSBERG, PONET, VAN HAVER
MAET, WEEKERS) 

16 maart 1983 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. D'Haenens 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nota arrest nr. 421 : 

2• KAMER- 16 maart 1982 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJ-
ZING VAN EEN VERDACHTE NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WEGENS HUISDIEFSTAL 
- TWEEDE BESCHIKKING TOT VERWIJZING 
VAN DEZELFDE VERDACHTE NAAR DE COR-. 
RECTIONELE RECHTBANK OA. WEGENS 
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK- VASTSTELLING 
VAN HET HOF VAN BEROEP DAT HET OM 
DEZELFDE FElTEN GAAT, MET ONBEVOEGD
VERKLARING OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
FElTEN VAN DE EERSTE VERWIJZENDE 
BESCHIKKING, EN VERKLARING DAT DE FEl
TEN NIET MEER RECHTSGELDIG AANHANGIG 
KONDEN WORDEN GEMAAKT DOOR DE TWEEDE 
BESCHIKKING - BESCHIKKINGEN EN ARREST 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGE
LING VAN RECHTSGEBIED- BESLISSING VAN 
HET HOF VAN BEROEP VERANTWOORD 
LIJKEND - NIETIGVERKLARING VAN BEIDE 
BESCHIKKINGEN - VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING (1). 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VERDACHTE VOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK GEDAGVAARD 
WEGENS FElTEN DIE ALS WANBEDRIJVEN ZIJN. 
OMSCHREVEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD-: 
KAMEH MET AANNEMING VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN TOT VERWIJZING· 
VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK WEGENS FElTEN DIE ALS 
MISDADEN ZIJN OMSCHREVEN - VASTSTEL
LING VAN HET HOF VAN BEROEP DAT HET OM 
DEZELFDE FElTEN GAAT, MET ONBEVOEGD
VERKLARING OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
FElTEN WAARVOOR RECHTSTREEKS IS 
GEDAGVAARD, EN VERKLARING DAT DE FEl
TEN NIET RECHTSGELDIG AANHANGIG ZIJN 
GEMAAKT DOOR DE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - BESCHIKKING EN ARREST IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGE
LING VAN RECHTSGEBIED- BESLISSING VAN 
HET HOF VAN BEROEP VERANTWOORD LIJ-
KEND NIETIGVERKLARING VAN DE. 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VER-· 
WIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING (2). (1) Het cassatieberoep was regelmatig bete

kend aan het openbaar ministerie, maar niet 
aan de verdachte. Dat het cassatiebroep van 3° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE
de burgerlijke partij tegen een arrest van 
buitenvervolgingstelling, om ontvankelijk te 
zijn, in elk geval moet worden betekend aan 
het openbaar ministerie, zelfs wanneer de 

SCHIKKING TOT VERWIJZING NAAH DE COR-
RECTIONELE RECHTBANK WEGENS FElTEN 
DIE ALS WANBEDRIJVEN ZIJN OMSCHREVEN 

strafvordering tegen een onbekende was inge- 1-------------...._ ____ _ 
steld, leze men in Cass., 2 maart 1976 (A.C., · Nota's arrest nr 422 · 
1976, 751) en 26 april 1978 (ibid., 1978, 997); zie · · 
ook de noot bij Cass., 15 feb. 1965 (Bull. en I (1) en (2) Zie Cass., 12 maart en 8 april 1974 
Pas., 1965, I, 598). (A.C., 1974, 774 en 871). 
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- TWEEDE BESCHlKKlNG MET AANNEMlNG 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN TOT 
VERWlJZlNG VAN DE VERDACHTE WEGENS 
DEZELFDE FElTEN DIE ALS MlSDADEN ZIJN 
OMSCHREVEN - NlETlGHEID (3). 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - BE

SCHlKKlNG VAN DE RAADKAMER TOT VER
WlJZlNG VAN EEN VERDACHTE WEGENS FEl
TEN DIE BIJ DE RECHTBANK REEDS AANHAN
GIG ZIJN GEMAAKT DOOR EEN RECHT
STREEKSE DAGVAARDING- NlETlGHEID (4). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE ZWIJSEN, 

DERICKX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 27 januari 1982 ingediend door 
de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen bij beschikking 
van 21 april 1975 Zwijsen Frans 
Rosalia Luciaan, bureelbediende, 
thans hotelbediende, geboren te 
Antwerpen op 26 november 1930 en 
wonende te Barvaux, route de 
Bomal 13, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen ter zake 
van : te Wommelgem, gerechtelijk 
kanton Zandhoven, tussen 21 maart 
1968 en 27 maart 1973, de feiten de 
achtereenvolgende en voortdurende 
uiting zijnde van een zelfde schul
dig opzet, het laatste feit gepleegd 
zijnde op 26 maart 1973, ten nadele 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Winkels 
Kwaliteitsprodukten, geldsommen 
voor een gezamenlijk bedrag van 
circa 2.560.026 frank, welke hem 
niet toebehoorden, bedrieglijk te 
hebben weggenomen, verdachte een 
dienstbode of loondienaar zijnde, en 
het feit gepleegd hebbende ten 
nadele van zijn meester voornoemd 
(zaak II-805-N76); 

Overwegende dat Derickx Jeanne 
Henriette Wilhelmine, zonder 
beroep, geboren te Hoboken op 
3 december 1930 en wonende te 
Wommelgem, Immerseelstraat 31, 
op 13 oktober 1975 door het open
baar ministerie rechtstreeks voor de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen werd gedaagd ter zake van : te 
Wommelgem, kanton Zandhoven, 
tussen 21 maart 1968 en 27 maart 
1973 in meerdere malen op niet 
nader te bepalen tijdstippen, de 
achtereenvolgende feiten de uiting 
zijnde van een zelfde schuldig opzet, 
het laatste feit gepleegd zijnde op 
26 maart 1973, ten nadele van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Winkels Kwali
teitsprodukten, geldsommen voor 
een gezamenlijk bedrag van 446.665 
frank, zijnde weggenomen, verduis
terde of door een misdaad of een 
wanbedrijf verkregen zaken of een 
gedeelte ervan, geheeld te hebben 
(zaak I-805-A/76); 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen bij vonnis 
van 10 juni 1976 beide zaken heeft 
samengevoegd, en de beklaagden 
Frans Zwijsen en Jeanne Derickx 
buiten de zaak heeft gesteld; 

Overwegende dat bij beschikking 
van de raadkamer te Antwerpen 
van 27 juni 1979, waarbij verzach
tende omstandigheden worden aan
geno:::.ui--...;., naar de correctionele 
rechtbank aldaar werden verwezen : 
1o Zwijsen Frans, en 2° Derickx 
Jeanne, voornoemd. verdacht van : 
« A. als dader of mededader, bij 
inbreuk op de artikelen 207, 208 en 
209 van het W etboek van Koop
handel, hoek I, titel IX, met een 
bedrieglijk inzicht of het voornemen 
om te benadelen, valsheid in de 
balansen of in de winst- en verliesre
keningen van de vennootschappen, 
die bestaan zodra zij ter inzage van 
de aandeelhouders of van de leden 
van de vennootschap zijn gesteld, te 
hebben gepleegd, hetzij door valse 

----------------1 handtekeningen, hetzij door nama
(3) en (4) Zie Cass., 14 juni 1976 (A.C., 1976, 

1142). 
king of vervalsing van geschriften of 
van handtekeningen, hetzij door 
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fabricatie van overeenkomsten, bepa
lingen, obligatien of ontlastingen of 
door het naderhand opnemen 
daarvan in de balansen of in de 
winst- en verliesrekeningen, hetzij 
door toevoeging of vervalsing van 
bepalingen, van verklaringen of van 
feiten, welke deze akten ten doel 
hebben te vermelden en vast te 
stellen en/of met hetzelfde bedrieg
lijk inzicht of het voornemen te bena
delen, te hebben gebruik gemaakt 
van deze valse akten, te weten : de 
balansen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Winkels Kwaliteitsprodukten 
per 31 december 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974 en 1975, door de 
resultaten van een aantal aan- en 
verkopen over de verschillende jaren 
erin niet op te nemen, de valsheid 
herhaaldelijk gepleegd zijnde telkens 
ter gelegenheid van het opstellen van 
de bovenvermelde balansen, door de 
eerste, tussen 30 december 1968 en 
22 maart 1973, door de tweede, tussen 
30 december 1976 (lees 1968) en 
2 december 1976, het gebruik ervan 
door beiden steeds voortdurend van 
31 december 1968 tot 1 december 
1976; B. als dader of mededader, als 
verantwoordelijken voor de gefail
leerde vennootschap, personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Winkels Kwaliteitspro
dukten, de eerste, als directeur en 
feitelijke bestuurder, de tweede als 
feitelijke bestuurster, nadien als 
zaakvoerster, zich schuldig te heb
ben gemaakt aan bedrieglijke bank
breuk : B.l. door een gedeelte van het 
actief te hebben verduisterd of 
verborgen, te weten : a) de eerste en 
de tweede, tussen 31 december 1968 
en 1 april 1973, in het totaal 4.829.067 
frank zwartopbrengsten; b) de 
eerste, op 26 maart 1973, 462.925 
frank, opgenomen bij een bank, en 
c) de tweede, tussen 30 maart en 
2 december 1976, 1.890.500 frank 
zwartopbrengsten; B.2. door de in 
hoofdstuk I van de wet van 17 juli 
1975, met betrekking tot de boekhou
ding en de jaarrekeningen van onder
nemingen, bedoelde boeken of boek
houdkundige documenten geheel of 

gedeeltelijk te hebben doen ver
dwijnen of de inhoud ervan bedrieg
lijk te hebben weggenomen, uitge
vaagd of vervalst, te weten : een 
aantal zwartverrichtingen erin niet 
te hebben opgenomen : a) de eerste 
en de tweede, tussen 31 december 
1968 'en 1 april 1973, de verrichtingen 
betreffende de telastlegging B.1, a, de 
tweede, tussen 30 maart 1973 en 
2 december 1976, de verrichtingen 
betreffende de telastlegging B.1, c; 
C. als dader of mededader, zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
eenvoudige bankbreuk, door in de 
bovenvermelde hoedanigheden en 
omstandigheden buitensporige per
soonlijke uitgaven of uitgaven 
van hun gezin te hebben gedaan : 
a) de eerste en de tweede, tussen 
31 december 1968 en 1 april 1973, 
voor een gezamenlijk bedrag van 
1.697.616 frank of ten minste 757.876 
frank; b) de tweede, tussen 30 maart 
1975 en 2 december 1976, voor een 
gezamenlijk bedrag van 1.442.500 
frank, terwijl de verjaring slechts is 
beginnen lopen vanaf 1 december 
1976, datum van het faillissement » 
(zaak 1302-A/79); 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen bij vonnis 
van 15 november 1979 de beklaagden 
Frans Zwijsen en Jeanne Derickx 
van de hun hierboven ten laste 
gelegde feiten heeft vrijgesproken; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Antwerpen bij arrest van 
17 december 1981 de hogere beroepen 
van onder meer het openbaar minis
terie in de zaken 805-A/76 (I en II) en 
1302-A/79 ontvankelijk heeft ver
klaard en ze heeft samengevoegd; 

Overwegende dat, wat de be
klaagde Frans Zwijsen betreft, het 
hof van beroep zich, eensdeels, onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de hem in de zaak 
805-A/76, II, ten laste gelegde feiten, 
omschreven als huisdiefstal, op 
grand dat die feiten een onderdeel 
blijken uit te maken van de feiten 
van de telastlegging « bedrieglijke 
bankbreuk >>, zodat de raadkamer op 
21 april 1975 zonder aanneming van 
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verzachtende omstandigheden de 
beklaagde voor die feiten niet naar 
de correctionele rechtbank kon 
verwijzen; dat het hof van beroep, 
anderdeels, vaststelt dat de strafvor
dering wegens de aan Frans Zwijsen 
in de zaak 1302-A/79 ten laste 
gelegde feiten niet ontvankelijk is, 
nu de raadkamer door de beschik
king tot verwijzing van 21 april 1975 
haar bevoegdheid heeft uitgeput en 
hem niet een tweede maal voor 
dezelfde feiten bij beschikking van 
27 juni 1979 naar de rechtbank kon 
verwijzen, en de niet-ontvankelijk
heid van de strafvordering ook voor 
de overige ermee samenhangende 
misdrijven geldt; 

Overwegende dat, wat de be
klaagde Jeanne Derickx betreft, het 
hof van beroep zich, eensdeels, onbe
voegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de haar in de zaak 
805-A/76, I, ten laste gelegde feiten, 
omschreven als heling, op grand dat 
deze feiten zich blijkbaar vereenzel
vigen met feiten van bedrieglijke 
bankbreuk, misdaad die zonder aan
neming van verzachtende omstandig
heden niet bij rechtstreekse dagvaar
ding kon worden aangebracht; het 
hof van beroep, anderdeels, vaststelt 
dat de strafvordering wegens de aan 
Jeanne Derickx in de zaak 1302-A/79 
ten laste gelegde feiten niet ontvan
kelijk is op grand « dat de raadkamer 
dezelfde feiten als gecorrectionali
seerde misdaad op 27 juni 1979 
slechts geldig kon verzenden in het 
ter zake niet verwezenlijkte geval dat 
de correctionele rechtbank, ... zich ter 
zake definitief onbevoegd zou 
verklaard hebben; de strafvordering 
... evenmin ontvankelijk was voor de 
ermee samenhangende feiten van de 
overige telastleggingen, waarvoor 
beklaagde bij hetzelfde bevel 
verwezen werd »; 

Overwegende dat de bedoelde 
beschikkingen van de raadkamer en 
het arrest in kracht van gewijsde zijn 
ge~~El:n e~ dat uit hun onderlinge 
stnJdigheid een geschil inzake 

bevoegdheid is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat de proces
stukken schijnen aan te tonen dat de 
in de zaak 805-A/76, I en II, ten laste 
van Frans Zwijsen en Jeanne 
Derickx ten laste gelegde feiten, die, 
wat de eerstgenoemde betreft, door 
de beschikking van de raadkamer 
van 21 april 1975 en, wat de laatstge
noemde betreft, door de recht
streekse dagvaarding van 13 oktober 
1975 als wanbedrijven bij de recht
bank werden aangebracht, bestand
delen zijn van de feiten van de telast
legging B.1, bedrieglijke bankbreuk 
krachtens artikel 489 van het Straf~ 
wetboek bestraft met opsluiting; 

Overwegende dat, nu met betrek
king tot de in de zaak 805-A/76 aan 
Frans Zwij sen en Jeanne Derickx ten 
laste gelegde misdaden geen verzach
tende omstandigheden werden 
aangenomen, het vonnisgerecht bij 
wie ze werden aangebracht, niet 
bevoegd was om ervan kennis te 
nemen; 

Overwegende dat de raadkamer 
voor de feiten die het voorwerp van' 
de beschikking van 21 april 1975 
hadden uitgemaakt, haar rechts
macht volledig had uitgeoefend en, 
zolang die beschikking niet vernie
tigd was, de verdachte voor dezelfde 
feiten niet vermocht naar het vonnis
gerecht te verwijzen; 

Overwegende dat de raadkamer 
voor de feiten die door rechtstreeks~ 
dagvaarding reeds bij de rechtbank 
aanhangig waren gemaakt, geen 
verwijzing naar het vonnisgerecht 
kon bevelen zolang de rechter zich op 
de rechtstreekse dagvaarding niet 
door een definitieve uitspraak onbe
voegd had verklaard; 

.. Overwegende dat er samenhang 
hJkt te bestaan tussen de verschil
lende vorderingen die het voorwerp 
uitmaken van de beschikkingen van 
verwijzing door de raadkamer van 
21 april 1975 en 27 juni 1979; 

Dat er derhalve grand is tot rege
ling van rechtsgebied; 
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Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Correctionele Rechtbank van 
Eerste Aanleg van 21 april 1975; 
vernietigt eveneens de beschikking 
van de raadkamer van dezelfde 
rechtbank van 27 juni 1979, in 
zoverre zij betrekking heeft op de 
beklaagden Frans Zwijsen en Jeanne 
Derickx; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde en van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

16 maart 1982 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 423 

2• KAMER- 17 maart 1982 

1° STRAF - EENDAADSE SAMENLOOP VAN 

MISDRIJVEN- ZWAARSTE STRAF- CONTRA
VENTIONALISERING VAN HET WANBEDRIJF 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN >- OVERTREDING VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT - EEN ENKELE 
STRAF (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELING OP DE STRAFVORDER!NG - VER
PLICHTE VERMELDING IN DE BESLISSING, 
HETZIJ IN DE EIGEN REDENEN, HETZIJ, MET 
VERWIJZING NAAR DE BEROEPEN BESLIS
SING, VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN 
WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET BEWE
ZEN VERKLAARDE MISDRIJF WORDEN OPGE
GEVEN, ALSMEDE DIE WAARBIJ DAAROP 
STRAF WORDT GESTELD (2). 

Nota's arrest nr. 423 : 

(ETIENNE T. DEJASSE) 

17 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 424 

2• KAMER -17 maart 1982 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - MISDRIJF GEPLEEGD DOOR 

EEN OP PROEF IN VRIJHEID GELATEN GEIN
TERNEERDE - VERVOLGING WEGENS DAT 
MISDRIJF. 

Wanneer een op proef in vrijheid gelaten 
geinterneerde een nieuw misdrijf 
pleegt, kan hi} daarvoor strafrechtelijk 
worden vervolgd; de door de procureur 
des Konings ingevolge art. 20, tweede 
lid, Wet Bescherming Maatschappij 
genomen vordering tot wederopne
ming en de door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
genomen beslissing tot wederopne
ming beletten niet dat het openbaar 
ministerie vervolgingen instelt of 
voortzet (1). 

(MUYS) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 februari 1982 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Vorst; 

Over het middel, hieniit afgeleid dat 
de bestreden beslissing, overeenkomstig 
de vorderingen van de procureur des 
Konings te Brussel van 17 juni 1981, de 
wederopneming van eiser gelast in de 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij te Doornik, 

Nota arrest nr. 424 : 

(1) en (2) Cass., 22 april 1980 (A.C., 1979-80, (1) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 533). nr. 671}. 
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terwijl, eerste onderdeel, in het onder- Overwegende dat, anderzijds, 
zoek dat tegen eiser gevoerd wordt zoals uit artikel 20, tweede lid, 
wegens feiten die hebben geleid tot zijn blijkt, de commissie tot bescher
voorlopige hechtenis van 3 juni 1981 tot ming van de maatschappij de 
8 januari 1982, door de onderzoeksrech- wederopneming kan gelasten van 
ter geen enkele maatregel werd getrof- f 
fen ter vaststelling van de geestestoe- een op proe in vrijheid gestelde 
stand van betrokkene, zodat eiser ge'interneerde, zelfs als tegen hem 
wegens die feiten waarschijnlijk tot een een onderzoek is ingesteld wegens 
gevangenisstraf zal worden veroordeeld; een nieuw misdrijf, indien zij vast
de commissie tot bescherming van de stelt dat in de gedragingen of de 
maatschappij, door te beslissen dat eiser geestestoestand van de betrokkene 
de voorwaarden voor zijn invrijheidstel- een gevaar voor de maatschappij 
ling niet in acht heeft genomen en door waarneembaar is, met name wan-
zijn wederopneming te gelasten in de d h d 
inrichting tot bescherming van de maat- neer hij e em opgeleg e voor-
schappij te Doornik, in zekere zin is waarden niet in acht neemt; dat 
vooruitgelopen op de beslissing van het · dienaangaande uit de vordering van 
vonnisgerecht dat uitspraak moet doen procureur des Konings en uit de 
over de aan eiser ten laste gelegde feiten bestreden beslissing, die de gronden 
fm aldus het algemeen beginsel miskent van die vordering overneemt, volgt 
volgens hetwelk de onschuld van de dat eiser op 27 november 1980 op 
beklaagde vermoed wordt; proef in vrijheid was gesteld op' 

tweede onderdeel, nu het op 3 juni voorwaarde zich te onderwerpen 
1981 tegen eiser verleende aanhoudings- aan een sociaal-geneeskundige 
bevel werd opgeheven bij arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van voogdij en geen nieuw misdrijf te 
8 januari 1982, eiser slechts in hechtenis plegen, maar dat in zijn gedragin
blijft op grond van de door de commissie gen en zijn geestestoestand een 
tot bescherming van de maatschappij gevaar voor de maatschappij waar
gewezen beslissing tot wederopneming; neembaar was, dat immers op 3 juni 
die hechtenis, welke zal voortduren tot- 1981 tegen hem een bevel tot aan
dat eiser zal verschijnen voor de correc- houding werd verleend wegens vals
tionele rechtbank, in zekere zin een heid in geschriften, gebruik van 
onwerkdadige hechtenis zal zijn en op valse stukken, gekwalificeerde dief
geen enkele manier in mindering zal 
kunnen worden gebracht van de gevan- stal en wegens het vormen van een 
genisstraf welke door de correctionele vereniging van boosdoeners; dat de 
rechtbank eventueel zal worden uitge- commissie tot bescherming van de 
sproken; maatschappij met die vermeldingen 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, wan

neer iemand die ge'interneerd was 
krachtens de wet tot bescherming 
van de maatschappij, op proef in 
vrijheid is gesteld en een nieuw 

haar beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno-
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

misdrijf pleegt, hij wettig kan wor- Overwegende dat de feitenrechter, 
den vervolgd wegens dat misdrijf; die toepassing maakt van de wet tot 
dat de door de procureur des bescherming van de maatschappij, 
Konings ingevolge artikel 20, op onaantastbare wijze in feite oor
tweede lid, van de wet tot bescher- deelt of de beklaagde al dan niet 
ming van de maatschappij gedane verkeert in een ernstige staat van 
vordering tot wederopneming en de geestesstoornis of van zwakzinnig
door de genoemde commissie gewe- heid die hem ongeschikt maakt tot 
zen beslissing tot wederopneming het controleren van zijn daden; dat 
het openbaar ministerie niet belet- een beslissing tot internering niet 
ten die vervolging in te stellen of noodzakelijk moet worden voorafge
voort te zetten; I gaan door een in de loop van de 
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rechtspleging opgemaakt genees
kundig verslag; 

ZAAKT DOOR DE RESPECI'IEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - IEDER VAN 
HEN TA.V. DE GELAEDEERDE GEHOUDEN 
TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING (1). 
(ARTT. 1382 EN 1383 B.W.) 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het middel derhalve uitgaat van 
de veronderstelling dat het vonnis
gerecht, waarbij de strafvordering 
ten laste van eiser aanhangig is, 
hem eerder een straf dan een maat
regel tot bescherming van de maat
schappij zal opleggen; 

Overwegende voor het overige dat 
de beslissing om een op proef in 
vrijheid gestelde gei:nterneerde 
opnieuw op te nemen, los staat van 
de uitspraak die het vonnisgerecht 
zal doen over een nieuw misdrijf; 
dat krachtens artikel 20, tweede lid, 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij de wederopneming 
kan worden gelast zodra in de 
gedragingen of de geestestoestand 
van betrokkene een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar is, 
zelfs wanneer geen enkel misdrijf 
tegen hem is bewezen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

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. 

17 maart 1982 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Motte de 
Raedt, Brussel. 

Nr. 425 

2' KAMER- 17 maart 1982 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR 

(RICHARD, INTERLAIT C.V. T. BRONLET P.V.BA.; 
• ASSURANCES GENERALES DE FRANCE > N.V., 

ACOMINDUS N.V. T. RENARD S., RENARD H.) 

17 maart 1982 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Bayart. 

Nr.426 

2' KAMER- 17 maart 1982 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - VERZOEK
SCHRIFT BESTEMPELD ALS VERZOEK
SCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN EEN RECHTBANK OP GROND VAN 
GEWETTIGDE VERDENKING - IN WERKELIJK
HEID SLECHTS EEN VERZOEK TOT WRAKING 
VAN BEPAALDE RECHTERS- BEGRIP. 

Wanneer een verzoekschrift, bestempeld 
als « verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechtbank van 
eerste aanleg te B. op grand van 
gewettigde verdenking », slechts grie
ven aanvoert tegen bepaalde magistra
ten van die rechtbank en niet tegen 
het rechtscollege, moet het worden 
afgewezen omdat het in dat geval 
slechts een verzoek tot wraking is 
waarop de bij de artt. 828 e. v. Ger. W. 
gestelde regels van toepassing zijn (1). 

Nota arrest nr. 425 : 

(1) Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978, 923). 

Nota arrest nr 426 
(1) Zie Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 403) en 

de plecht. openingsrede van proc.-gen. Delange 
voor het Hof van 1 sept. 1974, nr 10; zie oak de 
arresten van 21 maart en 17 aug 1977 (A.C, 
1977, 787 en 1137). 
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(CHEHAIMA) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF;- Gelet op het gemo
tiveerde en ondertekende verzoek
schrift, op 15 februari 1982 door 
Driss Chehai:ma op de griffie van 
het Hof ingediend in de zaak 
nr. 85984 van het parket te Brussel 
(jeugdbescherming) en strekkende 
tot onttrekking van de zaak aan de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel op grond van gewettigde 
verdenking en tot verwijzing van de 
zaak naar een andere rechtbank 
van het rechtsgebied van het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat verzoeker be
weert reden te hebben om te 
vrezen dat zijn zaak niet eerlijk zal 
worden behandeld op grond dat : 
1° led en van het gerecht, waarvoor 
hij moet terechtstaan, zich v66r zijn 
berechting ongunstig hebben uitge
laten over zijn persoon; 2° de voor
zitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel v66r enig onder
zoek niet de slechte behandeling 
van verzoeker doch het feit dat 
zulks ter kennis van de openbare 
opinie is gekomen, onaanvaardbaar 
heeft genoemd; 3o de raadsman van 
verzoeker, van wiens optreden voor 
laatstgenoemde de jeugdrechtbank 
kennis droeg, in strijd met 
artikel 55 van de wet van 8 april 
1965, niet op de hoogte is gebracht 
van de dagbepaling op de terechtzit
ting van 16 februari 1982, en de 
jeugdrechtbank het bureau van con
sultatie en verdediging verzocht 
heeft om ambtshalve aanwijzing 
van een advocaat, waardoor de ver
dediging ernstig in haar rechten 
werd geschaad daar verzoeker ter 
terechtzitting niet kon worden bij
gestaan door de advocaat van zijn 
keuze; 

Overwegende dat volgens artikel 
76 van het Gerechtehjk Wetboek de 
jeugdrechtbank een afdelmg 1s van 
de rechtbank van eerste aanleg; 

Overwegende dat de eerste twee 
grieven enkel betrekking hebben op 
de voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel en een 
~echter in de jeugdrechtbank; dat, 
rn zovere die grieven worden aange
voerd tegen de voorzitter en de 
rechter in de jeugdrechtbank en 
niet tegen het rechtscollege, het 
verzoek moet worden afgewezen, 
daar het in zodanige gevallen te 
beschouwen is als een verzoek tot 
wraking waarop de bij de 
artikelen 828 en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek gestelde 
regels van toepassing zijn; 

Overwegende dat, zelfs al zou het 
achterwege blijven van de kennisge-
ving dat het dossier is neergelegd 
ter griffie van de jeugdrechtbank 
waarbij de zaak aanhangig is 
gemaakt, te wijten zijn aan de fout 
van een rechter, die grief niet kan 
worden aangevoerd tegen het 
gerecht zelf en derhalve geen grond 
kan opleveren voor een verzoek tot 
verwijzing naar een andere recht
bank; 

Om die redenen, wijst het verzoek 
af; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 maart 1982 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Weber, Brussel. 

Nr. 427 

2' KAMER -17 maart 1982 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN

JEUGDBESCHERMING - VERZOEKSCHRIFT 
TOT CASSATIE VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE VERZOEKSCHR!FT WAARVAN ENKEL 
EEN AFSCHRIFT TER GRIFFIE VAN HET HOF IS 
NEERGELEGD NIE'T' ONTV ANKELIJK VER
ZOEKSCHRIFT 
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Het Hof slaat geen acht op een verzoek- Nr. 428 
schrift waarvan enkel een afschrift 
namens het openbaar ministerie ter 
griffie van het Hof is neergelegd. 1• KAMER- 18 maart 1982 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE DEBOUT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beschikking, op 1 december 
1981 gegeven door de jeugdrechter 
in het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep enkel gericht is tegen het 
gedeelte van de beschikking waarin 
wordt beslist dat « de jeugdrechter 
in hager beroep niet bevoegd is om 
in besloten kamer, dat is buiten de 
openbare terechtzitting en zonder 
debatten op tegenspraak, uitspraak 
te doen », over het hoger beroep, 
door het openbaar ministerie inge
steld tegen een tijdens het voorbe
reidend onderzoek gegeven beschik
king; 

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

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op « het verzoekschrift hou
dende de tot staving van het cassa
tieberoep aangevoerde middelen », 
waarvan enkel een afschrift ter 
griffie van het Hof is neergelegd, 
verwerpt het cassatieberoep; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

17 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit

1° STEDEBOUW- ART. ?OBIS WET RUIM

TELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW -
GEMEENTEBELASTING OP c NIET BEBOUWDE 
PERCELEN GELEGEN IN EEN NIET VERVAL-
LEN VERKAVELING » - BEBOUWD OF ONBE-
BOUWD PERCEEL- BEG RIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING - GEMEENTEBELASTING OP c NIET 
BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN EEN NIET 
VERVALLEN VERKAVELING • - ART. ?OBIS 
WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDE
BOUW - c BEBOUWD • OF c ONBEBOUWD • 
PERCEEL- BEG RIP. 

3° RECHTBANKEN - ERKENNING VAN 
EEN RECHT- GRONDSLAG VAN HET RECHT 
- SCHENDING VAN DE WET - ONWETTIG
HEID. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN 
ERKENNING VAN EEN RECHT- GRONDSLAG 
VAN HET RECHT- SCHENDING VAN DE WET 
- ONWETTIGHEID. 

1 • en 2" Onder de woorden « niet 
bebouwde percelen » in art. 70bis, § 1, 
lid 2, Wet Ruimtelijk Ordening en 
Stedebouw wordt niet noodzakelijk 
verstaan alle gronden waarop niet is 
gebouwd; een perceel waarop geen 
gebouw staat; kan een geheel vormen 
met een hoofdperceel waarvan bewo
ning de voornaamste bestemming is, 
als de twee percelen zodanig in functie 
van elkaar zijn ingericht en van elkaar 
afhangen dat, indien zij werden 
gescheiden, de wijze van bewoning 
van het gebouw, zoals het is opgevat 
en opgetrokken, grondig zou veran
derd worden; in zo'n geval moeten de 
twee percelen worden beschouwd als 
een gebouwd geheel (1). 

3" en 4" Niet naar recht verantwoord is 
de beslissing waarbij de rechter het 
door een partij aangevoerde recht 
erkent, wanneer hij daarbij ook vast
stelt dat de toestand, waarop hij dat 
recht laat steunen, door die partij zelf 
tot stand is gebracht met schending 
van de wetten of reglementen. 

ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag 1----------------
gever : de h. Screvens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 19 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 455). 
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(STAD NAMEN T. DION) 

I 
ving van zijn bezwaar tegen de 
aanslag in de belasting op de niet 

ARREST ( vertaling) bebouwde percelen begrepen in een 
1 niet vervallen verkaveling, te zijnen 

HET ~Of;- Gelet.o~ de bestre- Iaste geheven door de stad Namen 
den beshsSIJ?-g op 14 JUl~ 1981 door voor het belastingjaar 1979, twee 
de ~es.tendige Deputatie van ~e verweermiddelen aanvoert, hieruit 
Provmc1eraad van Namen gewezen, afgeleid, het eerste, dat het niet 

Over het middel, afgeleid uit de scherr- bebouwde perceel, waarop de liti
ding van de artikelen ?Obis van de wet gieuze aanslag betrekking heeft, 
van 29 maart 1962 houdende organisatie met het bebouwde perceel een har
yan de ruimtelijke ordening en van de monieus geheel vormt, en het 
stedebouw en 2 van de belastingverorde- tweede, dat het materieel onmoge
ning van 27 februari 1978 van de lijk is het litigieuze perceel te 
gemeenteraad van de stad Namen, goed-
gekeurd bij beslissing van de gouverneur verkopen en erop te bouwen wegens 
van de provincie Namen op 23 maart de aanleg. van een afwateringsbuis 
1978, en betreffende de belasting op de die, van de hoofdriool van de 
niet bebouwde percelen begrepen in een waning vertrekt en aansluit op de 
niet vervallen verkaveling, riolering van de nabijgelegen eigen-

doordat de beslissing verweerder ont- dom, waarbij zij diagonaal door het 
last van de te zijnen laste gevestigde genoemde perceel loopt; 
aanslag op grond, enerzijds, dat het 0v d d d b d" 
litigieuze perceel een geheel vormt met erwegen e at e esten 1ge 
het bebouwde perceel, nu eiser, met deputatie heeft geoordeeld dat die 
miskenning van de stedebouwkundige twee verweermiddelen gegrond 
voorschriften van de verkaveling, de waren; dat zij dus verweerders 
bedoeling had zowel het perceel nr. 9 bezwaar heeft aangenomen en heeft 
nooit te laten bebouwen, wat zijn oor- beslist dat de litigieuze aanslag voor 
spronkelijke bestemming was, als de het belastingjaar 1979 met 9.750 
verkoop van het perceel in zijn territo- frank moest worden ontlast; 
riale integriteit onmogelijk te maken, en, 
anderzijds, dat verweerders duidelijke Overwegende dat de beslissing, 
bedoeling het niet bebouwde met het om te zeggen dat verweerders 
bebouwde perceel te verbinden, zodanig tweede verweermiddel gegrond is, 
dat zij samen een ondeelbaar geheel verklaart dat uit de aanleg, in 
vormen, volgt uit het niet eerbiedigen de bovenvermelde omstandigheden, 
van de voornoemde stedebouwkundige 
voorschriften en uit de aanleg van een van een afwateringsbuis, « de duide
afwateringsbuis door het litigieuze per- lijke bedoeling blijkt het niet 
ceel, bEbouwde met het bebouwde per-

terwijl, eerste onderdeel, ... ceel te verbinden, zodanig dat zij 
tweede onderdeel, ... samen een ondeelbaar geheel 
derde onderdeel, de bestendige depu-1 vormen »; 

tatie niet wettig rekening heeft kunnen Dat alleen de bedoeling om van 
houden met een toestand die, zoals z.ij twee percelen een bebouwd geheel 
vaststelt, door verw~erder~ toedoen 1s te maken, niet volstaat om de 
ontstaan « m~t ffilSkenn~ng van de beslissing tot ontlasting naar recht 
stedebouwkund1ge voorschnften van de . . 
verkaveling »; de bestendige deputatie, te v~rantwoo~den, dat be1de perce
door te steunen op de miskenning van len In functle van elkaar moeten 
de genoemde stedebouwkundige voor- ingericht zijn zodat, in geval van 
schriften om een andere miskenning, scheiding, de bewoningsvoorwaar
van een fiscale verordening, te verant- den van het gebouw, zoals het is 
woorden, haar beslissing niet naar recht opgevat en opgetrokken, grondig 
heeft verantwoord : zouden gewijzigd worden; 

W at het derde onderdeel betreft : Overwegende dat de bestendige 
Overwegende dat de beslissing deputatie weliswaar, bij de uit

erop w1jst dat verweerder, tot sta- spraak over verweerders eerste ver-
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weermiddel, heeft vastgesteld dat 
ten deze aan die voorwaarden was 
voldaan; dat de beslissing evenwel 
bovendien erop wijst « dat verweer
der, door de miskenning van de 
stedebouwkundige voorschriften van 
de verkaveling, te weten de begren
zing van de percelen, duidelijk van 
plan was het perceel nr. 9 nooit een 
bouwbestemming te geven. Tegelij
kertijd heeft hij het aldus onmoge
lijk gernaakt dat perceel in zijn 
territoriale integriteit te verkopen »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, door te beslissen dat ver
weerder recht heeft op outlasting 
van de litigieuze aanslag, hoewel zij 
vaststelt dat de toestand waarop zij 
dat recht steunt door de genoemde 
verweerder met schending van de 
wetten of verordeningen tot stand is 
gebracht, haar beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Henegou
wen. 

18 maart 1982- 1' kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Mosseray, Namen. 

Nr. 429 

1' KAMER- 18 maart 1982 

VERZEKERING -- LANDVERZEKERING 
VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR 
GROVE FOUT- BEGRIP. 

Onder « grove lout », als bedoeld in 
art. 16 wet van 11 juni 1874, wordt 
verstaan de lout die kan worden 
gelijkgesteld met een opzettelijke daad 
en waarvan de verzekerde wist of 
moest weten dat zij een verzwaring 
van het te dekken risico met zich 
bracht (1). 

(DE BELGISCHE BIJSTAND N.V. T. GAROT) 

18 maart 1982 - Je kamer - Voor
zitter en verslaggever ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Dassesse. 

Nr. 430 

1' KAMER - 18 maart 1982 

1° STEDEBOUW - GEZONDHEID VAN 
BOUWWERKEN - BOUWVERORDENING -
BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
GEMEENTE - OVERDRACHT AAN EEN AGGLOC 
MERATIE OF AAN EEN FEDERATIE VAN 
GEMEENTEN. 

2° GEMEENTE- STEDEBOUW- GEZOND
HEID VAN BOUWWERKEN - BOUWVERORDE
NING - BEVOEGDHEID - BEVOEGDHEDEN 
VAN DE GEMEENTE- OVERDRACHT AAN EEN 
AGGLOMERATIE OF AAN EEN FEDERATIE VAN 
GEMEENTEN. 

3° G EMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEN, AGGLOME

RATIES, F'EDERATIES VAN GEMEENTEN -
BEVOEGDHEID OM BELASTING TE HEFFEN -
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTE -
BEVOEGDHEDEN OVERGEDRAGEN AAN DE 
AGGLOMERATIE OF AAN DE FEDERATIE VAN 
GEMEENTEN - BELASTINGHEFFING - UIT
SLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE AGGLO
MERATIE OF VAN DE FEDERATIE VAN 
GEMEENTEN. 

1" en 2" In de gemeenten die dee! uitma
ken van een agglomeratie of een 
federatie zijn de gemeenteraden niet 
meer bevoegd om verordeningen uit te 
vaardigen o.a. betreffende de gezond
heid van de bouwwerken, nu de 

(1) Cass., 24 dec. 1976 (A.C., 1977 467\ 
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gezondheid van de bouwwerken, 
installaties en hun omgeving onder de 
bouwverordeningen vallen en de 
bevoegdheden van de gemeenten op 
dat gebied aan de agglomeraties of 
aan de federaties van gemeenten zijn 
overgedragen (1 ). (Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, art. 59, 1; wet 
26 juli 1971, art. 4, § 2, 4".) 

3" In een gemeente die deel uitmaakt 
van een agglomeratie of federatie van 
gemeenten is aileen de agglomeratie 
of de federatie, met uitsluiting van de 
gemeenten die er dee] van uitmaken, 
bevoegd om belasting te heffen i. v.m. 
de bevoegdheden die hun werkelijk 
zijn overgedragen met toepassing van 
art. 4 wet 28 juli 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en de 
federaties van gemeenten (2). (Art. 1 
wet 7 juli 1972.) 

(LANNOY T. GEMEENTE SCHAARBEEK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 juni 1981 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Brabant gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, § 2, 4", van de 
wet van 26 juli 1971, 59 en 60 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

doordat de bestendige deputatie, door 
te beslissen dat de gemeenteraden ver
ordeningen mogen vaststellen waarbij de 
vereiste voorzorgen worden opgelegd 
voor de gezondheid van de gebouwen, nu 
die bevoegdheid aan de gemeente niet is 
ontnomen bij de wet van 26 juli 1971, 
artikel 4, § 2, 4", van de wet van 26 juli 
1971 schendt, waarin wordt bepaald dat 
de bevoegdheid van de gemeenten 
inzake bouwverordeningen aan de agglo
meraties wordt overgedragen, aangezien 
de maatregelen om te voorzien in de 
gezondheid van de bouwwerken, inge
volge de tekst van artikel 59 van de wet 
van 29 maart 1962, behoren tot de 
materie waarop de bouwverordeningen 
toepasselijk zijn : 

Overwegende dat de beslissing, 
ter verwerping van eisers bezwaar 
tegen de aanslag in de belasting op 
de onafgewerkte of verwaarloosde 
gebouwen, die voor het belasting
jaar 1979 door de gemeente Schaar
beek te zijnen laste is gelegd, zegt 

-----------------1 dat « de gemeenteraden verordenin
(1) en (2) Naar luid van art. 1 wet van 26 juli 

1971 houdende organisatie van de agglomera
ties en de federaties van gemeenten zijn er 
vijf agglomeraties, t.w. de Antwerpse, Brus
selse, Charleroise, Gentse en Luikse agglome
ratie. 

Op de dag van de uitspraak van het arrest 
bestond aileen de Brusselse agglomeratie. 
Ingevolge art. 61 wet van 26 juli 1971 strekt 
het grondgebied zich ervan uit tot de « negen
tien gemeenten "· Er was toen geen sprake 
van de Antwerpse, Charleroise, Gentse en 
Luikse agglomeraties. 

Anderzijds, bepaalt art. 2, § 4 van dezelfde 
wet dat • ... de Koning v66r 1 jan. 1982 de 
federatie aanduidt waartoe de gemeenten van 
het Rijk behoren, die geen dee! uitmaken van 
een agglomeratie of federatie of die zelfs na 
samenvoeging geen voldoende entiteit 
vormen ». 

Op de dag van de uitspraak van het arrest 
bestond er geen federatie van gemeenten. 
Ingevolge art. 84 van vorenvermelde wet van 
26 juli 1971 werden vijf randfederaties bij de 
Brusselse agglomeratie opgericht, nl. : Halle, 
Asse, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren, en 
ingevolge art. 85 van dezelfde wet werd het 
grondgebied van die federaties vastgesteld. 
Beide artikelen zijn achteraf opgeheven bij de 
wet van 30 dec. 1975, art. 3, § 1. (Belgisch 
Staatsb!ad 23 jan. 1976, biz. 784 en 785.) 

gen mogen vaststellen waarbij de 
vereiste voorzorgen worden opge
legd voor de gezondheid van de 
gebouwen; dat de wet van 26 juli 
1971 die bevoegdheid aan de 
gemeente niet heeft ontnomen »; 

Overwegende dat volgt, enerzijds, 
uit de bepalingen van artikel 59.1 
van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stede
bouw, dat de gezondheid van de 
bouwwerken, de installaties en hun 
omgeving onder toepassing van 
bouwverordeningen valt en, ander
zijds, uit artikel 4, § 2, 4", van de wet 
van 26 juli 1971 houdende organisa
tie van de agglomeraties en de 
federaties van gemeenten, dat aan 
de agglomeraties of aan de fede
raties van gemeenten de bevoegd
heid van de gemeenten inzake 
bouwverordeningen wordt overge
dragen; 
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Overwegende dat, naar luid van 

artikel 1 van de wet van 7 juli 1972 
tot vaststelling van de grenzen van 
de belastingbevoegdheid van agglo
meraties en federaties van gemeen
ten, de agglomeratie en de federatie 
van gemeenten, met uitsluiting van 
de gemeenten die er deel van uit
maken, belastingen kunnen heffen 
welke betrekking hebben op de 
bevoegdheden die hun werkelijk 
zijn overgedragen bij toepassing 
van artikel 4 van de wet van 26 juli 
1971 houdende organisatie van de 
agglomeraties en de federaties van 
gemeenten; 

Dat, aldus, de bestendige deputa
tie niet zonder schending van de in 
het middel aangewezen wetsbepa
!ingen heeft kunnen beslissen dat 
de bevoegdheid, inzake de vereiste 
voorzorgen voor de gezondheid van 
de gebouwen, niet aan de gemeente 
is ontnomen bij de wet van 26 juli 
1971; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Henegou
wen. 

18 maart 1982 - 1• kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Blontrock, Brussel. 

Nr. 431 

1• KAMER - 18 maart 1982 

HUUR VAN GOEDEREN - HUUROVER
EENKOMST IN HET ALGEMEEN - WET 24 DEC. 
1976, ART. 6, § 1, 2° - DRAAGWIJDTE. 

De bepalingen van art. 6, § 1, 2', wet 
24 dec. 1976 betreffende het behoud 
van de tewerkstelling, de koopkracht 
en het concurrentievermogen van de 
economie zijn toepasselijk, onder 
voorbehoud van de bij die paragraaf 
bepaalde uitzonderingen, op aile huur
overeenkomsten die een aanvang 
namen vanaf 1 april 1976, ook al 
werden ze v66r die datum bedongen 
(1). 

CHEVRON OIL BELGIUM N.V. T. LEEMANS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 januari 1981 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, § 1, van de wet 
van 24 december 1976 betreffende het 
behoud van de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen van 
de economie en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, onder 
meer met verwijzing naar de motieven 
van het beroepen vonnis, had vastgesteld 
dat verweerder, bij authentieke akte van 
29 juli 1971, aan eiseres een pompstation 
had verhuurd voor zevenentwintig jaar 
met ingang van 1 maart 1972 tegen een 
aanvangshuur van 433.520 frank gekop
peld aan de index van de kleinhandels
prijzen van november 1969; dat de par
tijen bij onderhavige akte van 1 maart 
1976, bevestigd door de authentieke akte 
van 30 augustus 1976, met ingang van 
1 juni 1976 de huurvoorwaarden gewij
zigd hebben, nu zij de nieuwe basishuur 
op 565.000 frank hebben bepaald (welk 
bedrag lager is dan de huurprijs van die 
datum, bepaald volgens de huurovereen
komst van 29 juli 1971) en hebben 
bepaald dat die nieuwe basishuur vana£ 
1 juni 1977 jaarlijks zal aangepast wor-

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 1-----------------
gewezen op voorziening van dezelfde eiser 
tegen een beslissmg van de Bestendige Depu
tatie van de ProVlnCieraad van Brabant d.d. 
27 aug. 1981, m zake dezelfde verweerster 

(1) De artt. 5 tot 10 wet 24 dec 1976 ziJn 
opgeheven biJ de wet van 23 dec 1980, art 7, 
30 
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den aan de index van de prijzen van 
l juni 1976, zonder dat de jaarlijkse 
verhoging meer dan 6 pet. van de 
nieuwe basishuur mag bedragen; dat de 
authentieke akte van 30 augustus 1976 
evenwel volgende << overgangsbepalin
gen , bevatte : 1' de verhuurder blijft op 
l juni 1977 recht hebben op de indexe
ring van 6 pet. (index juli 1976) indien de 
blokkering van de huurprijzen wordt 
opgeheven; 2' indien die wetgeving van 
kracht blijft, blijft de verhuurder recht 
hebben op elke op grond daarvan door
gevoerde verhoging van de huurprijzen 
ook al bedraagt zij meer dan 6 pet., en 
met bevestiging van het beroepen vonnis 
beslist dat de verhoging van 8,5 pet. 
toegestaan bij de voornoemde wet van 
24 december 1976 met ingang van 
1 januari 1977 ten deze van toepassing 
is, doch, ingevolge de overeenkomsten 
tussen de partijen, pas vanaf de verval
dag op 1 juni 1977 wordt toegepast, en 
de jaarlijkse huur die eiseres vanaf 
1 juni 1977 aan verweerder moet betalen 
dienovereenkomstig vaststelt, op grond : 
dat de authentieke akte van 30 augustus 
1976 tussen de partijen, die « bij de 
huurovereenkomst , is gevoegd geen 
<< andere huurovereenkomst met een 
andere lmurder is, maar een overeen
komst die bij de oorspronkelijke huur
overeenkomst tussen dezelfde partijen is 
gevoegd; dat de vermindering van de 
basishuur (tot 565.000 frank ingevolge 
die akte) met de geest van de wet 
overeenstemt, die precies de inflatie wil 
tegengaan en tegelijkertijd een maxi
mumindexering toestaat die zij bepaalt; 
dat de overeengekomen vermindering 
overeenstemt met de achteruitgang van 
de economische toestand; dat de oplossing 
van de eerste rechter het meest in over
eenstemming is met de wet en met de 
overgangsbepalingen van het bijvoegsel »; 
dat die oplossing volgt uit de overgangsbe
palingen van de akte van 30 augustus 1976 
en niet « strij dig is met de wetten die 
steeds zijn verlengd; dat de verhuurder 
recht heeft op een indexering van 8,5 pet., 
als bepaald bij artikel 6, § 1, van de wet 
van 24 december 1976, wat meer is dan 
6 pet. bepaald in het bijvoegsel voor een 
ander geval ''• 

terwijl, eerste onderdeel, de motieven 
van het vonnis aldus niet antwoorden op 
het regelmatig bij conclusie door eiseres 
voorgedragen middel, ... ; dat gebrek aan 
antwoord gelijkstaat met het ontbreken 
van motieven (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ingevolge artikel 6, 
§ 1, 2', van de genoemde wet van 
24 december 1976, niettegenstaande elke 
contractuele strijdige bepaling, het 
bedrag van de huur betreffende de 
verhuring en overeenkomsten die een 
aanvang namen vanaf 1 april 1976 niet 
mag verhoogd worden tot 31 december 
1977 (behalve wanneer het bedrag dat na 
1 april 1976 bedongen werd, voortvloeit 
uit de toepassing van artikel 4, § 5, van 
de wet van 10 april 1975 betreffende de 
huurprijzen van woningen of van 
artikel 38, §§ 2 en 3, van de wet van 
30 maart 1976 betreffende de economi
sche herstelmaatregelen); uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis blijkt 
dat ten deze de huurprijs van 565.000 
frank << uit een overeenkomst voort
vloeit , (de onderhandse akte van 
1 maart 1976, bevestigd en aangevuld bij 
de authentieke akte van 30 augustus 
1976) die pas na 1 april 1976 << van kracht 
is geworden , (te weten op 1 juni 1976); 
indien de authentieke akte van 30 au
gustus 1976 een bijvoegsel is bij een 
oorspronkelijke huurovereenkomst uit 
1971 tussen dezelfde partijen, de huur 
van 565.000 frank, volgens de vaststellin
gen van het vonnis zelf, geen « betrek
king had , op die oorspronkelijke huur
overeenkomst, waarin een andere basis
huur was bepaald; het bestreden vonnis 
bovendien niet vaststelt dat het in de 
authentieke akte van 30 augustus 1976 
overeengekomen bedrag van de huur 
zou voortvloeien uit de toepassing van 
artikel 4, § 5, van de genoemde wet van 
10 april 1975 of van artikel 38, §§ 2 en 3, 
van de genoemde wet van 30 maart 1976; 
overigens uit de vaststellingen van het 
vonnis blijkt dat het bijvoegsel van 
1 maart 1976 en de authentieke akte van 
30 augustus 1976 noch een overdracht, 
noch een verlenging van de huurover
eenkomst vormen in de zin van 
genoemd artikel 38, § 2, noch een 
nieuwe huurovereenkomst in de zin van 
genoemd artikel 38, § 3; daaruit volgt dat 
het bestreden vonnis, nu het de verho
ging v66r 31 december 1977 aanneemt 
van de huur van 565.000 frank, die 
betrekking heeft op een bijvoegsel van 
de huurovereenkomst dat na 1 april 1976 
van kracht is geworden, artikel 6, § 1, 
inzonderheid 2', van de genoemde wet 
van 24 december 1976 schendt : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de vaststel
ling van het bestreden vonnis en 
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van het beroepen vonnis, waarnaar 
het verwijst, volgt, dat 1° de partijen 
bij onderhandse akte van 1 maart 
1976 overeengekomen zijn om, 
vanaf 1 juni 1976, het bedrag van de 
huur bepaald in de handelshuur
overeenkomst van 1971 te verminde
ren, 2° dat akkoord wordt bevestigd 
door een authentieke akte van 
30 augustus 1976, en dat meer 
bepaald in de « overgangsbepalin
gen » wordt gezegd dat de verhuur
der, indien de wetgeving in zake de 
blokkering van de huurprijzen 
wordt verlengd, recht heeft op elke 
verhoging van de huur krachtens 
die wetgeving, ook al bedraagt zij 
meer dan 6 pet.; 

Overwegende dat in het middel 
aan het vonnis wordt verweten dat 
het, op grond van de wet en de 
vorenvermelde « overgangsbepa
lingen >>, heeft beslist dat de verho
ging met 8,5 pet., toegestaan bij de 
wet van 24 december 1976 betref
fende het behoud van de tewerkstel
ling, de koopkracht en het concur
rentievermogen van de economie, 
ten deze vanaf 1 juni 1977 toepasse
lijk is; 

Overwegende dat, ingevolge ar
tikel 6, § 1, 2°, van de genoemde wet, 
het bedrag van de huur betreffende 
de overeenkomsten die een aanvang 
namen vanaf 1 april 1976, niet mag 
verhoogd worden tot 31 december 
1977; 

Dat ongetwijfeld de tweede zin 
van genoemd artikel 6, § 1, 2°, een 
verhoging met 8,5 pet. van de huur 
toestaat, indien de huur na 1 april 
1976 werd bedongen en voortvloeit 
uit de toepassing van artikel 4, § 3, 
van de wet van 10 augustus 1975 
betreffende de huurprijzen van 
woningen of van artikel 38, §§ 2 en 
3, van de wet van 30 maart 1976; 

Dat uit geen enkele vaststelling 
van het arrest volgt dat ten deze 
aan de toepassingsvoorwaarden van 
een van die twee uitzonderingen is 
voldaan; 

Dat dit onderdeel van 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 houdend in 
hoger beroep. 

18 maart 1982 - 1" kamer- Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Ge]jjkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Simont. 

Nr. 432 

1 • KAMER - 19 rna art 1982 

1° KOOPHANDEL, KOOPMAN - LEU

REN - VERKOOP OP EEN VOOR HET PUBLIEK 
TOEGANKELIJKE PLAATS, DIE NIET SPECIFIEK 
BESTEMD IS OM GEBRUIKT TE WORDEN VOOR 
DE VERKOOP OF VOOR DE VERKOOPAANBIE
DINGEN - TOEGANKELIJKHEID VOOR HET 
PUBLIEK- BEG RIP. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - HAN
DELSPRAKTIJKEN - REIZENDE VERKOOP -
VERBOD - UITZONDERING - VERKOOP OP 
EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE 
PLAATS DOOR EEN VERKOPER DIE IN HET 
BEZIT IS VAN EEN LEURVERGUNNING- VOOR 
HET PUBLIEK TOEGANKEL!JKE PLAATS -
BEG RIP. 

1° Lew·en bestaat o.m. in het te koop 
aanbieden van waren op een voor het 
publiek toegankelijke plaats; de toe
gankelJj'kheid voor het publiek is een 
objectief kenmerk van de plaats waar 
men verkoopt en implkeert tevens dat 
de plaats uit haar aard, gewoonlijk 
voor een ieder toegankelijk is (1). 
(Art. 2, 3°, K.B. nr. 82 van 28 nov. 1939 
houdende reglementering van de leur
handel.) 

(1) en (2) Zie Cass., 21 okt. 1957 (Bull. en 
Pas., 1958, I, 153); P. DE VROEDE, Wet op de 
Handelspraktijken, 14 juli 1971, Tijdschrift 
voor Privaatrecht, 1979, biz. 493 e.v., inz. 
biz. 532 en 533. 
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2o Geen verboden reizende verkoop, in 
de zin van art. 53 wet van 14 juli 1971, 
is het verkopen van waren met « toe
lating voor het uitoefenen van 
lew·handel "• als bedoeld in KB. nr. 82 
van 28 nov. 1939 houdende reglemen
tering van de leurhandel; die wetsbe
palingen worden door de rechter 
geschonden wanneer hij beslist dat 
een koopman geen verboden reizende 
verkoop heeft gehouden, op grand 
aileen dat de hem verweten feiten 
neerkwamen op de rechtmatige « uit
oefening van Jeurhandel », als hij 
zodoende de bepalingen van het 3° van 
art. 2 van dat koninklijk besluit, 
inzonderheid het rechtsbegrip « voor 
het publiek toegankelijke plaats " 
miskent (2). 

verkoop, uitstalling met het oog op de 
verkoop aan de verbruiker door een 
handelaar of een tussenpersoon, buiten 
zijn voornaamste vestigingszetel, zijn 
bijhuizen of agentschappen vermeld in 
zijn inschrijving in het handelsregister 
of de lokalen gebruikt voor een handels
beurs; dat verweerster aanvoert dat zij 
onder toepassing valt van de reglemen
tering inzake ambulante handel; dat, 
volgens artikel 2, 3°, van het koninklijk 
besluit nr. 82 van 28 november 1939 
houdende reglementering van de leur
handel, voor de toepassing van dat 
besluit als leurhandel wordt beschouwd 
de verkoop of het te koop aanbieden aan 
de verbruiker van alle waren of goede
ren en, in het algemeen, van gelijk 
welke voorwerpen, gedaan onder andere 

(• LIMBURGS SEKRETARIAAT 
MIDDENSTAND V.Z.W. T. 

op de openbare markten, inbegrepen de 
kermissen, foren, hallen, overdekte 

CHRISTEN markten en de plaatsen toegankelijk 
BECKSTAHL voor het publiek en niet specifiek 

bestemd om gebruikt te worden voor de 
verkoop of voor verkoopaanbiedingen; 
dat in het gebouw, waarin de zaak 

FABRIKEN , P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 oktober 1980 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

gelegen is, klaarblijkelijk een drankgele
genheid gevestigd is en een zaal, die kan 
gehuurd worden voor verkopen, vergade
ringen, enz.; dat dus, in vele gevallen, de 
zaal « Dutmala , slechts toegankelijk zal 
zijn voor bepaalde deelnemers en/of 
bepaalde uitgenodigde personen en/of 

Over het middel, afgeleid uit de schen- betalende toeschouwers; dat echter niet 
ding van de artikelen 2, eerste lid, 3o, 10 kan betwist worden dat ten deze, voor 
van het koninklijk besluit nr. 82 van de duur van de door verweerster aange-
28 november 1939 houdende reglemente- kondigde verkoop, de zaak vrij toegan
ring van de leurhandel, 20, 4o, 53, 55, h, kelijk was voor het publiek; dat derhalve 
60 en 61 van de wet van 14 juli 1971 de zaal « Dutmala , toegankelijk was 
betreffende de handelspraktijken, voor het publiek en niet specifiek 

doordat het arrest de door eiseres bestemd is om gebruikt te worden voor 
ingestelde vordering tot het bevelen van de verkoop of de verkoopaanbiedingen; 
de stopzetting van de door verweerster dat het koninklijk besluit van 28 novem
aangekondigde verkoop, aanbod tot ver- ber 1939 geenszins vereist dat, op het 
koop en uitstalling met het oog op de ogenblik van de verkoop, de zaal ook 
verkoop aan de verbruiker, welke ge- nog voor ander publiek dan potentiiHe 
pland is in de zaal « Dutmala "• te kopers of belangstellenden toegankelijk 
Overpelt, op 22 en 23 oktober 1978, zou zijn, wat zou betekenen dat er in 
alsook tot de stopzetting der desbetref- dezelfde plaats tegelijkertijd nog andere 
fende publiciteit, ongegrond verklaart op activiteiten zouden moeten plaatsheb
grond : dat volgens artikel 53 van de wet ben; dat het koninklijk besluit evenmin 
van 14 juli 1971 betreffende de handels- bepaalt dat het moet gaan om een plaats 
praktijken, onverminderd de toepassing die steeds toegankelijk zou zijn; dat het 
van de reglementering inzake ambulante mogelijk is dat de leurkaart een middel 
handel, en behoudens de afwijkingen is om - op wettelijke wijze - aan de 
verleend door de Koning voor produkten bepalingen van artikel 53 van de wet van 
of in de voorwaarden die hij stelt, elke 14 juli 1971 te ontsnappen; dat door het 
reizende verkoop verboden is; dat, vol- uitreiken van leurkaarten, geldig voor 
gens datzelfde artikel, als reizende ver- -
koop wordt aangezien elk aanbod tot « openbare markten "• verkopen als deze 

I 
mogelijk worden gemaakt; dat voor de 
oplossing van huidig geschil, vermits de 

(2) Zie nota 1 op vorige biz. wetgever de leurhandel expliciet ont-
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trokken heeft aan het begrip « reizende 
verkoop "• de begrippen « plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en niet 
specifiek bestemd om gebruikt te wor
den voor de verkoop of voor de 
verkoopaanbiedingen '' moeten verzocht 
worden, zoals gebeurd is, in het raam 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1939; dat verweerster ten deze aan 
toegelaten leurhandel doet en derhalve 
artikel 53 van de wet van 14 juli 1971 
niet heeft overtreden; dat ten overvloede 
opgemerkt weze dat zowel het konink
lijk besluit van 28 november 1939 
(artikel 10) als de wet van 14 juli 1971 
(artikel 61) strafbepalingen bevatten 
zodat, gelet op het principe van de enge 
interpretatie van de strafwet, voormelde 
twee voorwaarden zo nodig in het voor
deel van een eventuele beklaagde dienen 
uitgelegd te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, in de door 
verweerster gehuurde private zaal uit
sluitend aanbiedingen tot verkoop en 
verkopingen door verweerster gedaan 
werden, zodanig dat deze zaal niet 
toegankelijk was voor het publiek; 
immers de activiteit van verweerster 
slechts als leurhandel wordt beschouwd 
wanneer deze gedaan wordt op openbare 
markten, kermissen, foren, hallen; deze 
begrippen inhouden dat de hiermede 
gelijkgestelde plaatsen toegankelijk voor 
het publiek eveneens meerdere activitei
ten moeten bevatten om het publiek in 
zijn algemeen aan te trekken; de door 
verweerster gehuurde zaal, waarin 
slechts verkopingen door verweerster 
gedaan gebeurden, in die zin niet toe
gankelijk was voor het publiek (scherr
ding van de artikelen 2, eerste lid, 3", 
van het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939 en 53 van de wet van 
14 juli 1971); 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 novem
ber 1939 en 53 van de wet van 14 juli 
1971); 

derde onderdeel, de door verweerster 
gehuurde private zaal, voor de dagen 
waarop de aanbiedingen tot verkoop en 
de ver kopingen van de koopwaar van 
eiseres gebeurden, enkel en alleen 
bestemd was voor deze activiteit; dien
tengevolge de zaal alsdan wel specifiek 
bestemd was voor de verkoop of voor 
verkoopaanbiedingen; het feit dat, op 
andere dagen, aan deze zaal een andere 
bestemming kan gegeven worden, aan 
dit specifiek karakter voor de bedoelde 
dagen, waarop de activiteit van verweer
ster plaatshad, geen afbreuk doet; dien
tengevolge deze activiteit niet als leur
handel kan beschouwd worden (scherr
ding van de artikelen 2, eerste lid, 3", 
van het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939 en 53 van de wet van 
14 juli 1971); 

vierde onderdeel, de door verweerster 
gedane uitstalling tot verkoop van haar 
koopwaren en reklame in alle geval 
onder toepassing vallen van het verbod 
van reizende verkoop, ongeacht of deze 
verrichting gebeurt in omstandigheden 
die de toepassing van de wetgeving op 
de leurhandel met zich brengt (scherr
ding van de artikelen 20, 4", 53, 55, h, 60, 
61 van de wet van 14 juli 1971 en 2, 
eerste lid, 3", van het koninklijk besluit 
nr. 82 van 28 november 1939); 

vijfde onderdeel, het feit dat de wetge
vingen op de leurhandel en op de 
handelspraktijken strafrechtelijke bepa
lingen bevatten geenszins tot gevolg 
heeft dat de begrippen van leurhandel 
en reizende verkoop, zoals door de 
wetgever aldaar gegeven, niet in de volle 
betekenis van de gebruikte bewoordin
gen zou moeten weerhouden worden; de 
bepaling van deze wettelijke begrippen 
vreemd is aan de regel dat de twijfel ten 
voordele van de verdachte strekt (scherr
ding van de artikelen 53, 60, 61 van de 
wet van 14 juli 1971, 2, eerste lid, 3", en 
10 van het koninklijk besluit nr. 82 van 
28 november 1939) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van verweerster, indien 
de feitenrechter weliswaar op 
onaantastbare wijze de feitelijke 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat de zaal « Dutmala "• die voor twee 
dagen gehuurd werd door verweerster 
om er aanbiedingen tot verkoop en 
verkoop van haar koopwaar te doen, in 
vele andere gevallen slechts toegankelijk 
zal zijn voor slechts bepaalde deelne
mers of genodigden; dientengevolge deze 
zaal niet toegankelijk is voor het publiek 
als dusdanig en het feit dat ze dit wel 
zou zijn gedurende de twee dagen, dat 
ze door verweerster gehuurd was, aan 
dit karakter geen afbreuk doet; immers 
de toegankelijkheid tot het publiek nor
maal dient te bestaan en een objectief 
criterium is te beoordelen los van de wil gegeve~s vas~stelt op grond waar
van verweerster (schending van de van hiJ beshst dat een bepaalde 
artikelen 2, eerste lid, 3", van het, plaats al dan niet toegankelijk is 
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voor het publiek, het niettemin aan 
het Hof toekomt na te gaan of de 
rechter uit zijn vaststellingen wette
lijk heeft kunnen afleiden dat die 
plaats toegankelijk was voor het 
publiek in de zin van artikel 2, 
eerste lid, 3°, van het koninklijk 
besluit nr. 82 van 28 november 
1939); 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat 
verweerster, volgens haar reclame
folder, in een zaal van het cafe 
« Dutmala » tot verkoopaanbiedin
gen en verkopen overging op zon
dag 22 en maandag 23 oktober van 2 
tot 8 uur, dat in het gebouw, waarin 
de zaal gelegen is, een drankgele
genheid gevestigd is en een zaal, die 
kan gehuurd worden voor verkopen, 
vergaderingen, mogelijk ook voor 
bals, banketten, toneel- of filmvoor
stellingen; 

Dat het arrest dan oordeelt dat in 
vele gevallen, de zaal << Dutmala » 
slechts toegankelijk zal zijn voor 
bepaalde deelnemers en/of bepaalde 
uitgenodigde personen en/of beta
lende toeschouwers, maar dat ten 
deze, « voor de duur van de door 
verweerster aangekondigde verkoop, 
de zaal vrij toegankelijk was voor 
het publiek »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus oordeelt dat de toegan
kelijkheid voor het publiek enkel 
moet bestaan op het ogenblik dat 
verweerster in een prive-zaal tot de 
verkoopaanbiedingen en verkopen 
overgaat; 

Overwegende echter dat de toe
gankelijkheid voor het publiek een 
objectief kenmerk is van de plaats 
waar men verkoopt, dat niet afhangt 
van de enkele wil van de leurhande
laar, die, zoals ten deze, naar de 
vaststellingen van het arrest, een 
zaal in gebruik neemt om gedu
rende twee namiddagen zijn koop
waar aan te bieden en te verkopen 
en die zaal te dien einde voor het 
publiek openstelt; dat de vereiste 
toegankelijkheid impliceert dat de 
plaats, uit haar aard, gewoonlijk 
voor een ieder toegankelijk is; 

Overwegende dat het arrest dan 
ook, door te oordelen dat verweer
ster niet aan reizende verkoop deed 
in de zin van artikel 53 van de wet 
van 14 juli 1971, op de enige grond 
dat zij, in het bezit van een toela
ting voor het uitoefenen van leur
handel, in de beschreven omstan
digheden slechts die handel uitoe
fende, de beslissing niet wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige grieven van 
eiseres die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het hoger beroep tegen het verstek
vonnis van 23 oktober 1978 niet 
toelaatbaar wordt verklaard en dat 
tegen het vonnis van 23 maart 1979 
alsook het verzet van verweerster 
tegen voormeld verstekvonnis toe
laatbaar; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden 
beslist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

19 maart 1982- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet. advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Biitzler. 

Nr. 433 

1 e KAMER - 19 maart 1982 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR

OVEREENKOMST - ONTBINDING VAN DE 
HUUROVEREENKOMST - GRONDSLAG -
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GROVE TEKORTKOMING VAN EEN DER PAR- ernst van de feiten van 21 augustus 1977 
TIJE:"i AAN HAAR CONTRACTCELE VERBI"\TE- betwisten en VOOrhouden dat zij alles
NISSEX- BEGRIP. zins geen tekortkoming uitmaken van 

hun contractuele verplichtingen; ( ... ) dat 
2° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR- volgens artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 

OVEREENKOMST - WET VAN 27 DECEMBER 
1977 TOT TIJDELIJKE REGELJ:--rG VAN DE 
HUUR- EN ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE 
HET GENOT VAN EEX ONROERE;'>;D GOED 
VERLENEN - li\JTREKKING VAN DE HUURVER
LENGING, ALS BEDOELD IN DIE WET -
BEG RIP. 

1 o en 2o Grove tekortkoming van een der 
partijen aan haar contractuele verbin
tenissen kan aanleiding geven tot 
ontbinding van een huurovereen
komst; een ongeoorloofde handeling 
van de huurde1~ buiten de overeen
komst, waardo01~ objectief bekeken, de 
voortzetting van de contractuele 
betrekkingen tussen huurder en 
« ingenotsteller " onmogelijk wordt, 
kan een reden zijn tot intrekking van 
de wettelijke huurverlenging, maar 
heeft niets te maken met de gemeen
rechtelijke ontbinding van de huur
overeenkomst. (Artt. 1184 en 1241 
B.W.; art. 5 wet van 27 dec. 1977.) 

(VAN UFFELEN, TIELENS T. MISPELTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 

27 december 1977 inzake de tijdelijke 
regeling van huurovereenkomsten aan 
de huurder de verlenging van de huur 
kan worden geweigerd wegens elke 
ongeoorloofde handeling van de huurder 
welke, objectief gezien, de voortzetting 
van de contractuele betrekkingen tussen 
de huurder en de ingenotsteller onmoge
lijk maakt; dat, vermits een ongeoor
loofde handeling vanwege de huurder 
een voldoende ernstige reden wordt 
geacht om een verlenging te weigeren, 
deze eveneens van aard is om de 
verbreking van de huurovereenkomst te 
rechtvaardigen; ( ... ) dat de genaamde 
Belet een duidelijke verklaring heeft 
afgelegd in verband met de feiten die 
zich voordeden op 21 augustus 1977 en 
dat aan de objectiviteit van deze getuige 
niet wordt getwijfeld; dat daaruit blijkt 
dat Van Uffelen Louis zich heeft schul
dig gemaakt aan feiten tegenover Mis
pelter die ernstig zijn en van die aard 
dat zij de voortzetting van de contrac
tuele betrekkingen tussen partijen in het 
gedrang brengen; dat het bewijs van de 
ernstige tekortkomingen van de eisers 
dan ook bewezen is, zodat de eerste 
rechter ten onrechte dienaangaande nog 
een getuigenverhuur heeft toegelaten; 
dat hij integendeel de overeenkomst ten 
nadele van de eisers diende verbroken te 
verklaren »; 

Leuven; terwijl, naar luid van artikel 1184 van 
het Burgerlijk Wetboek, in wederkerige 
contracten, zoals onderhavig huurcon-

Over het middel, afgeleid uit de schen- tract, de ontbindende voorwaarde altijd 
ding van de artikelen 1184, 1728, 1741 stilzwijgend begrepen is, doch slechts 
van het Burgerlijk Wetboek, 5, § 1, zesde voor het geval dat een van beide partijen 
lid, 3°, van de wet van 27 december 1977 haar verbintenis niet nakomt en, meer 
tot tijdelijke regeling van de huur- en de in het bijzonder, naar luid van 
andere overeenkomsten die het genot artikel 1741 van het Burgerlijk Wetboek, 
van een onroerend goed verlenen en, het huurcontract wordt ontbonden door 
voor zoveel nodig, 40 van de wet van de niet-nakoming van hun verplichtin-
30 maart 1976 betreffende de economi- gen door de verhuurder of de huurder, 
sche herstelmaatregelen, 9 van de wet waaruit volgt dat een huurcontract, op 
van 24 december 1976 betreffende het grond van deze wettelijke bepalingen -
behoud van de tewerkstelling, de koop- buiten het geval van het tenietgaan van 
kracht en het concurrentievermogen van het verhuurde goed - slechts door de 
de economie en 6, § 1, vierde lid, 3°, van rechter kan worden ontbonden om reden 
de wet van 10 april 1975 betreffende de van een door hem voldoende zwaarwich
huurprijzen van woningen, tig beoordeelde tekortkoming, door een 

doordat het bestreden vonnis de ont- van de partijen, aan de bij overeenkomst 
binding van de tussen partijen gesloten aangegane verbintenissen; bedoelde ern
huurovereenkomst onder meer op de stige tekortkoming aan contractuele ver
volgende overwegingen grondt : « dat ( ... ) plichtingen •.. derhalve, in geen geval kan 
huidige eisers, de omstandigheden en de 1 worden gehJkgesteld met elke ongeoor-
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loofde handeling van de huurder welke, 
objectief gezien, de voortzetting van de 
contractuele betrekkingen tussen de 
huurder en. de ingenotsteller onmogelijk 
maakt, op grond waarvan, krachtens 
artikel 5, § 1, zesde lid, 3°, 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, de verhuurder 
de intrekking van de wettelijke verlen
ging, voorgeschreven door datzelfde arti
kel, van voormelde overeenkomsten kan 
eisen, nu deze intrekking grondig ver
schilt van voormelde rechterlijke ontbin
ding, inzonderheid wat betreft de toe
passingsvoorwaarden, en voormeld 
artikel 5, § 1, zesde lid, 3°, van de wet 
van 27 december 1977 geenszins afbreuk 
doet aan de bepalingen van de 
artikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk 
W etboek noch nieuwe gronden tot ant
binding van een huurcontract heeft 
ingevoerd, zodat het bestreden vonnis, 
door te oordelen dat eerste eiser « zich 
heeft schuldig gemaakt aan feiten tegen
over (verweerder) die ernstig zijn en van 
die aard dat zij "• overeenkomstig 
artikel 5, § 1, zesde lid, 3°, van de wet 
van 27 december 1977, « de voortzetting 
van de contractuele betrekkingen tussen 
partijen in het gedrang brengen » en 
« dat, vermits een ongeoorloofde hande
ling vanwege de huurder een voldoende 
ernstige reden wordt geacht om een 
verlenging te weigeren, deze eveneens 
van aard is om de verbreking van de 
huurovereenkomst te rechtvaardigen >>, 
en nu het daarenboven niet mogelijk is 
uit enige overweging van het vonnis af 
te leiden dat de aan eerste eiser verwe
ten ongeoorloofde handeling ook een 
voldoende ernstige tekortkoming aan 
zijn contractuele verplichtingen uit
maakt, de tussen partijen gesloten huur
overeenkomst niet heeft kunnen ontbon
den verklaren, noch, derhalve, de eisers 
veroordelen om de bergplaats te ontrui
men en ter beschikking te stellen van 
verweerder, en deze machtigen desnoods 
de eisers en al diegenen die er zich in 
hunnen hoofde zouden bevinden, uit te 
drijven, desnoods met behulp van de 
openbare macht, zonder alle in het 
middel aangeduide wettelijke bepalingen 
te schenden : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat uit het geseponeerd straf
dossier blijkt dat verweerder op 
21 augustus 1977 klacht indiende bij 
de rijkswacht te Leuven wegens de 

feiten welke die dag gebeurden 
tussen hemzelf en eiser en diens 
zoon; dat het erop wijst dat de 
eisers de omstandigheden en de 
ernst van die feiten betwisten en 
voorhouden dat zij alleszins geen 
tekortkoming uitmaken aan hun 
contractuele verplichtingen; 

Overwegende dat, luidens de 
bepalingen van artikel 5 van de wet 
van 27 december 1977, waarop het 
vonnis zich beroept, de ingenotstel
ler de intrekking van de verlenging 
van de huurovereenkomst kan eisen 
onder meer wegens elke ernstige 
tekortkoming van de huurder aan 
zijn verplichtingen en elke ongeoor
loofde handeling van de huurder 
welke, objectief gezien, de voortzet
ting van de contractuele betrekkin
gen tussen de huurder en de inge
notsteller onmogelijk maakt; 

Overwegende dat uit die bepaling. 
blijkt dat aan de verhuurder het 
recht wordt verleend om de verlen
ging van de huurovereenkomst door 
de rechter te doen intrekken niet 
alleen wegens een ernstige tekort
koming van de huurder aan zijn 
contractuele verplichtingen, hetgeen 
eveneens de gemeenrechtelijke out
binding van de huurovereenkomst, 
krachtens de artikelen 1184 en 1741 
van het Burgerlijk Wetboek, kan 
medebrengen, maar bovendien 
wegens feiten die op zichzelf geen 
tekortkoming aan de contractuele 
verplichtingen van de huurder uit
maken; 

Overwegende dat de intrekking 
van een door de wetgever buiten de 
bepalingen van de huurovereen
komst opgelegde verlenging van die 
overeenkomst niets heeft uit te 
staan met de gemeenrechtelijke 
ontbinding van dezelfde overeen
komst, ontbinding die, volgens de 
vaststellingen van het vonnis, ten 
deze op grond van de artikelen 1184 
en 1728 van het Burgerlijk Wetboek 
door verweerder werd gevorderd; 

Overwegende dat het vonnis der
halve, nu het oordeelt dat « vermits 
een ongeoorloofde handeling van de 
huurder een voldoende ernstige 
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reden wordt geacht om een verlen
ging te weigeren, deze eveneens van 
aard is om de verbreking van de 
huurovereenkomst te rechtvaardi
gen » en nu het de ontbinding van 
die overeenkomst uitspreekt op 
grond dat eiser « zich schuldig heeft 
gemaakt aan feiten tegenover ver
weerder die ernstig zijn en van die 
aard dat zij de voortzetting van de 
contractuele betrekkingen tussen 
partijen in het gedrang brengen », 
de beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, doch enkel in 
zoverre het ten nadele van de eisers 
de overeenkomst tussen partijen in 
verband met de huur van een berg
plaats verbroken verklaart; de eisers 
veroordeelt die bergplaats te ontrui
men en verweerder machtigt ze uit 
te drijven; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel, 
zitting houdende in hoger beroep. 

19 maart 1982 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 434 

3• KAMER - 22 maart 1982 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 

Onder de sociale zekerheid voor werkne
mers vallen de schouwspelartiesten 
die deel uitmaken van een groep 
welke wordt aangeworven om op te 
treden tijdens voorstellingen tegen 
betaling van een vergoeding voor de 
ganse groep (1). (Art. 3, 2", K.B. 28 nov. 
1969.) 

(VAN BAMBOST T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE. 
SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDI

GEN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 april 1981 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 2", van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, en voor zoveel nodig, 2, § 1, 1", van 
voormelde wet van 27 juni 1969, 

doordat het arbeidshof oordeelt dat 
« de verruiming tot de schouwspelar
tiesten van het stelsel der sociale zeker
heid niet absoluut kan zijn, doch 
beperkt is, ingevolge artikel 2, 1", van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944, dat 
de mogelijkheid tot verruiming beperkt 
tot de personen die : ofwel, zonder door 
een arbeidsovereenkomst te zijn verbon
den, tegen loon arbeidsprestaties onder 
het gezag van een ander persoon ver
richten, ofwel arbeid verrichten in ge
lijkaardige omstandigheden als die van 
een arbeidsovereenkomst; dat aldus een 
activiteit van schouwspelartiest slechts 
vermoed kan worden onder het stelsel 
van de sociale zekerheid te zijn onder
worpen, voor zover de artiest tegen loon 
arbeidsprestaties Ievert onder het gezag 
van een ander of arbeid verricht in 
gelijkaardige omstandigheden als die 
van een arbeidsovereenkomst »; dat « de 
aanwervings- en arbeidsmodaliteiten van 
(eiser) "in concreto" dienen te worden 
heoordeeld, ten einde na te gaan of hij 
zijn bijkomende beroepsactiviteit als 
kleinkunstartiest al dan niet uitgeoefend 
heeft tegen een loon en prestaties 

- TOEPASSINGSGEBIED - SCHOUWSPELAR- (1) Zie Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 678) 
TIESTEN. en 9 nov. 1981, supra, (ibid., 1981-82, nr. 170). 



-903-
leverde onder gelijkaardige voorwaarden 
als die van een arbeidsovereenkomst »; 
dat « de nevenberoepsactiviteit van 
(eiser) als een zelfstandi~e neven~ctiyi
teit moet worden aangezren, nu hrJ met 
aangeworven werd tegen betaling van 
een ge!ndividualiseerd loon en ook geen 
prestaties leverde in gelijkaardige 
omstandigheden als die van een 
arbeidsovereenkomst »; dat « de aanwer
ving van (eiser) niet geschiedde onder 
gelijkaardige voorwaarden, nu de inrich
ter van het optreden van de groep niet 
eens de identiteit kende van elk lid van 
de groep en ook geen individueel loon 
voor elk uitbetaalde » en het arbeidshof 
het hoger beroep gegrond verklaart, het 
beroepen vonnis vernietigt en, opnieuw 
wijzende, eiser veroordeelt tot betaling 
van de gevorderde bedragen, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens 
artikel 2, § 1, 1•, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, de Koning de toepassing van deze 
wet kan uitbreiden, onder de voorwaar
den die Hij bepaalt, tot de personen die, 
zonder door een arbeidsovereenkomst te 
zijn verbonden, tegen loon arbeidspres
taties onder het gezag van een ander 
persoon verrichten of die arbeid verrich
ten in gelijkaardige voorwaarden als die 
van een arbeidsovereenkomst; ter uit
voering daarvan, bij koninklijk besluit 
van 28 november 1969, inzonderheid 
artikel 3, 2•, de toepassing van de wet 
verruimd werd tot, onder meer, de 
schouwspelartiesten die tegen betaling 

aan de bepalingen van het voornoemde: 
uitvoeringsbesluit van 28 november 1969 
en derhalve de in het middel vermelde· 
wetsbepalingen schendt; · 

tweede onderdeel, voor zover zou· 
geoordeeld worden dat het arbeidshof 
alleszins vastgesteld heeft dat eiser niet' 
onder de in artikel 3, 2•, van het· 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
bepaalde voorwaarden valt, omdat hij 
geen ge!ndividualiseerd loon ontving· 
voor zijn prestaties, doch e~n vergoe
ding, het arrest het loonbegnp van het 
genoemde artikel miskent, nu dit begrip 
elke vergoeding of financiele tegemoet
koming omvat die wordt uitbetaald als 
tegenprestatie voor de geleverde arbeid, 
en niet kan worden opgevat als het 
strikt arbeidsrechtelijk loonbegrip, 
zijnde de tegenprestatie voor arbeid 
verricht ter uitvoering van een arbeids
overeenkomst; de in artikel 3, 2•, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
bepaalde schouwspelartiesten immers 
per definitie niet gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst en derhalve geen 
loon in de enge arbeidsrechtelijke zin 
kunnen ontvangen, doch enkel geacht 
worden personen te zijn die tegen beta
ling van loon arbeidsprestaties onder het 
gezag van een ander persoon verrichten, 
of die arbeid verrichten in gelijkaardige 
voorwaarden als die van een arbeids
overeenkomst; zodat het arbeidshof, voor 
zover het zou geoordeeld hebben dat 
eiser geen « loon » in de zin van 
artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 ontving, dit arti
kel schendt : 

van loon aangeworven worden om op te Overwegende dat uit de vaststel
treden tijdens voorstellingen; de aldus lingen van het arrest blijkt : dat 
door artikel 3, 2•, van het koninklijk eiser lid is van een groep schouw
besluit aangewezen schouwspelartiesten, spelartiesten, die een feitelijke ver
indien ze onder de erin bepaalde voor-
waarden vallen, geacht worden personen eniging is; dat de groep aangeworven 
te zijn die tegen loon arbeidsprestaties wordt om op te treden tijdens 
onder het gezag van een ander persoon voorstellingen, tegen een forfaitaire 
verrichten of die arbeid verrichten in vergoeding als honorarium aange
gelijkaardige voorwaarden als die van merkt; dat de inrichter van de 
een arbeidsovereenkomst; het arbeidshof voorstellingen de identiteit niet kent 
bijgevolg enkel diende na te gaan of van elk lid van de groep en ook 
eiser als schouwspelartiest kan worden geen individueel loon voor ieder 
beschouwd en, zo ja, of hij werd aange- uitbetaalt; 
worven om, tegen betaling van loon, op 
te treden tijdens voorstellingen; zodat Dat het arbeidshof oordeelt dat 
het arrest, nu het in concreto onderzoekt eiser niet onder toepassing valt van 
of eiser tegen loon arbeidsprestaties artikel 3, 2·, van het koninklijk 
onder het gezag van een ander persoon besluit van 28 november 1969 tot 
verrichtte, dan wei arbeid verrichtte in 'tv · d et an 27 J'unr' .. · d 1 d' ur oenng van e w v gehJkaar~rge voorwaar en . a 8 re Y.an 1969 tot herziening van de besluit
een arberdsovereenkomst, m werkehJk-
herd een toepassingsvoorwaarde toevoegt, wet van 28 december 1944 oetref-
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fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, op grand dat de 
door dit artikel beoogde « aanwer
ving onder gelijkaardige voorwaar
den als bij een arbeidsovereenkomst 
geschiedt " intuitu personce " en 
tegen een welbepaald gei:ndividua
liseerd loon voor de werknemer, die 
bovendien zijn arbeidsprestaties 
levert onder het gezag van de 
werkgever »; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, de Koning, bij in 
ministerraad overlegd besluit en na 
het advies van de Nationale 
Arbeidsraad te hebben ingewonnen, 
de toepassing van deze wet kan 
uitbreiden, onder de voorwaarden 
die Hij bepaalt, tot de personen die 
zonder door een arbeidsovereen
komst te zijn verbonden, tegen loon 
arbeidsprestaties onder het gezag 
van een ander persoon verrichten of 
die arbeid verrichten in gelijkaar
dige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat ter uitvoering 
daarvan, bij koninklijk besluit van 
28 november 1969, inzonderheid 
artikel 3, 2°, de toepassing van de 
wet werd verruimd tot, onder meer, 
de schouwspelartiesten die tegen 
betaling van loon aangeworven wor
den om op te treden tijdens voor
stellingen; 

Dat de aldus door artikel 3, 2°, 
van het koninklijk besluit aangewe
zen schouwspelartiesten, indien ze 
onder de erin bepaalde voorwaarden 
vallen, geacht worden personen te 
zijn die tegen loon arbeidsprestaties 
onder het gezag van een ander 
persoon veri:ichten of die arbeid 
verrichten in gelijkaardige voor
waarden als die van een arbeids
overeenkomst; 

Overwegende dat uit artikel 2, § 1, 
1 o, van de wet van 27 juni 1969 blijkt 
dat een persoon arbeid kan verrich
ten in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst 

zonder juridisch onder het gezag 
van een ander persoon te staan; 

Overwegende dat door, ter uitvoe
ring van voormeld artikel, de toe
passing van de sociale zekerheid uit 
te breiden tot de schouwspelarties
ten die tegen betaling van loon 
aangeworven worden om op te tre
den tijdens voorstellingen, de 
Koning de perken niet heeft over
schreden van de machten die Hem 
door voormelde wet werden ver
leend; 

Overwegende dat, in de zin van 
die wet, eiser arbeid kon verrichten 
in gelijkwaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst, 
hoewel hij geen gei:ndividualiseerd 
loon ontving, maar werd betaald 
onder de vorm van een forfaitaire 
vergoeding voor de groep waartoe 
hij behoorde, en hoewel hij niet 
intuitu personm werd aangeworven; 

Dat het arrest, op grond van zijn 
consideransen, niet wettig beslist 
dat eiser niet onder toepassing van 
artikel 3, 2°, van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 valt; 

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 erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

22 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Bay art. 

Nr. 435 
3" KAMER - 22 maart 1982 

1° ARBEIDSONGEVAL - ART. 46, § 2, 
ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 APRIL 1971 
- TOEPASSING IN DE TIJD. 
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2° WETIEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- TOEPASSJNG IN DE TIJD - ARBEIDSONGE
VAL- ART. 46, § 2, WET VAN 10 APRIL 1971. 

1 o en 2" Art. 46, § 2, Arbeidsongevallen
wet 10 april 1971, dat aan de arbeids
ongevallenverzekeraar de verplichting 
oplegt de arbeidsongevallenvergoeding 
te betalen binnen de door de wet 
bepaalde termijn en de samenloop 
regelt van de volgens het gemeen 
recht toegekende schadevergoeding 
met de arbeidsongevallenvergoeding, 
voert een nieuwe aansprakelijkheids
regel in en kan derhalve de vergoe
ding niet regelen van de schade waar
van de oorzaak dagtekent van v66r 
zijn inwerkingtreding (1). 

(ASSURANTJE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND 
N.V. T. IDE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1979 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongeval!en en 
waarvoor een ander persoon dan het 
bedrijfshoofd, zijn werklieden of aange
stelden aansprakelijk is, tegen die per
soon een vordering instelt tot vergoeding 
van zijn vol!edige schade op grond van 
het gemeenrecht en de rechter deze 
vordering beoordeelt na de inwerking
treding van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de bepaling van 
artikel 46, § 2, eerste lid, van deze wet, 
waarbij een nieuwe aansprakelijkheids
regel wordt ingesteld, de vergoeding niet 
kan regelen van de schade waarvan de 
oorzaak dagtekent van v66r haar 
inwerkingtreding; dat de wet die, ook al 
raakt zij de openbare orde, een regel 
inzake aansprakelijkheid wijzigt of een 
nieuwe aansprakelijkheid invoert, de 
vergoeding niet kan regelen van de 
schade waarvan de oorzaak dagtekent 
van v66r haar inwerkingtreding, tenzij 
de wetgever heeft willen afwijken van 
het in artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek gestelde principe; dat alle 
gevolgen van het arbeidsongeval, ook de 
bestendige arbeidsongeschiktheid, al is 
die slechts ontstaan na de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet, door de vroe-

Over het middel, afgeleid uit de schen- gere wetgeving moeten geregeld worden; 
ding van de artikelen 2 van het Burger- dat de eerste rechter derhalve terecht 
lijk Wetboek en 46, inzonderheid § 2, heeft aanvaard dat op grond van 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet artikel 19, zesde lid, van het koninklijk 
van 10 april 1971, besluit van 28 september 1931, in geval 

doordat het arrest het hoger beroep van gedeeltelijke aansprakelijkheid van 
van eiseres ongegrond verklaart op de derde, het ondernemingshoofd, ten 
grond : dat partijen niet betwisten dat deze de wetsverzekeraar, gehouden is tot 
de volgens het gemeenrecht toegekende betaling van het deel van de wettelijke 
schadevergoeding niet kan worden gecu- vergoedingen dat overeenstemt met het 
muleerd met de vergoedingen die krach- aandeel aansprakelijkheid dat niet ten 
tens de arbeidsongevallenwet worden laste van een derde werd gelegd; dat het 
toegekend; dat, vermits het arbeidsonge- cumulatieverbod derhalve moet beperkt 
val ter zake zich heeft voorgedaan in blijven tot de helft van de kapitaal
mei 1968, v66r de inwerkingtreding van waarde van de jaarlijkse vergoeding op 
de nieuwe wet op de arbeidsongevallen basis van de blijvende arbeidsonge
van 10 april 1971, de bepalingen van schiktheid in gemeenrecht; dat dit recht 
artikel 19, zesde lid, van de vroegere tussen verweerder en de derde aanspra
arbeidsongevallenwetgeving moeten toe- kelijke op de helft werd bepaald, 
gepast worden voor de berekening van 
de vergoedingen; dat immers artikel 46 terwijl, met toepassing van artikel 2 
van de wet van 10 april 1971 een van het Burgerlijk Wetboek, in geval van 
wetsbepaling is die de aansprakelijkheid wijziging van een wetsbepaling die de 
wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid berekeningswijze regelt van de vergoe
vaststelt, zodat die bepaling niet van dingen uit een arbeidsongeval of uit een 
toepassing kan zijn; dat, wanneer de ongeval op de weg naar en van het werk, 
getroffene van een arbeidsongeval dat de rechter in principe de nieuwere 
zich heeft voorgedaan onder het regime wetsbepaling moet toepassen, niet enkel 
van de bij koninklijk besluit van 28 sep- op de vergoedingen verschuldigd aan de 
tember 1931 gecoordineerde wetten getroffene of zijn rechthebbenden 
------------------! wegens een ongeval dat zich na de 

inwerkingtreding heeft voorgedaan, 
maar tevens op de vergoedingen ver-(1) Cass., 18 maart 1975 (A.C:, 1975, 812). 
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schuldigd wegens de gevolgen van een 
vroeger ongeval die ontstaan of zich 
voortzetten na dit in werking treden, 
tenware de vergoeding op dit ogenblik 
reeds definitief was vastgesteld; luidens 
artikel 19, zesde lid, van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd op 28 september 1931, 
toepasselijk op een blijvende arbeidson
geschiktheid, in geval van gedeeltelijke 
aansprakelijkheid van een derde, het 
ondernemingshoofd (de verzekeraar) 
gehouden blijft tot betaling van het deel 
van de wettelijke vergoedingen dat over
eenstemt met het aandeel aansprakelijk
heid dat niet ten laste van de derde 
wordt gelegd; eveneens in geval van 
een blijvende arbeidsongeschiktheid, 
artikel 46, § 2, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 aprtl 1971, 
zowel in zijn oorspronkelijke versie, in 
werking getreden op 1 januari 1972, als 
in de bij de wet van 7 juli 1978 
gewijzigde versie, bepalingen bevat lui
dens welke de volgens het gemeenrecht 
toegekende schadevergoeding voor licha
melijke schade niet kan worden samen
gevoegd met de krachtens de Arbeidson
gevallenwet toegekende vergoedingen; 
deze laatste wetsbepaling zich er in elk 
geval toe beperkt een berekeningswijze 
van de vergoedingen te wijzigen; het 
arrest, door te beslissen dat voor de 
berekening van de vergoeding en voor 
de blijvende arbeidsongeschiktheid van 
het in mei 1968 gebeurde arbeidsongeval, 
ook al is deze slechts ontstaan na de 
inwerkingtreding van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, de bepalin
gen van artikel 19, zesde lid, van de 
vroegere wetgeving inzake arbeidsonge
vallen (gecoordineerde wetten van 
28 september 1931) dienen toegepast te 
worden, en niet die van artikel 46, § 2, 
tweede lid, van de nieuwe wetgeving 
(Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971), 
de artikelen 2 van het Burgerlijk Wet
hoek en 46, § 2, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
hetzij in zijn oorspronkelijke versie, 
hetzij in zijn bij de wet van 7 juli 1978 
gewijzigde versie, schendt : 

Overwegende dat artikel 46, § 2, 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, door, in zijn eerste lid, 
aan de arbeidsongevallenverzeke

en door, in zijn tweede lid, de 
samenloop te regelen van de vol
gens het gemeen recht toegekende 
schadevergoeding met de krachtens 
die wet toegekende vergoedingen, 
ten overstaan van de vroege:re ar
beidsongevallenwetgeving een nieu
we aansprakelijkheidsregel invoert 
en derhalve, ook al raakt het de open
bare orde, de vergoeding van de 
schade niet kan regelen waarvan de 
oorzaak, zoals ten deze, dagtekent 
van v66r zijn inwerkingtreding; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

22 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Gryse 

Nr. 436 

3• KAMER - 22 maart 1982 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EENZIJ
DIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTANDDE
LEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST -
BEG RIP. 

In de arbeidsovereenkomst van een 
werknemer die met de algemene dage
Jijkse bedrijfsleiding is belast, wordt 
een essentieel bestanddeel gewijzigd 
door de werkgever die beslist alle 
Jopende zaken door een ander persoon 
te laten regelen en de werknemer 
verbiedt brieven te openen en bevelen 
te geven, oak indien die maatregelen 
maar tijdelijk gelden zonder het nood
zakelijke gevolg te zijn van de tijde
Jijke stopzetting van de bedrijfsactivi
teit (1). 

raar de verplichting op te leggen de -----.------------
vergoedingen die voortvloeien uit 
deze wet te betalen binnen de bij de 
artikelen 41 en 42 gestelde termijn 

(1) Zie Cass., 17 dec. 1979 en 7 jan. 1980 
(A.C., 1979-80, nrs. 244 en 268) en 1 dec. 1980 
{ibid., 1980-81, nr 199). 
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(IDEALSPAN N.V. T. BOELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1981 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek, 32, 39 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en 
beslist dat eiseres onrechtmatig de 
arbeidsovereenkomst met verweerder 
beeindigde door essentiele bestanddelen 
ervan te wijzigen, op grond : « dat uit 
het dossier blijkt dat sinds begin 1979 de 
heer Thomas Bouckaert, voor (verweer
der) zonder duidelijke functie en zonder 
ruggespraak met hem, in het bedrijf was 
binnengebracht en dat deze op 29 janu
ari 1979, eveneens zonder ruggespraak 
met hem, verscheidene leden van de 
onderhoudsploeg onmiddellijk ontsloeg; 
dat ook vaststaat dat de beheerraad van 
(eiseres) op 3 februari 1979, eveneens 
zonder ruggespraak met (verweerder), 
had beslist de produktie onmiddellijk 
(en al dan niet tijdelijk) stop te zetten, 
hoewel einde 1978 was beslist het bedrijf 
draaiende te houden tot de vakantie 
1979; dat welke ook de omstandigheden 
waren die tot de tussenkomst van de 
heer Thomas Bouckaert en de stopzet
ting van de produktie aanleiding gaven 
(grote bedrijfsverliezen, virtueel faillisse
ment) de beslissin_g van 7 februari " alle 
lopende zaken te (laten) regelen door de 
heer Thomas Bouckaert" en het verbod 
aan (verweerder) brieven te openen en 
bevelen te geven een eenzijdige wijzi
ging inhielden van een essentieel 
bestanddeel van zijn arbeidsovereen
komst; dat door die beslissing en door 
dat verbod hem de contractueel toege
zegde functie " de algemene dagelijkse 
bedrijfsleiding van de firma " werd ont
nomen; dat die eenzijdige wijziging van 
een essentieel bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst een onrechtmatige 
beeindiging van die overeenkomst uit
maakt; dat die contractbreuk vaststaat 
ook indien (verweerder) contractueel de 
dagelijkse leiding moest uitoefenen " in 
dagelijks overleg en met goedkeuring 
van de beheerraad ", ook indien "het 
parachuteren van de heer Thomas Bouc
kaert slechts een tijdelijke maatregel 

kon inhouden " en ook indien door het 
stilleggen van de produktie de taken van 
dagelijkse Ieiding waren beperkt; dat de 
regeling van "lopende zaken" de brief
wisseling en de bevelen aan het nog 
aanwezige personeel tot de dagelijkse 
bedrijfsleiding behoorden, die (verweer
der), zij het in overleg, contractueel 
moest uitoefenen, en die taken aan 
(verweerder) volledig werden ontnomen; 
dat dit geenszins een noodzakelijk 
gevolg was van de beslissingen van de 
beheerraad inzake controle, (tijdelijke) 
stopzetting van de activiteit en 
dergelijke », 

terwijl, ... 

derde onderdeel, de beslissing van de 
beheerraad om zelf of door zijn afge
vaardigde aile beslissingen te nemen en 
onder meer de briefwisseling te openen 
en instructies te geven aan het nog 
aanwezige personeel, aangezien zij het 
gevolg was van, althans kaderde in een 
regelmatige tijdelijke stopzetting van de 
bedrijvigheid van eiseres, geen eenzij
dige wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst 
kon uitmaken, en het arrest alleszins in 
die, in het arrest vastgestelde, omstan
,digheden van tijdelijke stopzetting van 
het bedrijf enkel wettig tot het bestaan 
van een wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de overeenkomst, en 
derhalve tot beeindiging van de arbeids
overeenkomst door eiseres, had kunnen 
besluiten, indien het zou onderzocht 
hebben of en vastgesteld hebben dat 
eiseres het inzicht had op definitieve 
wijze de aan verweerder contractueel 
toekomende bevoegdheden op essentiele 
punten te wijzigen; het arrest, door in de 
door het arrest vermelde omstandighe
den te beslissen dat eiseres een essen
tieel bestanddeel van de arbeidsovereen
komst had gewijzigd, derhalve eenzijdig 
deze overeenkomst had verbroken en 
gehouden was tot het betalen van een 
opzeggingsvergoeding, op niet wettelijke 
wijze toepassing heeft gemaakt van de 
artikelen 32 en 39 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkom
sten die enerzijds de gevallen bepalen 
waarin de arbeidsovereenkomst teniet
gaan en anderzijds de gevallen waarin 
een opzeggingsvergoeding wegens beein
diging van de overeenkomst verschul
digd is, alsook van artikel 1234 van het 
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt op welke 
wijze verbintenissen tenietgaan, en der
halve, door deze wetsbepalingen toe te 



-908 
'passen op een daarin niet beoogde 
toestand, er schending van inhoudt : 

(ROES EMS) 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, uit de vaststel

lingen dat verweerder met de alge
mene dagelijkse bedrijfsleiding van 
eiseres belast was, maar dat eiseres 
heeft beslist alle lopende zaken door 
een andere persoon te laten regelen 
en verweerder heeft verboden brie
ven te openen en bevelen te geven, 
zij het tijdelijk, doch zonder dat dit 
een noodzakelijk gevolg was van de 
tijdelijke stopzetting van de activi
teit van eiseres, het arbeidshof wet
tig heeft kunnen afleiden dat eise
res de arbeidsovereenkomst van 
verweerder heeft beeindigd door 
een essentieel bestanddeel ervan te 
wijzigen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 maart 1982 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meet\s, 
aidelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en van Heeke. 

Nr. 437 

3' KAMER - 22 rna art 1982 

22 maart 1982 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 438 

3' KAMER- 22 maart 1982 

1° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LGOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAAR
HEID VAN DE WERKLGZE VOOR DE ALGEMENE 
ARBEIDSMARKT- BEG RIP, 

2° WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAAR
HEID VAN DE WERKWZE VOOR DE ALGEMENE 
ARBEIDSMARKT - VOORBEHOUD VOOR DE 
HERVATTING VAN DE ARBEID GESTEUND OP 
OVERWEGINGEN VAN FAMILIALE AARD -
NIET BESCHIKBAAR VOOR DE ALGEMENE 
ARBEIDSMARKT. 

1° Een werkloze is onbeschikbaar voor 
de algemene arbeidsmarkt wanneer 
hij zijn bereidheid om een dienstbe
trekking te aanvaarden, beperkt door 
dit aanvaarden afhankelijk te stellen 
van door hem zelf bepaalde voorwaar
den (1). (Art. 133, vierde lid, K.B. 
20 dec. 1963.) 

2° Niet beschikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt is de werkloze die zijn 
voo1·behoud voor de hervatting van de 
arbeid steunt op overwegingen van 
familiale aard (2). (Art. 133 K.B. 
20 dec. 1963; art. 46, 1°, M.B. 4 juni 
1964.) 

(RUKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T.BOUX) 

ARREST 

DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD HET HOF; - Gelet op het bestre-
BESLISSING OVER DE KEUR!NG IN HET BUI- den arrest, Op 9 oktober 1980 door 
TENLAND - GEEN OPROEPING VAN bE het Arbeidshof te Brussel gewezen; 
DIENSTPLICHTIGE (1). 

Nota arrest nr. 437 : 

(1) Cass., 1 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 70). 

Nota's arrest nr. 438 : 

(1) Cass., 25 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 104). 

(2) Cass., 1 dec 1980 (A.C., 1980-31 m 200). 
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Overwegende dat het arrest de 
beslissing van 26 januari 1979 
van de gewestelijke werkloosheids
inspecteur van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening tenietdoet, 
waarbij : 1" verweerster wordt uitge
sloten van het recht op werkloos
heidsuitkering gedurende vier 
weken wegens werkverlating zonder 
wettige reden; 2" verweerster wordt 
uitgesloten van het recht op werk
loosheidsuitkering omdat zij voor de 
,hervatting van de arbeid zulkdanig 
voorbehoud maakt dat zij onbe
schikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt; 

Dat het aangevoerde middel het 
arrest aileen aanvecht in zoverre 
het de beslissing sub 2 tenietdoet; 

Over het middel, aigeleid uit de schen
ding van de artikelen 131, inzonderheid 
§ 1, en 133, inzonderheid vierde lid, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, gewijzigd, wat voormeld 
artikel 133 betreft, door de koninklijke 
besluiten van 26 januari 1967, 24 oktober 
1967, 15 mei 1970, 7 december 1973 en 
6 oktober 1978, voor zoveel nodig van 
de wijzigende bepalingen, van de ar
tikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 
1352, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
736, 737, 738, 739, 740, 771, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest beslist dat uit de 
verklaring van verweerster, luidende : 
« Ik ben steeds bereid elk werk aan te 
nemen als ik mijn kind in een kinder
kribbe kan plaatsen tijdens de 
werkuren », niet kan worden afgeleid dat 
zij voor haar wedertewerkstelling zoda-· 
nige voorwaarden heeft gesteld dat zij 
onbeschikbaar is voor de algemene 
arbeidsmarkt, en die beslissing laat steu
nen op de volgende overwegingen : dat 
een werkloze slechts onbeschikbaar 
wordt voor de algemene arbeidsmarkt 
ingeval hij voor een wedertewerkstelling 
andere voorwaarden stelt dan die welke 
voor hem als een wettelijk beletsel 
gelden, een wettelijk beletsel zijnde, 
volgens het arrest, het feit dat aan de 
betrokkene een dienstbetrekking wordt 
aangeboden die in de gegeven omstan
digheden niet behoorlijk, derhalve niet 
dienstig is voor haar wedertewerkstel-

ling; dat derhalve dergelijke dienstbe
trekkingen dienen geabstraheerd te wor
den, althans voor de betrokkene, uit de 
notie algemene arbeidsmarkt en dat valt 
aan te stippen dat stellen dat de 
bedoelde verklaring van de betrokkene 
een algemeen voorbehoud voor haar 
werkhervatting zou inhouden, mede in 
strijd is met de draagwijdte van deze 
verklaring, 

terwijl, luidens het eerste lid van 
artikel 131 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, om 
op werkloosheidsuitkering aanspraak te 
kunnen maken, de werkloze die als 
werkzoekende moet ingeschreven zijn, 
bereid moet zijn elke passende dienstbe
trekking te aanvaarden en, luidens het 
vierde lid van artikel 133 van hetzelfde 
koninklijk besluit, geacht wordt niet 
bereid te zijn een passende dienstbe
trekking te aanvaarden, de werkloze die 
voor de hervatting van de arbeid dusda
nig voorbehoud maakt dat hij onbe
schikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt; die bepalingen in deze zin 
moeten ge!nterpreteerd worden dat een 
werkloze onbeschikbaar wordt voor de 
algemene arbeidsmarkt wanneer hij zijn 
bereidheid om een dienstbetrekking te 
aanvaarden, beperkt door dit aanvaar
den afhankelijk te stellen van door hem 
zelf bepaalde voorwaarden, als daar zijn 
overwegingen van familiale aard, dat het 
passend karakter van de aangeboden 
dienstbetrekking voor de toepassing van 
voormeld artikel 133, vierde lid, niet in 
aanmerking komt en dat aileen een 
bepaalde dienstbetrekking die aan de 
werkloze wordt aangeboden, aan het 
criterium van passende dienstbetrekking 
kan worden getoetst; zodat het arrest, 
door te beslissen dat de werkloze die, 
zoals verweerster, voor haar wederte
werkstelling wegens bijzondere familiale 
omstandigheden voorbehoud maakt voor 
bepaalde dienstbetrekkingen « omdat zij 
niet behoorlijk zijn », een wettelijk 
beletsel laat gelden en zich zodoende 
niet onbeschikbaar stelt voor de alge
mene arbeidsmarkt, en door te overwe
gen dat dergelijke « niet behoorlijke • 
dienstbetrekkingen, althans voor de 
betrokkene, uit de notie algemene 
arbeidsmarkt dienen geabstraheerd te 
worden, de voormelde bepaling van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
schendt (schending van de artikelen 131, 
inzonderheid eerste lid, en 133, inzon
derheid vierde lid, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963}; 
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Overwegende dat, enerzijds, het 
eerste lid van artikel 133 van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid voorschrijft dat de 
werkloze die als werkzoekende 
moet ingeschreven zijn, elke pas
sende dienstbetrekking die hem 
wordt aangeboden, moet aanvaar
den; dat hoofdstuk V van het minis
terieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid voorschriften 
ter uitvoering van artikel 133 van 
het voormelde koninklijk besluit 
bevat betreffende de vaststelling 
van de criteria van de passende 
dienstbetrekking en in artikel 46, 1", 
van dit hoofdstuk wordt bepaald dat 
zonder invloed op het passend 
karakter van de dienstbetrekking 
zijn overwegingen van familiale 
aard, behoudens wanneer zij een 
zwaar beletsel vormen; 

Overwegende dat anderzijds, lui
dens het vierde lid van vermeld 
artikel 133, geacht wordt niet bereid 
te zijn een passende dienstbetrek
king te aanvaarden de werkloze die 
voor de hervatting van de arbeid 
dusdanig voorbehoud maakt dat hij 
onbeschikbaar wordt voor de alge
mene arbeidsmarkt; dat aileen een 
bepaalde dienstbetrekking die aan 
de werkloze wordt aangeboden, aan 
het criterium van de passende 
dienstbetrekking kan worden ge
toetst; dat de werkloze zich op dat 
criterium niet kan beroepen om zijn 
bereidheid tot het aanvaarden van 
hem nog niet aangeboden dienstbe
trekkingen te beperken tot dienst
betrekkingen die aan de door hem 
gestelde voorwaarden beantwoor
den; dat de werkloze, wiens voorbe
houd voor de hervatting van de 
arbeid steunt op overwegingen van 
familiale aard, niet beschikbaar is 
voor de algemene arbeidsmarkt; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat de werkloze slechts onbeschik
baar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt wanneer hij de her
vatting van de arbeid doet afhangen 
van andere voorwaarden dan de 

familiale omstandigheden die voor 
hem een wettelijk beletsel vormen; 
dat het arrest verder beslist dat 
verweerster ten deze geen voorbe
houd maakt waardoor zij onbe
schikbaar voor de algemene 
arbeidsmarkt wordt, door haar voor
behoud te beperken tot dienstbe
trekkingen die, volgens het arrest, 
wegens de door verweerster inge
roepen kinderlast, « niet behoorlijk, 
derhalve niet dienstig voor haar 
wedertewerkstelling » zijn; 

Dat het arrest aldus artikel 133, 
vierde lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
beslissing tenietdoet waarbij ver
weerster van de werkloosheidsuit
kering wordt uitgesloten met toe
passing van artikel 133 van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Ant
werpen. 

22 maart 1982 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Vervloet- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Houtekier. 

Nr.439 

3" KAMER- 22 maart 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
GROND VAN NIET-ONTVANKELJJKHEID 
BURGERLIJKE ZAKEN - GRO:"W VAN N"IET 
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ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE ONDER
ZOCHT DOOR HET HOF - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 1097, DERDE LID- BEG RIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN- BURGERLIJKE ZAKEN- VOORZIE
NING IN CASSATIE TEGEN EEN BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN - STAAT OPEN 
NA DE EINDBESLISSING - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 1077 - BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN- BEGRIP. 

1" Het Hof beveelt de verdaging van de 
zaak, indien het een middel van niet
ontvankelijkheid ambtshalve wenst te 
onderzoeken (1). (Art. 1097, derde lid, 
Ger.W.) 

2" Niet ontvankelijk is de voorziening in 
burgerlijke zaken, v66r de eindbeslis
sing, ingesteld tegen een arrest dat, 
alvorens recht te doen, beslist dat een 
onderzoeksmaatregel overbodig is (2). 
(Artt. 19 en 1077 Ger.W.) 

(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN 
T. VAN DE VELDE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1980 door het , 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid van de voorziening 
door het Hof ambtshalve opgewor
pen, waarvan overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek aan de advocaten van de 
partijen kennis werd gegeven en 

(1) Cass., 12 jan. 1977 (A.C., 1977, 528). 
Op de terechtzitting van 25 januari 1982 

hieruit afgeleid dat het arrest enkel 
een beslissing alvorens recht te 
doen, inhoudt en dat de voorziening 
ingesteld v66r de eindbeslissing 
voorbarig en derhalve niet ontvan
kelijk is : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, gelet op de betwisting, het 
overbodig is de aard van de 
beroepsziekte nog door de deskun
dige te doen bepalen en het even
zeer overbodig is door de deskun
dige nog te doen nagaan, zoals door 
eiser is gevraagd, of verweerder wel 
aangetast is door de beroepsziekte 
waarvoor hij vergoeding vroeg; 

Overwegende dat er geen aanwij
zingen zijn dat de redengeving van 
het arrest meer inhoudt dan een 
beoordeling in feite van de opportu
niteit van het deskundigenonder
zoek over de genoemde punten; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

22 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie (3) van de h. Velu, · 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Bi.itzler. 

waarop de behandeling van de zaak oorspron-1-----------------,--....;.. 
kelijk was vastgesteld, verklaarde het O.M. dat 
het niet meende ambtshalve een grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening te 
moeten opwerpen. Daar het Hof had beslist 
dat het ambtshalve een grond van niet
ontvankelijkheid wenste te onderzoeken die 
hieruit was afgeleid dat de bestreden beslis
sing een beslissing zou zijn • alvorens recht te 
doen », werd de zaak verdaagd tot de terecht
zitting van 22 maart 1982. 

Daarvan werd, overeenkomstig art. 1097 
Ger.W., kennis gegeven aan de advocaten van 
partijen. 

(2) Zie Cass., 12 jan. 1977 (A.C., 1977, 528). 

(3) In zijn conclusie had het O.M. geoor
deeld dat de voorziening ontvankelijk was. 
Volgens zijn interpretatie was het arrest een 
eindarrest in zover daarmee de rechtsmacht 
van de rechter over althans een geschilpunt 
geheel was uitgeoefend, ten deze het punt of 
de ziekte die verweerder voor het arbeidshof 
aanvoerde al dan niet dezelfde ziekte was als 
die welke hij eerder had aangevoerd in een bij 
eiser ingediend verzoekschrift. Na onderzoek 
van het middel had het openbaar ministerie 
geconcludeerd dat dit middel gegrond was 
wegens een tegenstrijdigheid tussen de moti
vering en het beschikkende gedeelte. 
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Nr. 440 

2• KAMER- 23 maart 1982 

1° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - ARTIKEL 3, § 1, GEMEENSCHAPPE
LIJKE BEPALINGEN BEHORENDE BIJ DIE 
OVEREENKOMST - BEGRIP • HODDER >, IN DE 
ZIN VAN DIE BEPALING. 

2° VERZEKERING- WAM.-VERZEKERING 
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER-
ZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN 
ARTIKEL 3, § 1, GEMEENSCHAPPEL!JKE BEPA
LINGEN BEHORENDE BIJ DIE OVEREENKOMST 
- BEGRIP < HODDER >, IN DE ZIN VAN DIE 
BEPALING. 

1 o en 2o Het begrip « houder » in art. 3, 
§ 1, Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij de Benelux-Over
eenkomst betreflende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen kan niet worden uitge
breid tot een persoon die niet zelf of 
door middel van een ander de feite
lijke heerschappij over het motorrij
tuig heeft; dat iemand een, zij het 
vereist, stuk ter beschikking stelt voor 
het motorrijtuig en overigens passa
gier wordt van dat rijtuig, is op 
zichzelf niet voldoende om hem als 
houder van het rijtuig aan te merken. 
Dat iemand die passagier wordt in een 
rijtuig, houder is van dat rijtuig kan 
de rechter derhalve niet wettig aflei
den uit de enkele omstandigheid dat 
hij aan de bestuurder autonummerpla
ten heeft verschaft, wetende dat het 
voertuig niet ingeschreven was en de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
waartoe het rijtuig aanleiding kon 
geven, niet gedekt was door een verze
kering(1). 

(VAN HOOTEGEM, MEIRSMAN T. GEMEENSCHAP
PELIJK MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1980 door 

I het Hof van Beroep te Gent gewe-
1 zen; 

Gelet op het arrest van 10 febru-
ari 1981 door het Hof gewezen; · 

Gelet op het arrest van 22 decem
ber 1981 door het Benelux
Gerechtshof gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-. 
ding van de artikelen 3, lid 1, 15, § 1, 16 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de· 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering: 
inzake motorrijtuigen, 1, 4, 1°, van het. 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot 
bepaling van de toekenningsvoorwaar
den en van de omvang der rechten van 
de benadeelder.. tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, be-' 
doeld bij de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, 2228, 
en 2236 van het Burgerlijk Wetboek, : 

doordat het arrest de door de eisersl 
ingestelde vordering tot schadevergoe
ding wegens lasten van de nalatenschap 
van wijlen hun dochter Rita Van Hoo-: 
tegem enerzijds tot een provisie van 
35.000 frank herleidt ten overstaan van• 
Christiaan Delcour, en die vordering' 
anderzijds verwerpt in zoverre ze was 
ingesteld tegenover het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds op grond : dat 
het slachtoffer Rita Van Hootegem niet· 
onwetend kon zijn dat Christiaan Del
cour niet verzekerd was toen hij. 
zijn niet gei:mmatriculeerd voertuig· 
bestuurde na er de nummerplaten van 
haar voertuig op aangebracht te hebben; 
door in die voorwaarden in dit voertuig 
plaats te nemen, was zij te beschouwen 
als mede-houder van dit voertuig in de 
zin van artikel 4, 1°, van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 en beschikte 
zij over geen enkel verhaal tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds; hetzelfde geldt voor de burgerlijke 
partijen Van Hootegem-Meirsman, doch 
enkel voor zover zij vergoeding vorderen 
voor lasten van de nalatenschap, 

terwijl, eerste onderdeel, noch het feit 
dat wijlen Rita Van Hootegem wist dat 
het door Delcour bestuurde voertuig niet 
verzekerd was, noch het feit dat Delcour 

------------------1 op dit voertuig, dat zijn eigendom was 
en dat hij op het ogenblik van het 
ongeval zelf bestuurde, wederrechtelijk 
de nummerplaten van het voertuig van 
wijlen Rita Van Hootegem met haar 
medeweten aangebracht had, tot gevolg 
heeft dat deze laatste, die als passagier 
in het voertuig gezeten was, mede-

(1) Zie het arrest van het Benelux
Gerechtshof d.d. 22 dec. 1981 met concl. 
adv.-gen. Dumon (Benelux-Gerechtshof Juris
prudentie 1980-81, blz. 130 e.v. en 135 e.v.). Zie 
ook Cass., 6 nov. 1975 (A.C., 1976, 308), 23 april 
1980 (ibid., 1979-80, nr. 538) en 10 feb. 1981 
(ibid., 1980-81, nr. 342). 
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houder van dit voertuig geworden was; 
integendeel alleen Delcour eigenaar, 
houder en bestuurder van het voertuig 
was; het aanbrengen dier nummerplaten 
geenszins inhoudt dat wijlen Van Hoo
tegem het voornemen had bezit te 
nemen van de wagen voor zichzelf, noch 
dat zij voor rekening van Delcour het 
voertuig gebruikte of benutte; door het 
aanbrengen van die nummerplaten Del
cour haar evenmin het bezit of houder
schap van de wagen had overgedragen 
(schending van de artikelen 3, lid 1, van 
ae wet van 5 januari 1956, 4, 1°, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
2228 en 2236 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

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

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

koninklijk besluit van 5 januari 1957 
tot bepaling van de toekennings
voorwaarden en van de omvang der 
rechten van de benadeelden tegen
over het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds, bedoeld bij de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, dit fonds niet 
tot vergoeding van de schade voort
vloeiende uit lichamelijke letsels 
gehouden is tegenover onder meer 
« de houder van het niet verzekerde 
motorrijtuig dat de schade heeft 
veroorzaakt »; 

Overwegende dat door « houder >> 

wordt bedoeld : de « houder >> wiens 
civielrechtelijke aansprakelijkheid, 
krachtens artikel 3, eerste lid, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen, 
door de verzekering moet zijn 
gedekt; 

Overwegende dat laatstvernoemde 
wettelijke bepaling - althans wat 
de verplichte verzekering van de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van de houder betreft - overeen
stemt met artikel 3, § 1, van 
de Gemeenschappelijke Bepalingen 
behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat het Benelux
Gerechtshof, uitspraak doende op 
de bij arrest van 10 februari 1981 
gestelde vraag, in zijn arrest van 
22 december 1981 beslist : « Het 
begrip "houder" in artikel 3, § 1, 
van de Gemeenschappelijke Bepa
lingen behorende bij de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, kan niet 
worden uitgebreid tot een persoon 
die niet zelf of door middel van een 
ander de feitelijke heerschappij 
over het motorrijtuig heeft. Dat een 
persoon een, zij het vereist, stuk ter 
beschikking stelt voor het motorrij
tuig en dat hij tevens passagier 

Overwegende dat, krachtens 
tikel 4, eerste lid en 1o, van 

ar- wordt van dat rijtuig, is op zichzelf 
het . niet voldoende om deze persoon als 
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houder van het rijtuig aan te mer
ken. Dit geldt ook voor het geval dat 
deze persoon autonummerplaten 
heeft verschaft, zelfs als hij wist dat 
het rijtuig niet gei'mmatriculeerd 
was en dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, waartoe het rij
tuig aanleiding kon geven, niet 
gedekt was door een verzekering. 
Telkens moet nader onderzocht 
worden of de bedoelde persoon de 
feitelijke heerschappij over het 
motorrijtuig had»; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, dat zonder nader te onder
zoeken of wijlen Rita Van Hoo
tegem de feitelijke heerschappij had 
over het motorrijtuig op het ogen
blik van het verkeersongeval door 
Christiaan Delcour bestuurd, beslist 
dat zij als « houder » van het 
voertuig in de zin van de 
artikelen 4, eerste lid en 1", van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 
en 3, eerste lid, van de wet van 
1 juli 1956, moet worden aange
merkt, deze wettelijke bepalingen. 
schendt; 

Dat het 
gegrond is; 

middel in zoverre 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
vordering van de eisers tegen ver
weerder « wegens de lasten van de 
nalatenschap » afwijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder in een achttiende 

Nr. 441 

2" KAMER- 23 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING 
NIET BETEKEND AAN DE PARTIJ TEGEN WIE 
ZE GERICHT IS - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT 
T. VAN RENTERGEM) 

23 maart 1982 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 442 

2" KAMER- 23 maart 1982 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIET
TEGENSTAANDE VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN- VEROORDE
LING- REDENGEVING. 

Regelmatig met redenen omkleed is het 
vonnis, waarbij de bestuurder van een 
voertuig wordt veroordeeld omdat hij 
een voertuig op de openbare weg heeft 
bestuurd niettegenstaande vervallen
verklaring van het recht tot sturen, 
wanneer daarin wordt vastgesteld dat 
een rechterlijke beslissing tot verval
Jenverklaring kracht van gewijsde 
heeft verkregen en melding wordt 
gemaakt van de duur van de verval
Jenverklaring en van de datum van 
de kennisgeving, voorgeschreven bij 
art. 40 Wegverkeerswet (1). (Art. 97 
Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.) 

(VAN HOUCKE) 

van de kosten en in de kosten van ARREST 

het thans uitgesproken arrest; ver- HET HOF; - Gelet op het bestre
wijst de aldus beperkte zaak naar den arrest, op 15 oktober 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel. 

23 maart 1982 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. I 

Nota arrest nr. 441 : 

(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C:, 1975, 482). 

Nota arrest nr. 442 : 

(1) Cass., 28 jan. 1981 (A.C:, 1980-81, nr. 314). 
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het Hof van Beroep te Gent gewe- kosten ten laste van de Staat; ver
zen; wijst de aldus beperkte zaak naar 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 48, 1°, van de Wegver
keerswet van 16 maart 1968 : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt onder meer wegens 
overtreding van artikel 48, 1°, van de 
Wegverkeerswet ter zake dat hij 
op 17 februari 1980 ondanks het 
tegen hem uitgesproken verval 
( telastlegging G) een voertuig heeft 
bestuurd; 

Overwegende dat het arrest welis
waar vaststelt dat het door eiser 
opgelopen verval uitgesproken was 
bij een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing voor een duur van 
een jaar en drie maanden en dat 
het ingegaan was op 7 april 1979; 
dat het arrest evenwel de datum 
niet vermeldt waarop de bij 
artikel 40 van voormelde wet 
bepaalde kennisgeving aan de ver
oordeelde was gedaan; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat een 
dergelijke kennisgeving werd ge
daan; 

Dat het Hof aldus in de onmoge
lijkheid verkeert de wettigheid te 
toetsen van de uitgesproken veroor
deling; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

het Hof van Beroep te Antwerpen. 

23 maart 1982 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 443 

2' KAMER- 23 maart 1982 

1° WEGEN - BUURTWEGEN - OVERTRE
DING VAN ART. 88, 9°, VELDW., EN VAN ART. 28 
VAN DE VERORDENING OP DE BUURTWEGEN 
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 
24 APRIL 1952, GEW. BIJ BESLillT VAN 10 OKT. 
1963 - VERZOEK TOT HERSTEL VAN DE 
PLAATS IN HAAR VORIGE STAAT- AARD VAN 
DE BESLISSING WAARBIJ HET HERSTEL 
WORDT BEVOLEN. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING VERJAARD - NIETTEMIN BEVEL 
VAN DE RECHTER DAT DE GEVOLGEN VAN 
HET MISDRIJF ZULLEN WORDEN VERGOED 
DOOR HET HERSTEL VAN DE PLAATS IN HAAR 
VORIGE STAAT- BEGRIP. 

1 o en 2° Wanneer een overtreding van 
art. 88, !1, Veldw. en van art. 28 van de 
verordening op de buurtwegen van 
de provincie West-Vlaanderen van 
24 april 1952, gew. bij besluit van 
10 okt. 1963, verjaard is, moet de 
strafrechter bij wie de strafvordering 
aanhangig is gemaakt voordat deze 
door verjaring is vervallen, met toe
passing van art. 32bis van de provin
cieverordening en van art. 33 wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, beve
Jen dat de plaats in haar vorige staat 
wordt hersteld; dat herstel is immers 
geen straf, maar een bijzondere vorm 
van vergoeding of teruggave om een 
einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand, die uit het misdrijf 
is ontstaan en waardoor het openbaar 
belang wordt geschaad; de beslissing 
waarbij het herstel wordt bevolen, is 
van civielrechtelijke aard (1). 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens de telastleg
ging G en in de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige;l----------------------------------
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten; laat de overige 

(1) Zie Cass., 12 okt. 1903 (Bull. en Pas., 
1904, I, 30), 5 maart 1923 (ibid., 1923, I, 223), 
22 jan. 1960 (ibid., 1960, I, 585), 28 juni 1971 
(A.C., 1971, 1115), 9 maart 1976 (ibid., 1976, 788) 
en voetnoot 1, 23 jan. 1979 en 27 maart 1979 
(ibid., 1978-79, 581 en 883). 
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(DE JONCKHEERE, BOUSSY 
T. GEMEEI'JTE KOEKELARE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat de straf
vordering wegens de aan eisers ten 
laste gelegde overtredingen van de 
artikelen 88, 9", van het Veldwet
boek en 28 van de provinciale 
verordening op de buurtwegen van 
de provincie West-Vlaanderen van 
24 april 1952, gewijzigd bij besluit 
van 10 oktober 1963 en goedgekeurd 
door de koninklijke besluiten van 
14 november 1952 en 23 december 
1963, vervallen is door verjaring, 
niettemin, met toepassing van 
artikel 32bis van voormelde pro
vinciale verordeningen en van 
artikel 33 van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen, het herstel 
van de plaats beveelt, binnen de 
maand na de uitspraak, door << de 
afsluiting te plaatsen op de grens 
zoals door de gerechtelijke deskun-
dige bepaald en vastgelegd op het 
metingsplan aan zijn verslag 
gehecht » en de eisers veroordeelt 
in de kosten; 

Overwegende dat ten deze het 
herstel van de plaats geen straf is, 
maar een bijzondere vorm van ver
goeding of teruggave ertoe strek
kend een einde te maken aan de 
met de wet strijdige toestand, die 
uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het openbaar belang 
wordt geschaad; dat dit herstel dat, 
zoals de schadevergoeding, ook voor 
de burgerlijke rechter kan worden 

burgerlijke partij is of niet; dat dit 
zelfs het geval is, indien de strafvor
dering wegens het misdrijf waaruit 
de onwettige toestand is ontstaan, 
vervallen is door verjaring, mits de 
strafvordering is ingesteld voordat 
zij door verjaring is vervallen; 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; dat de substan
tii:~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 de eisers in 
de kosten. 

23 maart 1982- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 444 

2• KAMER - 24 maart 1982 

SPOORWEGEN (POLITIE OVER DE) -
KONINKLLJK BESLUIT VAN 2 AUG. 1977, ART. 25 
- MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRLJF. 

De feiten waarop art. 25 KB. van 2 aug. 
1977 betreffende de veiligheidsinrich
tingen en de signalisatie van overwe
gen en betreffende het verkeer op 
spoorwegen en aanhorigheden straf 
stelt, zijn enkel strafbaar wanneer zij 
met opzet zijn gepleegd (1). 

gevorderd, van civielrechtelijke aard 1---------------
is; 

Overwegende dat die maatregel, 
die door de strafrechter ambtshalve 
moet worden bevolen, ter gelegen
heid van de uitoefening van de 
strafvordering door het openbaar 
ministerie moet worden gevorderd, 
onverschillig of er ter zake een 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1974 (A.C., 1975, 63) : 
dit arrest is gewezen onder de gelding van 
K.B. van 31 dec. 1965. Thans is dat koninklijk 
besluit opgeheven bij K.B. van 2 aug. 1977 
(art. 30). Het K.B. van 31 dec. 1965 had 
betrekking op hetzelfde onderwerp als het 
K.B. van 2 aug. 1977 en in art. 28 K.B. van 
31 dec. 1965 kwam een bepaling voor die 
vergelijkbaar was met art. 25 K.B. van 2 aug. 
1977. 
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(DE NUCCIO, ALGEMENE ONDERNEMINGEN 

VALERE FROMONT N.V. T. NATIONALE MAAT
SCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 november 1981 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 25, inzonderheid derde 
lid, van het koninklijk besluit van 
2 augustus 1977 betreffende de veilig
heidsinrichtingen en de signalisatie van 
overwegen en betreffende het verkeer op 
spoorwegen en aanhorigheden, 

doordat het bestreden vonnis ten laste 
van eiser bewezen verklaart dat hij op 
25 september 1980 te Vise het treinver
keer heeft gehinderd ( artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 1977), 
op grond dat eiser met een ongewoon 
traag voertuig van de bouwplaats reed, 
vermits zijn snelheid hooguit een kilo
meter per uur bedroeg; dat een werk
man bij hem zat; dat de wachter van het 
seingebouw dicht bij de overweg op post 
was, vermits hij het ongeval gezien 
heeft; dat De Nuccio bijzondere voor
zorgsmaatregelen had moeten nemen; 
dat hij met name de werkman had 
moeten gelasten aan de seinwachter te 
vragen of de spoorwegovergang veilig 
was "• 

terwijl artikel 25, derde lid, van voor
meld koninklijk besluit bepaalt : « het is 
eveneens verboden de sporen en dezer 
aanhorigheden alsmede het exploitatie
materieel te beschadigen, de dienst op 
de spoorweg te beletten, te hinderen of 
te vertragen >>; uit de samenlezing van 
dit lid met de twee voorgaande leden 
van dit artikel blijkt dat de daarin 
omschreven feiten enkel strafbaar zijn 
wanneer ze met opzet zijn gepleegd, 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door een telastlegging van onopzettelijke 
beschadiging op grond van dat artikel 
bewezen te verklaren en door beklaagde 
enkel te verwijten geen bijzondere maat
regelen te hebben genomen, de in het 
middel vermelde bepaling schendt : 

Overwegende dat in de bewoor
dingen van artikel 25 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 
1977 betreffende de veiligheidsin
richtingen en de signalisatie van 1 

overwegen en betreffende het ver
keer op spoorwegen en aanhorighe
den nergens gewag wordt gemaakt 
van het eenvoudig gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, hetgeen 
erop wijst dat de in dit artikel 
bedoelde feiten enkel strafbaar zijn 
wanneer ze met opzet zijn gepleegd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het eiser veroordeelt, op 
grand dat « De Nuccio met een 
ongewoon traag voertuig van de 
bouwplaats reed ... dat een werk
man bij hem zat, dat hij bijzondere 
voorzorgsmaatregelen had moeten 
nemen (en) dat hij met name de 
werkman had moeten gelasten aan 
de seinwachter te vragen of de 
overgang veilig was, ... >> schending; 
inhoudt van artikel 25 van hef 
koninklijk besluit van 2 augustus 
1977; 

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; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hager 
beroep. 

24 maart 1982 - 2• kamer - Voorzn
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho· 
ven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

Nr. 445 

2• KAMER- 24 maart 1982 

REGELING ~AN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF WORDT 
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GECONTRA VENTIONALISEERD - VONNIS TOT 
ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHT
BANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
GEBLEKEN IS NA DE BESCHIKKING TOT VER
WIJZING EN WAARDOOR HET FEIT MET EEN 
ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF WORDT 
GESTRAFT- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN- VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER GEGROND LIJKEND - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED- BESCHIKKING NIETIG 
VERKLAARD - VERWIJZING VAN DE ZAAK 
NAAR DEZELFDE ANDERS SAMENGESTELDE 
RAADKAMER (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN T. NOEL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 26 januari 1982 door de 
procureur des Konings te N amen 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Namen, bij beschikking van 
15 februari 1979, Henri Maria 
Eugene Ghislain Noel, bediende, 
geboren te Spy op 16 juli 1945, 
wonende te Jemeppe, rue de la 
Chavee 26, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden verwe
zen heeft naar de bevoegde politie
rechtbank, ter zake dat hij op 
22 augustus 1978 te Namen opzette-

(1) Cass., 3 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 207). 
I.e. heeft het Hof het rechtsgebied geregeld 

terwijl de strafvordering wegens het gecontra~ 
ventionaliseerde wanbedrijf • onopzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen • 
verjaard was ten tijde van de uitspraak var: 
het vonnis, waarbij de politierechtbank zich 
onb~voegd had verklaard. In andere gevallen 
beshst het Hof dat het verzoek tot regeling 
van rechtsgebied geen reden van bestaan 
heeft, als de strafvordering verjaard was op 
het ogenblik dat het geschil van rechtsmacht 
is ontstaan (Cass., 23 mei 1979, A.C., 1978-79 
1113). ' 

Deze strijdigheid is slechts schijn. Immers, 
het Hof regelt het rechtsgebied enkel, in 
zoverre nog wettelijk een rechtsvordering voor 
het strafgerecht kan worden ingesteld (arrest 
van 23 mei 1979 vorenvermeld). Ten deze was 
de driejarige verjaring inzake wanbedrijven 
niet verkr.,gen. Daaruit volgt dat de raadka
mer, waarnaar het Hof de zaak heeft verwe
zen, steeds, binnen de verjaringstermijnen, de 
zaak veeleer voor de correctionele rechtbank 
kan brengen dan voor de politierechtbank. 

lijk slagen of verwondingen heeft 
toegebracht aan Nadine Debecq met 
de omstandigheid dat de toege
brachte slagen of verwondingen een 
ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat de politierecht
bank zich bij op tegenspraak gewe
zen vonnis van 5 september 1980 
onbevoegd heeft verklaard, op grond 
dat blijkens het verslag van de 
door haar aangewezen geneesheer
deskundige, de burgerlijke partij 
Nadine Debecq blijvend arbeidson
geschikt was; · 

Overwegende dat de beschikking' 
van 15 februari 1979 en het vonnis 
van 5 september 1980 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechts
gang belemmert; dat er derhalve 
grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 
Nadine Debecq voortvloeit uit de 
ten laste van Noel vastgestelde 
opzettelijke slagen of verwondingen; 
· Overwegende dat op het misdrijf 
van opzettelijke slagen of verwon
dingen die een blijvende onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge heb
ben gehad, zwaardere straffen staan 
dan op het misdrijf van opzettelijke 
slagen of verwondingen die slechts 
een ziekte of een tijdelijke onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid hebben veroor
zaakt; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking, op 15 februari 1979 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
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kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van ge
noemde rechtbank. 

24 maart 1982 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal. 

Nr. 446 

2" KAMER - 24 maart 1982 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - PROCES-VERBAAL TOT VAST
STELLING VAN DE UITVOERING DOOR EEN 
GEMACHTIGDE VAN DE DOOR DE ONDER
ZOEKSRECHTER BEVOLEN MAATREGELEN -
DAAD VAN ONDERZOEK WAARDOOR DEVER
JARING WORDT GESTUIT. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - MIDDEL DAT, ZELFS 
AL WAS HET GEGROND, NIET TOT CASSATIE 
KAN LEIDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is o.m. een door een officier 
van gerechtelijke politie opgemaakt 
proces-verbaal van de daden van 
onderzoek die de onderzoeksrechter 
heeft bevolen ten einde bewijzen van 
het misdrijf te verzamelen (1). 

2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, zelfs al was het gegrond, is het 
middel dat hieruit is afgeleid, dat het 
arrest ten onrechte beslist dat de 
verjaring van de strafvordering door 
een handeling is gestuit, als uit het 
dossier van de procedure blijkt dat er 
andere handelingen zijn die de straf
vordering hebben gestuit (2). 

(VERMOTE) 

ARREST ( vertaling) 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 oktober 1981 door 

het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt ter 
zake dat hij te Bergen of elders in het 
gerechtelijk arrondissement Bergen, tus
sen 26 december 1974 en 1 april 1977, 
geacht wordt, in strijd met de 
artikelen 261, 5", en 195, derde lid, 1" en 
2", van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, meermalen bedrieglijk 
en op onrechtmatige wijze zijn controle
kaart te hebben laten afstempelen, daar 
hij arbeid die een inkomen oplevert, 
heeft verricht op de dagen waarvoor zijn 
controlekaart werd afgestempeld of op 
dagen waarop de controle niet plaats 
heeft of waarop hij van controle is 
vrijgesteld, zonder de afstempeling te 
hebben vernietigd of doen vernietigen, 
welke feiten de opeenvolgende en voort
durende uiting zijn van hetzelfde opzet; 
het arrest niet antwoordt op de door 
eiser voor het hof van beroep genomen 
conclusie ten betoge, enerzijds, dat het 
proces-verbaal van 1 december 1977 
slechts een preliminaire akte van louter 
informatieve aard is, die de verjaring 
van de strafvordering niet kan stuiten 
en, anderzijds, dat er tussen de hem 
verweten feiten en die welke aan een 
derde werden verweten geen intrinsieke 
samenhang bestond en dat het proces
verbaal van 1 december 1977 was opge
maakt in het raam van het onderzoek 
omtrent de laatstbedoelde feiten; dat de 
vaststelling door het hof van beroep dat 
de onderzoeksrechter op 6 juli 1978 de 
voeging had gelast van de twee zaken 
nog geen voldoende reden waste beslui
ten tot het bestaan van een intrinsieke 
samenhang tussen de feiten : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat op 1 december 1977 een 
proces-verbaal is opgemaakt door 
een officier van de gerechtelijke 
politie te Bergen volgens hetwelk 
« blijkens inlichtingen ingewonnen 
bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening ... , Vermote Jacques ... in 
1975 gedurende 63 dagen, in 1976 
gedurende 185 dagen en tijdens de 

----------------1 periode van 1 januari tot 30 april 
{1) Zie Cass., 27 jan. 1981 (A.C., 1980-81, 

nr. 308). 

{2) Cass., 12 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 444). 

1977 gedurende 39 dagen gedeelte
lijk werkloos is geweest » en verder 
dat << ten gevolge van een anonieme 
aangifte Jacques Vermote op 
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17 januari 1977 betrapt werd op het I gaand~ titel van het Wetboek van Straf
uitvoeren van een werk in de rue de vordermg, 
L'Enfer te Dour terwijl hij werkloos 
was », dat de verbalisant in bedoeld 
proces-verbaal verwijst « naar de 
verrichtingen, die door de onder
zoeksrechter Pirmez op 26 oktober 
1977 zijn voorgeschreven in het 
dossier 150/17.699/77 », dat de 
genoemde onderzoeksrechter op 
30 juli 1977 door de procureur des 
Konings te Bergen gevorderd werd 
om een onderzoek in te stellen 
tegen de genaamde M... S ... wegens 
valsheid, gebruik van valse stukken 
en verduistering, en met name « aile 
zwaardere of samenhangende mis
drijven op te sporen ten laste van 
wie ze moeten worden vastgesteld », 
dat de aldus aangegeven overtre
ding van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid « intrinsieke 
samenhang vertoont met de aan de 
verdachte M ... S ... verweten misdrij
ven, hetgeen ten overvloede blijkt 
uit de omstandigheid van de onder
zoeksrechter in het raam van de 
tegen beklaagde wegens overtreding 
van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 ingestelde vervol
gingen, bij kantschrift van 6 juli 
1978, heeft gelast dat de processen
verbaal van verhoor, dat zijn de 
stukken 50 tot 78 van het in zake 
M ... S ... aangelegde dossier, zouden 
worden gevoegd bij de gedingstuk
ken betreffende de zaak van 
Vermote »; 

Dat het arrest uit die consideran
sen afleidt dat « het proces-verbaal 
van 1 december 1977 van de gerech
telijke politie te Bergen een daad 
van onderzoek is waardoor de verja
ring van de strafvordering kan wor
den gestuit »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de conclusie van eiser; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 22 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf-

doordat het arrest beslist dat het 
proces-verbaal van 1 december 1977 van 
de gerechtelijke politie te Bergen een 
daad van onderzoek is waardoor de 
verjaring van de tegen eiser ingestelde 
strafvordering geldig wordt gestuit, 

terwijl eiser vervolgd werd wegens 
overtreding van de artikelen 261, 5", en 
195, derde lid, 1" en 2", van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 terwijl het 
proces-verbaal was opgemaakt in het 
raam van het onderzoek dat in de zaak 
M ... S ... gedaan werd in verband met een 
verduistering; die verschillende feiten 
niet intrinsiek samenhangend zijn en 
het arrest dus ten onrechte beslist dat 
het proces-verbaal een verjaringstui
tende daad opleverde; het trouwens 
aileen maar inlichtingen bevatte en 
slechts kon worden beschouwd als een 
eenvoudige onderzoeksmaatregel, een 
!outer preliminaire akte : 

Overwegende dat eiser tot een 
gevangenisstraf van vijftien dagen 
en tot een geldboete van 500 frank 
werd veroordeeld, ter zake dat hij 
tussen 26 december 1974 en 1 april 
1977 meermalen artikel 261, 5", van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid heeft overtre
den, welke feiten de opeenvolgende 
en voortdurende uiting zijn van 
hetzelfde opzet; 

Dat het arrest erop wijst dat de 
verjaring van de strafvordering 
slechts is beginnen te lopen vanaf 
het laatste feit, dat is vanaf 1 april 
1977, dat de verjaringstermijn van 
die rechtsvordering, die volgens 
artikel 31 van de wet van 14 febru
ari 1961 een jaar bedroeg, bij 
artikel 5 van het koninklijk besluit 
nr. 15 van 23 oktober 1978 op drie 
jaar werd gebracht, dat de termijn 
van drie jaar slechts van toepassing 
kan zijn in het geval dat het 
misdrijf niet verjaard was ten tijde 
van de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit, dat is op 
19 november 1978 en « dat dus dient 
te worden nagegaan of tussen 
19 november 1977 en 1 april 1978 
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een handeling de eenjarige verja
ringstermijn van de strafvordering 
rechtsgeldig heeft gestuit »; 

Overwegende dat op 14 maart 
1978 processen-verbaal (nrs. 2696 en 
2697) werden opgemaakt door een 
officier van de gerechtelijke politie 
ingevolge de door de onderzoeks
rechter bevolen verrichtingen; dat 
die processen verbaal ertoe strekten 
bewijzen te verzamelen van het aan 
eiser ten laste gelegde misdrijf en 
aldus daden van onderzoek zijn die 
de verjaring van de strafvordering 
hebben gestuit; 

Dat, nu het middel kritiek oefent 
op het arrest in zoverre het beslist 
dat het proces-verbaal van 1 decem
ber 1977 de verjaring van de tegen 
eiser ingestelde strafvordering heeft 
gestuit, het niet ontvankelijk is 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; 

· Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

24 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Franeau, Bergen. 

Nr. 447 

2° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN - MIDDEL ZONDER OPGAVE 
VAN DE GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALIN
GEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
- DIRECTE BELASTINGEN - OVERLEGGING 
VAN EEN OVEREENKOMST DOOR EEN BE-
LASTINGPLICHTIGE GEMEENSCHAPPE-
LIJKE BEDOELING VAN PARTIJEN- ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECH
TER. 

4° OVEREENKOMST - GEMEENSCHAP

PELIJKE BEDOELING VAN PARTIJEN 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER- BEG RIP. 

1" Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
een verschrijving in het cassatiever
zoekschrift en in het exploot van 
betekening ervan te verbeteren, wan
neer die verschrijving duidelijk blijkt 
uit de gedingstukken en meer bepaald 
uit de vermeldingen in het bestreden 
arrest, uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting en uit de context van 
het onderzoekschrift. 

3" en 4" De rechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze in feite de gemeen
schappelijke bedoeling van de partijen 
in een overeenkomst, voor zover hij 
noch de bewijskracht van de akte tot 
vaststelling van die overeenkomst, 
noch het wettelijk begrip « gemeen
schappelijke bedoeling van de 
partijen " miskent (2). 

(MESPREUVE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid door verweerder 
tegen het cassatieberoep opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het 
cassatieverzoekschrift en het ex-

1 • KAMER_ 25 maart 1982 ploot van betekening ervan, waarin 
wordt aangegeven dat in de zaak 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID- DIRECI'E 1----------------
BELASTINGEN - VERSCHRIJVING IN HET CAS
SATIEVERZOEKSCHRIIT EN IN HET EXPLOOT 
VAN BETEKENING ERVAN - BEVOEGDHEID 
VANHETHOF 

(1) Cass., 7 april 1976 (A.C., 1976, 905). 

(2) Zie Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
860). 
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het bestreden arrest op 29 maart zodat eiser zeker niet de hoedanigheid 
van vennoot bezit, en ten slotte, in 
artikel 6, dat beide partijen de overeen
komst kunnen beeindigen mits zij 
bepaalde modaliteiten in acht nemen en 
dat, in dat geval, de rekeningen zullen 
opgemaakt worden en de winst verdeeld 
bij het einde van de opzeggingstermijn, 
en het arrest dus de genoemde overeen
komst op willekeurige en verkeerde 
wijze uitlegt; 

1979 is gewezen, geen identificatie 
van de bestreden beslissing bevat
ten die op 18 maart 1981 is 
gewezen: 

Overwegende dat in het cassatie
beroep en in de betekening ervan 
wordt vermeld dat het arrest op 
29 maart 1979 is gewezen; dat dit 
klaarblijkelijk een verschrijving is 
die moet verbeterd worden, nu de 
beslissing op 18 maart 1981 is uitge
sproken, zoals blijkt uit de vermel
dingen zelf van het arrest, van het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
en uit de context van het verzoek
schrift; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en uit de misken
ning van het beginsel van de bewijs
kracht van de akten, 

doordat het arrest, ter verwerping van 
eisers bezwaar inzoverre hij het supple
ment van 62.190 frank in de personenbe
lasting van het belastingjaar 1970, 
inkomsten van het jaar 1969, betwist en 
het supplement van 178.217 frank in de 
personenbelasting van het belastingjaar 
1971, inkomsten van het jaar 1970, 
beslist dat het fiscaal recht op werke
lijke gegevens steunt en dat de belas
tingplichtige als lid van een feitelijke 
vereniging moet worden beschouwd, als 
« handelaar in een vereniging in deelne
ming met de genoemde Lamon », en dat, 
bijgevolg, het hanteren van de werkwijze 
ingevoerd bij artikel 248 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen ten 
aanzien van eiser net zo verantwoordt is 
als ten aanzien van de heer Lamon, 

terwijl, eerste onderdeel, in de over

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie voor het hof van beroep duidelijk 
had gezegd dat aileen de heer Lamon 
rechten en verplichtingen heeft gehad 
krachtens de concessieovereenkomst die 
voor de periode van 1 april 1969 tot 
31 december 1970 met de stad Luik is 
gesloten; hij aileen een handelsregister 
had; eiser elke avond de ontvangst van 
de dag in een omslag stak en aan de 
heer Lamon bezorgde, zo de dagelijkse 
ontvangsten elke dag op een bankreke
ning moesten gestort worden, die stor
tingen door de heer Lamon werden 
gedaan op zijn persoonlijke rekening, 
waartoe eiser geen toegang had en 
waarvan hij trouwens geen inzage kreeg; 
de heer Lamon zelf aan eiser, die hem 
volledig vertrouwde, het percentage 
overhandigde dat naar zijn zeggen con
ventioneel aan eiser toekwam en die 
werkwijze niet wordt betwist; in feite 
het bezoldigd personeel, waarover eiser 
de leiding en het toezicht had, slechts 
uit twee personen bestond; zo eiser de 
algemene boekhouding ten huize van de 
heer Lamon mocht nakijken, het kas
boek niet bestond en eiser geen precise
ringen had nopens de algemene onkos
ten waardoor hij het bedrag van de 
nettowinst had kunnen nagaan; eiser 
tijdens het eerste jaar geen recht op 
vakantie heeft gehad; en het arrest dus 
ten onrechte uit de gegevens van de 
zaak juridische gevolgen afleidt die strij
dig zijn met de toepassing zelf van het 
vooropgestelde beginsel van de werke
lijke toestand; 

eenkomst van 31 maart 1969 tussen de derde onderdeel, de overeenkomst 
heer Lamon en eiser uitdrukkelijk is waarbij iemand als gerant van een 

· bepaald, enerzijds, in artikel 1, dat enkel winkel wordt aangesteld niet noodzake
de heer Lamon concessiehouder van de lijk impliceert dat er tussen de partijen 
frituur is, en dat hij het beheer van die een gezagsverhouding bestaat die ken
frituur aan eiser toevertrouwt als onaf- merkend is voor de huur van diensten, 
hankelijk gerant, anderzijds, in artikel 5, wat blijkbaar door het arrest wordt 
dat de aflossingen en de financiele geeist; de overeenkomst waarbij iemand 
lasten uitsluitend ten laste zijn van de als gerant wordt aangesteld, uitgevoerd 
heer Lamon die, overigens, naar luid van kan worden in het kader van een 
hetzelfde artikel 5, eiser een minimum arbeidsovereenkomst of ingevolge een 
van 10.000 frank per maand waarborgt, aannemingsovereenkomst, naargelang de 
ook wanneer de winst onvoldoende ;s, , gerant zich al dan niet in een verhou-
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ding van ondergeschiktheid bevindt, dat 
wil zeggen onder het gezag, de leiding 
en bet toezicht van een ander persoon, 
de werkgever; de aannemingsovereen
komst en haar varianten, zoals de over
eenkomst waarbij iemand als vrije 
gerant wordt aangesteld, gekenmerkt 
worden door de verbintenis een bepaald 
werk uit te voeren volgens de specifica
ties van de opdrachtgever zonder dat die 
gepaard gaan met een permanente, zij 
bet virtuele, uitoefening van het gezag, 
bet toezicht en de leiding, de fundamen
tele bestanddelen van de arbeidsover
eenkomst; de overeenkomst van 
31 maart 1969 en de feitelijke toepassing 
ervan in de werkelijkheid in die richting 
gaan en artikel 8 van de genoemde 
overeenkomst alleen in die zin kan 
worden uitgelegd nu bet uitdrukkelijk 
bepaalt dat eiser zich ertoe verbindt bet 
nodige te doen om te voldoen aan de 
wetgeving inzake de zelfstandigen : 

Over het middel in zij!l geheel : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het « de miskenning van het 
beginsel van de bewijskracht van de 
akten » aanvoert, niet ontvankelijk 
is nu het de geschonden wettelijke 
bepalingen niet aangeeft; 

Overwegende dat de rechter de 
onaantastbare wijze de draagwijdte 
van een overeenkomst beoordeelt 
onder verwijzing naar de gemeen
schappelijke bedoeling van de par
tijen; 

Dat het hof van beroep, op grond 
van verschillende bedingen van de 
overeenkomst tussen de partijen en 
van de wijze waarop ze werd uitge
voerd, wettig heeft kunnen beslissen 
dat « eiser als een handelaar in een 
vereniging in deelneming » moet 
beschouwd worden, nu eiser niet op 
wettige wijze aan het arrest verwijt 
de bewijskracht te hebben miskend 
van de akte houdende vaststelling 
van de genoemde overeenkomst; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, door te zeggen « dat, 
aangezien de vereniging in deelne
ming geen rechtspersoonlijkheid 
heeft die verschilt van die van haar 
vennoten, de winsten uit haar han
delsexploitatie beschouwd moeten 
worden als winsten die rechtstreeks 
door de vennoten zijn verworven 

naar rato van hun aandelen en 
jaarlijks belastbaar zijn ten aanzien 
van de genoemde vennoten, ook al 
werden ze voorbehouden en zijn ze 
dus niet werkelijk onder laatstge
noemden verdeeld », aan de over
eenkomst van 31 maart 1969 de 
uitwerking toekent die zij, in de 
uitlegging die het ervan geeft, wet
tig tussen de partijen heeft; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek aanvoert, niet 
kan aangenomen worden; 

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

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

25 maart 1982- 1' kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Lacroix, Luik. 

Nr. 448 

1' KAMER - 25 maart 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
VERSTEK VAN EEN PARTLJ- OPROEPING VAN 
DE NIET VERSCHENEN PARTLJ OVEREEN
KOMSTIG ART. 286 W.l.B. NIET GESCHIED -
GEVOLG. 

Wanneer het hof van beroep, waarbij 
een voorziening aanhangig is tegen 
een beslissing van de directeur der 
belastingen, tijdens de terechtzitting 
waarop de zaak ter verdere behande-
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ling is vastgesteld, beslist dat de zaak 
ab initio wordt behandeld, mag het 
hoi, zodra het vaststelt dat bij het 
oproepen van de zaak een van de 
part~jen verstek laat gaan, het proces 
niet vervolgen en bij verstek uitspraak 
doen op de conclusie van de andere 
partij als uit de gedingstukken blijkt 
dat de griffie van het hof van beroep 
de bij art. 286 W.I.B. voorgeschreven 
oproeping niet heeft gezonden aan de 
door die verstekdoende partij in haar 
beroep opgegeven woonplaats (1). 

(ABINET, ARENS T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
FIN ANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 286 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat bet hof van beroep een arrest 
bij verstek heeft gewezen en appellant, 
rechtsvoorganger van de eisers, heeft 
afgewezen, 

terwijl : r appellant sedert 29 januari 
1979 was overleden, 2° hoe dan ook, de· 
griffie aan appellant geen oproeping had 
gezonden bij een ter post aangetekende 
brief voor de terechtzitting van 
10 december 1980 zoals de wet voor
schrijft, welke vormvereiste op straffe 
van nietigheid is bepaald; daaruit volgt 
dat bet hof van beroep geen arrest bij 
verstek kon uitspreken, en a fortiori 
evenmin een arrest dat geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 
10 december 1980 van het hof van 
beroep blijkt dat het, enerzijds, 
heeft beslist dat « de zaak ab initio 
wordt hernomen » en, anderzijds, 
heeft vastgesteld dat « eiser niet 
verschijnt en dat niemand in zijn 
plaats verschijnt »; dat uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I, 476), 7 feb. 1961 (ibid., 1961, I, 609), 13 okt. 
1964 (ibid, 1965, I, 160) met voetnoot W.G.; 
26 sept. 1967 (A.C., 1968, 131); 2 sept. 1969 I 
(ibid., 1970, 1). 

slaan, niet blijkt dat de griffie van 
het hof van beroep de bij artikel 286 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen voorgeschreven oproe
ping naar de in het verzoekschrift 
vermelde woonplaats heeft gezon
den; 

Dat het hof van beroep, nadat het 
de zaak ab initio had hernomen en 
bij de oproeping van de zaak had 
vastgesteld dat een van de partijen 
niet verscheen, de rechtspleging 
niet wettig heefi voortgezet en uit
spraak heeft gedaan op de conclusie 
van de andere partij, nu de vorm
vereiste van genoemd artikel van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen niet was vervuld; 

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 Brussel. 

25 maart 1982- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Geiljkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Ansiaux en De Bruyn. 

Nr. 449 

1 • KAMER - 25 maart 1982 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

LASTINGHEFFING - WLJZIGING VAN DE BE
LASTINGAANG!FTE DOOR DE ADMINISTRATIE 
- INLICHTING VERSTREKT AAN DE BE
LASTINGSCHULDIGE - DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 

BELASTINGEN- MIDDEL DAT GEEN BETREK
KING HEEFT OP DE BESTREDEN BESLISSING 
- NIET ON'IVANKELIJK MIDDEL 
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3° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

LASTINGHEFFING - BEWIJS - GESCHRIFT -
BEG RIP. 

bepalen, kan het hoi ·van beroep aile 
bewijsmiddelen van het gemeen recht 
aanwenden, met uitzondering van de 
eed; daartoe kan het hoi meer bepaald 
steunen op een geschrift dat inlichtin
gen bevat die een ambtenaar van het 
fiscaal staatsbestuur in de uitoefening 
van zijn ambt kan inwinnen (5). 

4° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGHEFFING - BEWIJS - GESCHRIFT -
BEG RIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN - MIDDEL ZONDER VERBAND 
MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN WAARVAN 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

6° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGHEFFING - BEWIJS - GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHTIGE BOEKHOUDING -BEG RIP. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

LASTINGHEFFING - BEWIJS - VERGELIJKING . 
MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN 
- VERMOEDEN. 

1 o Wanneer de administratie art. 251 
W.LB. toepast, moet zij aileen de 
redenen vermelden welke, naar haar 
meniiJg, de wijzi~_ing van het aangege
ven mkomstencijfer wettigen; in dat 
stadium wil de administratieve proce
dure de belastingschuldige enkel 
inlichten over de wijziging die zij in 
de aangifte wil aanbrengen, zodat hij 
die wijziging kan aannemen of be
twisten (2). 

2° Niet ontvankelijk inzake directe be
Jastingen is het middel dat enkel 
betrekking heeft op het onderzoek van 
de zaak door de taxateur en op de 
beslissing van de directeur der belas
tingen (3). 

3° Luidens art. 243 W.LB. kan elke 
inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, 
door een ambtenaar van de belasting
administratie in de uitoefening van 
zijn functie ontdekt of verkregen, door 
de Staat worden ingeroepen voor het 
opsporen van elke krachtens de belas
tingwetten verschuldigde sam (4). 

4° Om het bestaan van belastbare 
inkomsten en het bedrag ervan te 

6° Het arrest waarin wordt vastgesteld 
dat er twee onregelmatigheden voor
komen in de door de belastingschul
dige overgelegde boekhoudkundige 
stukken kan naar recht beslissen dat 
de verwerping van die stukken als 
gegevens van een bewijskrachtige 
boekhouding, wegens die onregelma
tigheden, verantwoord is (6). 

7° Wanneer een vergelijking met soort
gelijke belastingplichtigen enkel 
gemaakt wordt voor de bepaling van 
een element dat dient tot vaststelling 
van de belastbare grondslag, ten deze 
de gemiddelde dagelijkse ontvangst 
per toestel, wordt niet de bij art. 248 
W.LB. bepaalde bijzondere bewijsme
thode gebruikt, maar wel en alleen 
een feitelijk vermoeden dat aan het 
oordeel en het beleid van de rechter 
wordt overgelaten (7). 

(ELECTRONIQUE AU SERVICE DE L'AUTOMATI
QUE P.V.BA. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 

FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 251, !i 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest oordeelt dat het 
bericht van wijziging, voorgeschreven bij 
artikel 251, § 1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, enkel de redenen 
moet vermelden die de wijziging van de 
aangifte van de belastingplichtige lijken 
te verantwoorden en, in de zin van de 
wet, genoegzaam is gemotiveerd wan-

(1) Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1319). 

(2) Zie Cass., 5 juni 1962 (Bull. en Pas., 1962, 
I, 1132); 23 maart 1965 (ibid., 1965, I, 779); 1--..,---------------
24 sept. 1968 (A.C., 1969, 94); 6 sept. 1971 (ibid., (5) Cass., 25 sept. 1956 (Bull en Pas., 1957, 1, 
1972, 5). 52) en 13 okt. 1970 (A.C., 1971, 149). 

(3) Cass., 8 juni 1969 (A.C., 1969, 1177). (6) Cass., 27 sept. 1956 (Bull en Pas., 1957 1 
55). ' ' 

(4) Cass., 25 sept. 1956 (Bull. en Pas. 1957 I 
52). ' ' ' (7) Cass., 23 okt. 1975 (A.C., 1976, 240). 
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neer het, zoals ten deze, de gegevens 
vermeldt waarop de berekening van de 
belastbare grondslag berust en de be
lastingplichtige in staat stelt de aange
voerde redenen te onderzoeken en te 
bespreken, 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, nu 
de administratie aileen heeft vastgesteld 
dat er geen overeenstemming is tussen 
de inkomsten die eiseres heeft aangege
ven en de inkomsten die door soortge
lijke belastingplichtigen zijn aangegaan 
of die door hen zijn aanvaard, en aldus 
het persoonlijk karakter van de inkom
stenbelastingen en de diversiteit van de 
particuliere toestanden heeft miskend, 
anderzijds, nu de wetgever heeft bepaald 
dat de vergelijking met de inkomsten 
van drie soortgeliJke belastingplichtigen 
de sanctie vormt van het ontbreken van 
bewijskrachtige gegevens (artikel 248, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen) en niet de reden die de 
administratie toestaat een wijziging door 
te voeren, het arrest, dat niet nagaat of 
de door de administratie aangevoerde 
feiten wettig als « redenen >> kunnen 
gekwalificeerd worden, zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt; 

tweede onderdeel, het woord « reden », 
in de zin van artikel 251, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
geen betrekking kan hebben op de 
berekeningsgegevens die de taxateur in 
aanmerking wil nemen: 

Wat beide 
betreft : 

onderdelen samen 

de wijziging lijken te wettigen die 
zij wil aanbrengen in het aangege
ven inkomstencijfer, en het de gege
vens verstrekt waarop de belastbare 
grondslag wordt berekend en, 
anderzijds, dat uit het gewoon lezen 
van het bericht van wijziging dat 
aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Electro
nique au Service de l'Automatique 
is gestuurd, blijkt dat zulks ten deze 
het geval is; 

Dat het arrest aldus het begrip 
« redenen » in de zin van artikel 251 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen niet miskent; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 248, § 1, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, 

doordat de taxateur, enerzijds, ter 
verwerping van de juiste en oprechte 
boekhouding van eiseres, enkel vaststelt 
dat uit die boekhouding nettoresultaten 
blijken die onvoldoende zijn in vergelij
king met die aangegeven of aanvaard 
door belastingplichtigen die succesvoller 
zijn en die bijzonder zijn uitgekozen en, 
anderzijds, de beslissing van de direc
teur van 29 juli 1979, nu zij te laat een 
nieuwe reden in de plaats stelt van de 
reden die onvoldoende is gebleken om 
de boekhouding van eiseres te verwer
pen, voor het eerste gewag maakt van 
zogezegde vergissingen, met betrekking 
tot het aantal gebruiksdagen van de 
toestellen, in de boekhouding van het 
jaar 1972, 

Overwegende dat de administra
tie, bij toepassing van artikel 251 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, aileen de redenen moet 
vermelden welke, naar haar mening, 
de wijziging van het aangegeven 
inkomstencijfer wettigen; dat de 
administratieve procedure, in dit 
stadium, inderdaad enkel de belas-
tingplichtige wil inlichten nopens de terwijl het gebrek aan bewijskrachtige 

gegevens dat de administratie toelaat de 
wijziging die zij aan de aangifte wil inkomsten van een belastingplichtige te 
aanbrengen zodat hij die wijziging bepalen door vergelijking met de nor
kan aannemen of betwisten; male winsten van ten minste drie soort-

Dat het arrest vaststelt, enerzijds, gelijke belastingplichtigen, met toepas
dat het bericht van wijziging vol- sing van artikel 248, § 1, van het 
doet aan de wettelijke voorschriften Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en genoegzaam met redenen is niet kan gegrond zijn op de verwerping 

van de boekhouding wegens de enkele 
omkleed, daar de belastingplichtige omstandigheid dat uit die boekhouding 
in staat wordt gesteld de door de nettoresultaten blijken die onvoldoende 
administratie aangevoerde redenen zijn vergeleken met die van soortgelijke 
te onderzoeken en te bespreken, die , belastmgphchtigen, en beoordeelc. moet 
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worden tijdens de belastingtermijn van 
drie jaar die, ten deze, op 31 december 
1975 verstreek : 

Overwegende dat de aangevoerde 
grieven uitsluitend betrekking heb
ben op het onderzoek van de zaak 
door de taxatieambtenaar en op de 
beslissing van de directeur van 
29 juli 1979; 

Dat het middel, dat niets te 
maken heeft met de beslissing 
waartegen het cassatieberoep is 
gericht, niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 248, § 1, en 
246 van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen, 

doordat het arrest, om vast te stellen 
dat de boekhoudkundige stukken ver
scheidene onregelmatigheden vertonen, 
als bewijzen de steekkaarten aanneemt 
die de administratie eenzijdig heeft 
opgesteld, 

terwijl die steekkaarten stukken voor 
intern gebruik zijn die niet als een door 
het gemeen recht toegelaten bewijsmid
del, in de zin van artikel 246 van het 
W etboek van de lnkomstenbelastingen, 
kunnen aangezien worden en over die 
steekkaarten, opgemaakt door de amb
tenaar van de administratie, pas tijdens 
de zitting voor het hof van beroep is 
gesproken zonder dat eiseres daarvan 
voordien op hoogte was en zulks niet
tegenstaande haar preciese vraag van 
3 juli 1975, en : a) die steekkaarten « in 
tempore suspecto » zijn opgemaakt om 
die zaak te staven, aangezien daarvan, in 
de loop van de zeven jaren v66r de 
beslissing van de directeur van 29 juli 
1979, nooit gewag is gemaakt, ze1fs niet 
in het verslag van de taxatieambte
naar aan zijn hierarchische oversten; 
b} slechts op 55 van de 105 voorgelegde 
-steekkaarten de naam voorkomt van een 
ambtenaar van de administratie die, 
naar men veronderstelt, de steekkaart 
zou hebben opgemaakt; de 50 andere 
steekkaarten niet aan een bepaalde 
ambtenaar worden toegeschreven maar 
nu eens de stempel van de belastingen 
dan weer geen enkele vermelding verto
nen; c) geen enkele steekkaart onderte
kend is; d) de data waarop die steek
kaarten zijn opgesteld, niet op de stuk
ken zijn vermeld; e) de data van de 
zogezegde controles vaak niet bestaan 
(bijvoorbeeld « 1972 » op de 
steekkaarten III, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

20, 21, 30, 38, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 7~ 76, 77, 78, 79, 91, 94, 
97, 99, zonder vermelding van dag noch 
maand; geen enkele vermelding op de 
steekkaart III, 87}; f) op de steekkaarten 
met controledatum feiten worden ver
meld die achteraf zijn gebeurd (bijvoor
beeld op steekkaart III, 32, uit de 
controle die op 25 januari 1972 zou 
gedaan zijn, blijkt dat de toestellen op 
30 september 1972 zijn weggenomen); 
g) de ambtenaren van de administratie 
van de directe belastingen bovendien 
krachtens geen enkele wettelijke bepaling 
bevoegd zijn om vaststellingen te doen die 
ten voordele van de administratie bewijs 
opleveren, wat zou betekenen dat zij voor 
zichzelf een bewijs scheppen; het arrest, 
voor het overige, nu de procedure van 
betichting van valsheid- enkel geldt voor 
stukken die als wettige bewijsmiddelen 
kunnen gehanteerd worden en niet voor 
stukken die enkel leugenachtige bewe
ringen van de tegenpartij bevatten, 
eiseres ten onrechte verwijt dat zij niet 
heeft betoogd dat die steekkaarten vals 
waren en dat de administratie, om de 
gegevens aan te tonen van de feiten 
waarop zij wil steunen, niet het over
leggen van die steekkaarten moest 
hanteren maar de rechtspleging van het 
tegensprekelijk onderzoek, als bepaald in 
de artikelen 228, 232 en 233 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen: 

Overwegende dat het arrest, om 
vast te stellen dat in de boekhoud
kundige stukken van de vennoot
schap verschillende onregelmatighe
den voorkomen en te beslissen dat 
zij bijgevolg geen bewijskrachtige 
gegevens kunnen vormen, die belet
ten dat het bedrag van de belast
bare inkomsten bij vergelijking met 
de normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtgen wordt vastge
steld, helemaal niet steunt op het 
geheel van de in het middel aange
wezen steekkaarten, maar vaststelt 
dat die onregelmatigheden voort
vloeien « uit de vaststelling opge
steld door F. Courtoy, eerstaanwe
zend beambte van de belastingen, 
dienst onderzoeken, ten gevolge van 
een controle op 1 februari 1972, en 
van de vaststelling van R. Salme, 
eerstaanwezend beambte van de 
belastingen, dienst onderzoeken, ten 
gevolge van een controle op 
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8 november 1972 >> en zegt dat het 
hof van beroep << met uitsluiting van 
alle andere, enkel rekening houdt 
met twee gevallen die beide, zelfs 
op zichzelf genomen, duidelijk aan
tonen dat de boekhoudkundige 
stukken van eiseres niet bewijs
krachtig zijn »; 

Dat het middel, in zoverre daarin 
aan het arrest wordt verweten dat 
het zijn beslissing op andere steek
kaarten, nota's of vaststellingen 
heeft laten steunen dan die welke 
het heeft aangewezen, en die noch 
gedagtekend noch ondertekend zijn, 
op een onjuiste uitlegging van het 
arrest berust en feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 243 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, elke inlich
ting, stuk, proces-verbaal of akte, in 
het uitoefenen van zijn functie ont
dekt of bekomen door een ambte
naar van het fiscaal staatsbestuur, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat eiseres 
heeft erkend dat de inlichtingen en 
vaststellingen die voorkomen op de 
steekkaarten van de administratie over 
de dames Y. Knuts en A. Kalogiani juist 
waren, 

terwijl eiseres in haar conclusie van 
21 december 1979 betoogde dat de be
wuste toestellen in haar boekhouding 
voorkwamen op de in aanmerking gena
men plaatsen op naam van mevrouw 
Poinsket en de heer Kedei en, in haar 
memorie van 21 december 1979, na 
verwerping van de tussenkomst van de 
dames Knuts en Kalogiani, dat zij 
« eveneens in feite de aanwezigheid 
betwistte van haar toestellen in de vijf 
andere gevallen, waarvan sprake in de 
beslissing van de directeur, voor een 
langere periode dan die welke zij in 
haar tabellen heeft aangegeven » : 

door de Staat kan worden ingeroe- Overwegende dat het middel erop 
pen voor het opsporen van elke neerkomt aan het arrest de misken
krachtens de belastingwetten ver- ning van de bewijskracht van de 
schuldigde som; dat het hof van conclusie van eiseres te verwijten; 
beroep, om het bestaan van belast- dat die grief niets uitstaande heeft 
bare inkomsten en het bedrag ervan met de wettelijke bepalingen waar
te bepalen, een beroep mag doen op 
alle bewijsmiddelen van het gemeen van de schending wordt aangevoerd; 
recht, met uitzondering van de eed; Dat. het mid del niet ontvankelijk 
dat het meer bepaald mag steunen is; 
op feitelijke vermoedens; dat elk 
gekend feit de grondslag van een 
vermoeden kan vormen; dat zulks 
geldt voor een geschrift dat inlich
tingen bevat die de administratie 
mag inwinnen en dat geen enkele 
wettelijke bepaling verbiedt een 
vermoeden uit een geschrift te 
halen op grond dat het eenzijdig is 
opgesteld; · 

Dat het hof van beroep dus de 
vaststellingen die het vermeldt op 
wettige wijze in aanmerking heeft 
kunnen nemen tot staving van zijn 
overtuiging dat de boekhoudkundige 
stukken van de vennootschap geen 
bewijskrachtige gegevens zijn in de 
zin van artikel 248, § 1, eerste lid, 
.van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 251, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, enerzijds, door te 
oordelen dat het hof van beroep bevoegd 
is « om zelf de belastingschuld (van 
eiseres) te beoordelen, zonder gebonden 
te zijn door de vaststellingen in feite of 
in rechte waarop de litigieuze aanslagen 
en de beslissing van de directeur 
gegrond zijn >> om als enige redenen, 
welke de wijziging van de aangifte 
overeenkomstig artikel 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen wet
tigen, de vermoedelijke vergissing 
nopens de identiteit van de exploitanten 
van de etablissementen « Le Mistral >> te 
Saint-Nicolas-lez-Liege en « Le Perron >> 

te Luik in aanmerking te nemen, enkel 
voorwendsels aanvoert die geen redenen 
kunnen zijn die een wijziging kunnen 
verantwoorden, in de zin van artikel 251 
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van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, en die door de administratie 
overeenkomstig die wettelijke bepaling 
moeten vermeld worden en zijn beslis
sing niet naar recht verantwoordt en, 
anderzijds, door te steunen op het cijfer 
van 30.899 dagen, als het totaal aantal 
dagen dat de geexploiteerde toestellen 
zijn gebruikt en op een dagelijkse ont
vangst van 1.201 frank, afgeleid uit een 
van de vergelijkingspunten, niet ant
woordt op het verweer van eiseres die, 
nu zij betoogde dat niet wordt en niet 
kan worden betwist dat de bewuste 
toestellen die op de in aanmerking 
genomen plaatsen werkten voor hun 
gebruiksduur in de boekhouding van 
eiseres zijn ingeschreven, dat de vraag 
of de toestellen werden geexploiteerd 
door mevrouw Poisket en de heer Kedei 
dan wel door . de dames Knuts en 
Kalogiani de berekening van de inkom
sten van eiseres niet be1nvloedt, dat het 
cijfer van 30.899 dagen door eiseres is 
aangegeven zonder dat haar boekhou
ding dienaangaande is bekritiseerd en 
dat de werkelijke ontvangsten van eise
res een gemiddelde dagelijkse ontvangst 
van 959 frank per toestel impliceren, liet 
gelden dat uit die gegevens bleek dat de 
door de administratie aangevoerde ver
gissing omtrent de identiteit van de 
exploitanten buiten verhouding staat tot 
de wijziging die is doorgevoerd in de 
dagelijkse ontvangsten per toestel : 

ren en betwisten dat zij regelmatige 
boekhoudkundige geschriften met 
bewijswaarde zijn en, anderzijds, 
uit de overgelegde stukken bepaalde 
berekeningsgegevens halen, nu de 
omstandigheid dat het hof van 
beroep uit de aangifte van eiseres 
een berekeningsgegeven in aanmer
king neemt, niet impliceert dat zij 
oordeelt dat dit gegeven juist is 
maar enkel dat zij dat als een 
minimum beschouwt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 248, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, enerzijds, nu de administra
tie, hoewel zij weigert de bedragen van 
de door de soortgelijke belastingplichti
gen ge1nvesteerde kapitalen bekend te 
maken, drie vergelijkingspunten heeft 
voorgesteld, gevormd door soortgelijke 
belastingplichtigen waarvan het zaken
cijfer, de nettowinst en het winstpercen
tage in verhouding tot het zakencijfer, 
respectievelijk 42.186.959 frank, 918.290 
frank en 2,17 percent voor het 
vergelijkingspunt I, 41.045.399 frank, 
211.702 frank en 0,51 percent voor het 
vergelijkingspunt II, en 115.988.400 
frank, 12.083.999 frank en 10,41 percent 
voor het vergelijkingspunt III, bedragen, 

Overwegende dat het middel, in nu het winstpercentage op het zakencij-
fer aldus gemiddeld 4,36 percent 

zoverre het aan het arrest verwijt bedraagt, en, anderzijds, nu eiseres een 
het verweer van eiseres niet te winst van 1.746.317 frank op een zaken
hebben beantwoord, niets te maken cijfer van 29.635.193 frank had aangege
heeft met de wettelijke bepalingen ven, dus een nettowinstpercentage van 
waarvan de schending wordt aange- 5,89 pet. op het zakencijfer, het hof van 
voerd, en dus niet ontvankelijk is; beroep uitgaat van het bedrag van 1.201 

frank gemiddelde bruto-ontvangst per 
Overwegende dat, om te beslissen toestel, welk cijfer voortvloeit uit een 

dat de door eiseres overgelegde berekening bij extrapolatie van de admi
stukken geen bewijskracht hadden, nistratie, en weigert rekening te houden 
het arrest, dat vaststelt dat er twee met de vrij lage algemene onkosten en 
onregelmatigheden zijn vastgesteld meer bepaald de representatiekosten van 
in de door eiseres overgelegde boek- eiseres, 
houdkundige stukken, naar recht terwijl, eerste onderdeel, de vergelij
kon aannemen dat de verwerping kingsmethode van artikel 248, § 1, van 
van die stukken, als gegevens van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
een bewijskrachtige boekhouding, gen rekening moet houden met de 
wegens die onregelmatigheden ver- normale winsten en baten van soortge
antwoord was; lijke belastingplichtigen en niet met een 

alleenstaand gegeven, dat door die be-
Overwegende dat het arrest naar Iastingplichtigen niet is aangegeven en 

recht beslist dat de administratie, dat is afgeleid uit het verband tussen 
enerzijds, de onregelmatigheid van hun bruto-ontvangsten en het aantal 
die stukken heeft kunnen aanvoe- 1 exploitatiedagen van hun toestellen; 
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aangezien eiseres een winst van 5,89 
percent had aangegeven op het zakencij
fer en dat percentage strookt met het 
percentage 4,36 dat het gemiddelde is 
van de winstpercentages van drie soort
gelijke belastingplichtigen, alleen de 
door eiseres aangegeven inkomsten in 
aanmerking moesten genomen worden 
en de geringe algemene onkosten van 
eiseres onverenigbaar zijn met het 
bedrag van de inkomsten dat door de 
administratie wordt vooropgesteld; 

tweede onderdeel, nu het bedrag van 
het door eiseres gei:nvesteerde kapitaal 
gekend is en 250.000 frank bedraagt, de 
weigering van de administratie om de 
bedragen van de door de soortgelijke 
belastingplichtigen aangewende kapita
len bekend te maken een schending 
vormt van artikel 248, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
dat uitdrukkelijk spreekt over het aan
gewende kapitaal en het hof van beroep 
het verweer van eiseres, waarin die 
schending wordt aangevoerd, niet heeft 
beantwoord : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat door verweer
der tegen het cassatiemiddel is 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het middel de schending aanvoert 
van een wettelijke bepaling die met 
de geuitte grief niets te maken 
he eft; 

Overwegende dat in het middel 
wordt betoogd dat het arrest, om 
het optreden van de administratie 
goed te keuren, artikel 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen toepast; 

Dat daaruit volgt dat het cassatie
middel niet zonder een voorafgaand 
onderzoek niet ontvankelijk kan 
worden verklaard om de in het 
middel van niet-ontvankelijkheid 
aangevoerde reden; 

Dat dit niet kan aangenomen 
worden; 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest erop 

had gewezen dat de gemiddelde 
dagelijkse ontvangst per toestel bij 
vergelijking door de controleur
taxateur op 1.201 frank is bepaald, 
dat er een vaste opbrengst is, zijnde 
de gemiddelde dagelijkse ontvangst, 
en dat die 1.236 frank, 1.201 frank 

en 1.324 frank bedraagt bij de drie 
soortgelijke belastingplichtigen die 
het aanwijst, en, zonder dienaan
gaande bekritiseerd te worden, zegt 
« dat uiteindelijk de vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen 
slechts gehanteerd is om een ele
ment te bepalen dat dient om de 
belastbare grondslag vast te 
stellen »; 

Overwegende dat wanneer een 
vergelijking met soortgelijke belas
tingplichtigen enkel gemaakt wordt 
voor de bepaling van een element 
dat dient tot de vaststelling van de 
belastbare grondslag, ten deze de 
gemiddelde dagelijkse ontvangst per 
toestel, de bij artikel 248 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde bijzondere bewijsme
thode niet gebruikt wordt, maar 
enkel een feitelijk vermoeden dat 
aan het oordeel en het beleid van de 
rechter overgelaten wordt; dat, 
ongeacht de omschrijving die het 
arrest geeft van het door de admi
nistratie gehanteerde, beperkte, 
bewijs bij vergelijking, deze heeft 
gesteund op artikel 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en meer bepaald op feitelijke 
vermoedens om het bedrag van de 
belastbare grondslag vast te stellen; 

Dat het middel, dat erop neer
komt te laten gelden dat het hof van 
beroep op artikel 248, § 1, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastin
gen steunt om het bedrag van de 
belastbare grondslag vast te stellen, 
uitgaat van een onjuiste uitlegging 
van het arrest en feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het arrest verwijt · 
het verweer van eiseres niet te 
hebben beantwoord, niets te maken 
heeft met de wettelijke bepalingen 
waarvan de schending wordt aange
voerd, en dus niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het 
cassatieberoep; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 
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25 maart 1982- 1" kamer- Voorzit

ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Toussaint, Luik. 

Nr. 450 

1 • KAMER - 25 maart 1982 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15.1, 
104bis, b, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest had vastgesteld dat 
beide bij het ongeval betrokken bestuur
ders het kruispunt waren opgereden 
onder het groen licht, de aangestelde 
van eiseres volledig aansprakelijk stelt 
voor het ongeval en beslist dat geen 
enkele fout van de aangestelde van 
verweerster is aangetoond die een ver

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER- deling van de aansprakelijkheid verant
woordt, op grand « dat de eerste rechter, 
na te hebben gezegd dat het groen licht LIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- BEG RIP. 

2o WEGVERKEER _ WEGVERKEERSRE- enkel betekent dat het signaal mag 
voorbijgereden worden, de aangestelde 

GLEMENT- VERKEERSTEKENS- VOORZICH- van appellante (thans eiseres) terecht 
TIGHEID IN ACHT TE NEMEN DOOR DE verwijt dat hij niet heeft gewacht tot het 
BESTUURDERS DIE DEZE VERKEERSTEKENS voertuig van gei:ntimeerde het kruispunt 
NALEVEN- BEOORDELING. had vrijgemaakt , en « dat de bestuurder 

1 o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat niet aan de feiten
rechter is voorgelegd, waarover deze 
evenmin op eigen initiatief heeft 
beslist en dat niet berust op wettelijke 
bepalingen van openbare orde of van 
dwingende aard ( 1 ). 

2° Het groen Jicht, dat naar Juid van 
art. 104bis Wegverkeersreglement 1968 
betekent dat het signaal mag worden 
voorbijgereden, stelt de bestuurders 
van voertuigen niet vrij van de nale
ving van de gewone regels van voor
zichtigheid die voor allen gelden; de 
toepassing van die regels van voor
zichtigheid kan, naar gelang van 
de omstandigheden, op verschillende 
wijze worden beoordeeld, t.a. v. twee 
bestuurders die ten gevolge van 
groene Jichten op hun onderscheiden 
trajecten achtereenvolgens het kruis
punt mogen oprijden. 

van de vrachtwagen, en niet de bestuur
der van de personenwagen, aangezien de 
groene fase eindigde voor laatstge
noemde, terwijl zij voor eerstgenoemde 
pas ging beginnen, moest wachten tot 
het kruispunt vrij was alvorens het op te 
rijden >>, 

terwijl de verplichting van artikel 15.1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer elke 
bestuurder, die een kruispunt oprijdt, 
bijzonder voorzichtig moet zijn ten einde 
alle ongevallen te voorkomen, geldt voor 
elke bestuurder die een kruispunt 
oprijdt terwijl het licht groen is, wat een 
relatieve draagwijdte heeft aangezien 
het geen formele verplichting inhoudt 
het licht voorbij te rijden, maar enkel, 
naar luid van artikel 104bis, b van 
hetzelfde reglement, de toelating om 
zulks te doen; die toelating impliceert 
dat elke bestuurder voor wie het licht 
groen is, uitdrukkelijk verplicht is, alvo

(N.M.B.S. T. FRAN<;ors LECLERCQ P.V.B.A., • DE rens aan te zetten of verder te rijden, na 
VERENIGDE PROVINCIEN • N.V.) te gaan of hij zulks zonder risico voor 

een ongeval kan doen; zulks niet alleen 

ARREST ( vertaling) het geval is wanneer de bestuurder het 
, kruispunt oprijdt op het ogenblik dat de 

groene fase pas aanvangt, maar ook 
HET HOF;- Gelet op het bestre- wanneer hij het kruispunt is opgereden 

den arrest, op 30 oktober 1980 door op het ogenblik dat de groene fase gaat 
het Hof van Beroep te Brussel eindigen en wanneer de lichten tijdens 
gewezen; het oversteken van het kruispunt veran-

deren en het verkeer in de dwarsrich
------------------l ting toelaten; daaruit volgt dat het arrest 

niet zonder schending van de in het 
middel aangevoerde bepalingen heeft (1) Cass., 11 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 243). 
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kunnen beslissen dat de aangestelde van 
eiseres volledig aansprakelijk was voor 
het ongeval, enkel op grond dat het 
relatief karakter van het groen licht 
dwingerder is voor de bestuurder die het 
groen Iicht voorbijrijdt bij het begin van 
de groene fase dan voor deze die het 
voorbijrijdt bij het einde van de groene 
fase : 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiseres voor de 
feitenrechter de schending van 
artikel 15.1 van het verkeersregle
ment heeft aangevoerd, en evenmin 
dat de rechter die vraag ambtshalve 
in het geding heeft gebracht; 

Dat het middel dienaangaande 
nieuw is en niet ontvankelijk nu het 
niet steunt op bepalingen die van 
openbare orde of dwingend zijn; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, hoewel het groen licht, dat 
naar luid van artikel 104bis van het 
Wegverkeersreglement betekent dat 
het signaal mag voorbijgereden 
worden, inderdaad de bestuurders 
van de voertuigen niet vrijstelt van 
de naleving van de gewone regels 
van voorzichtigheid die voor allen 
g:elden, de toepassing van die regels 
van voorzichtigheid naar gelang van 
de omstandigheden op verschillende 
wijze kan beoordeeld worden wat 
betreft twee bestuurders die ten 
gevolge van groene lichten op hun 
onderscheidene trajecten achtereen
volgens het kruispunt mogen oprij
den; 

de lichten veranderden en niet te 
snel reed, naar recht heeft kunnen 
beslissen dat laatstgenoemde geen 
fout heeft begaan door verder over 
te steken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

25 maart 1982 - 1• kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 451 

1 • KAMER- 25 maart 1982 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - VENNOOTSCHAPSBELAS
TING - INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOE
DEREN- VASTSTELLING VAN HET INKOMEN 
illT EEN ONROEREND GOED - BENOEMING 
VAN SCHEIDSRECHTERS DOOR DE VREDE
RECHTER - HOGER BEROEP TEGEN HET 
VONNIS TOT BENOEMING VAN DE SCHEIDS
RECHTERS- HOGER BEROEP ONTVANKELIJK. 

2° HOGER BEROEP - INKOMSTENBE
LASTINGEN - HOGER BEROEP TEGEN HET 
VONNI.S TOT BENOEMING VAN SCHEIDSRECH-

Overwegende dat het arrest dat, TERS OP HET STUK VAN ONROERENDE BELAS-
in Strijd met wat het middel zegt, TING- ONTVANKELIJK HOGER BEROEP. 
niet beslist dat « het relatief karak-
ter van het groen licht » dwingender 
is voor de bestuurder die het groen 
licht bij het begin van de fase 
voorbijrijdt dan voor deze die het 
voorbijrijdt bij het einde, maar, 
enerzijds, oordeelt dat de bestuur
der van de vrachtwagen die het 
kruispunt opreed terwijl het pas 
groen werd voor hem, moest wach
ten tot het kruispunt vrij was en 

1 • en 2" Hoger beroep kan worden inge
steld tegen het vonnis, waarbij de 
vrederechter een of drie scheidsrech
ters benoemt en uitspraak doet over 
het verzoek van de administratie, 
waarbij zodanige benoeming wordt 
gevraagd overeenkomstig art. 10 KB. 
van 10 okt. 1979 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
op het stuk van onroerende belasting 
(1). 

vaststelt, anderzijds, dat de bestuur-1---------------
der van de personenvenwagen reeds (1) Zie Cass., 26 nov. 1981 (A.C., 1981-82, 
het kruispunt was opgereden toen 1 nr. 206). 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 

T. VALTIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1981 door de 
Vrederechter van het kanton Fleron 
in hoger beroep gewezen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid, ambtshalve door het 
openbaar ministerie tegen het cassatie
beroep opgeworpen, waarvan overeen
komstig artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek kennis is gegeven en hier
uit afgeleid dat het vonnis niet in laatste 
aanleg is gewezen : 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak doet over het verzoek van 
de administratie waarbij, 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, de benoe
ming van een of drie scheidsrech
ters wordt gevraagd; dat het die 
vordering afwijst en een deskundi
genonderzoek met verschillende 
oogmerken beveelt; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 616 van het Gerechtelijk 
Wetboek, tegen ieder vonnis hoger 
beroep kan worden ingesteld, tenzij 
de wet anders bepaalt; 

Overwegende dat noch uit ar
tikel 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 19 juli 1979, noch uit 
enige andere wettelijke bepaling 
blijkt dat tegen voornoemd vonnis 
geen hoger beroep kan worden 
ingesteld; 

Dat dienaangaande, meer bepaald 
artikel 391 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, enkel zegt 
dat, indien geen akkoord wordt 
bereikt, de onderzoekende ambte
naar en de bezwaarindiener de 
mogelijkheid hebben een scheids
rechterlijke beslissing te vorderen 
ten einde het kadastraal inkomen, 
dat aan het onroerend goed dient te 
worden toegekend, vast te stellen 

en, voor het overige, aan de Koning 
de bevoegdheid wordt gedelegeerd 
om de regelen in verband met de 
arbitrageprocedure te bepalen en de 
termijn waarbinnen die procedure 
moet worden ingesteld, de opdracht 
van de scheidsrechters, het bedrag 
van de kosten en de persoon die 
deze moet dragen; 

Dat het koninklijk besluit van 
10 oktober 1979, tot uitvoering van 
genoemd artikel 391 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
evenmin de toepassing van de alge
mene regel van artikel 616 van het 
Gerechtelijk Wetboek uitsluit; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

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

25 maart 1982 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 452 

1 • KAMER - 26 maart 1982 

1° SCRIP, SCHEEPVAART- ZEEVAART 

- BESLAG OP EEN ZEESCHIP - EIGENAAR -
AANSPRAKELIJKHEID BEPERKING 
BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID. 

2° SCHIP, SCHEEPVAART- ZEEVAART 

- BESLAG OP EEN ZEESCHIP - EIGENAAR -
AANSPRAKELIJKHEID - BEPERKING - FOUT 
VAN DE EIGENAAR ZELF- BESLAGRECHTER 
- BEVOEGDHEID. 

3° BESLAG - BEWAREND BESLAG -
BESLAG OP EEN ZEESCHIP - EIGENAAR -
FOUT VA." DE EIGENAAR ZELF- AANSPRAKE
LIJKHEID - BEPERKING - BESLAGRECHTER 
- BEVOEGDHEID 
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4° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLAGRECHTER - BEWAREND BESLAG -
BESLAG OP EEN ZEESCHIP - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE EIGENAAR - BEVOEGD
HEID VAN DE BESLAGRECHTER- GRENZEN. 

1° De eigenaar van een zeeschip waarop 
bewarend beslag is gelegd, kan zich 
voor de beslagrechter beroepen op het 
beginsel van de beperking van aan
sprakelijkheid, zoals het is vastgelegd 
in het Internationaal Verdrag nopens 
de beperking van de aansprakelijkheid 
van eigenaren van zeeschepen 10 okt. 
1957. (Art. 5, eerste lid, Internationaal 
Verdrag nopens de beperking van de 
aansprakelijkheid van eigenaren van 
zeeschepen 10 okt. 1957, goedgekeurd 
bij wet 18 juli 1973.) 

2°, 3° en 4° Wannee1· de eigenaar van een 
zeeschip, met toepassing van art. 1, 1, 
eerste lid, Internationaal Verdrag 
nopens de beperking van de aanspTa
kelijkheid van eigenaren van zeesche
pen 10 okt. 1957, zich op de beperking 
van zijn aansprakelijkheid beroept en 
de schuldeiser opwerpt dat de eige
naar zelf een fout heeft begaan, onder
zoekt de beslagrechter, binnen de 
grenzen die hem door het gemene 
recht zijn opgelegd bij de toetsing van 
de schuldvordering aan de vereisten 
van art. 1415, eerste lid, Ger. W:, of de 
schade waaTUit de schuldvordering is 
ontstaan, door de fout van de eigenaar 
zelf is veroorzaakt. 

(DEMAEREL N.V. T. • NICOLAS YACHTING », 

VENNOOTSCHAP NAAR RECHT VAN JERSEY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, lid 1, eerste lid, 
en 5, lid 1, van het Internationaal 
Verdrag van 10 oktober 1957 nopens de 
beperking van de aansprakelijkheid van 
eigenaren van zeeschepen, goedgekeurd 
bij wet van 18 juli 1973, en van de 
artikelen 574, 7°, 1395, 1415, 1467 en 1489 
van het Gerechtelijk W etboek, 

doordat het arrest oordeelt dat uit de 
bewoordingen van voormeld Verdrag van 
10 oktober 1957, en meer bepaald uit 
artikel 5, blijkt dat de beperking van 

aansprakelijkheid door de scheepseige
naar reeds mag ingeroepen worden ter 
gelegenheid van het bewarend beslag en 
doordat het arrest verder als regel stelt 
dat het de beslagrechter niet toekomt 
zich in te laten met het onderzoek van 
de mogelijke redenen van niet
toepassing van de beperking, op grond 
dat " de eerste rechter ( ... ) ten onrechte 
heeft beslist dat er ter zake voldoende 
elementen aanwezig zijn om te doen 
aanvaarden dat de scheepseigenaar een 
persoonlijke fout heeft begaan die hem 
het recht ontzegt zich te beroepen op de 
beperking van aansprakelijkheid », dat 
" al stelt de beslagrechter dat hij aldus 
slechts ten voorlopige titel oordeelt over 
de rechten van beide partijen, hij aldus 
stelling neemt over een vraag die slechts 
door de rechter ten gronde kan opgelost 
worden, namelijk over het bestaan van 
de uitzondering - de persoonlijke fout 
- die de toepassing van de regel - de 
beperking van aansprakelijkheid - in 
de weg staat >> en het arrest daartoe 
overweegt dat uit artikel 1 van het 
Verdrag van 10 oktober 1957 " blijkt dat 
de beperking van aansprakelijkheid van 
rechtswege geldt, en slechts kan gewei
gerd worden - en door dezelfde rechts
macht voor dewelke de vraag tot beper
king gebracht wordt - ingeval beslist 
wordt dat de grondregels voor de toe
kenning van deze beperking niet aanwe
zig zijn » en dat het gevaar diende 
vermeden te worden dat « de rechter ten 
gronde uiteindelijk (zou) beslissen dat er 
geen redenen zijn om de beperking van 
aansprakelijkheid te weigeren, (terwijl) 
het beslag zou toegestaan geweest zijn 
voor een bedrag dat de draagwijdte van 
de uiteindelijke aansprakelijkheid grote
lijks zou overtreffen », 

tezwijl, eeTste onderdeel, artikel 5 van 
het Verdrag van 10 oktober 1957 nopens 
de beperking van de aansprakelijkheid 
van eigenaren van zeeschepen geenszins 
inhoudt dat de beperking van aanspra
kelijkheid reeds voor de beslagrechter 
mag worden ingeroepen vermits krach
tens dit artikel uitsluitend « in de 
gevallen · waarin een scheepseigenaar 
krachtens dit Verdrag gerechtigd is zijn 
aansprakelijkheid te beperken » de rech
ter de gevraagde opheffing van het 
beslag - voor zover aan de in artikel 5 
gestelde voorwaarden is voldaan -, kan 
bevelen, en derhalve de beslagrechter de 
beperking van aansprakelijkheid niet in 
aanmerking mag nemen vermits uitslui
tend de rechter ten gronde bevoegd is 
om te beslissen of de scheepseigenaar in 
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een geval verkeert waarin hij krachtens 
het Verdrag gerechtigd is zijn aanspra
kelijkheid te beperken en derhalve 
onder meer om te beslissen of « het 
voorval waardoor de vordering is ont
staan, veroorzaakt is door de persoon
lijke schuld van de eigenaar "• wat 
overeenkomstig artikel 1, lid 1, eerste 
lid, in fine van het Verdrag de beperking 
van aansprakelijkheid uitsluit, 

en terwijl, behoudens bij niet
betwisting door de beslaglegger van de 
beperking van aansprakelijkheid van de 
beslagene, de beslagrechter niet bevoegd 
is om kennis te nemen van de voor hem 
ingeroepen beperking van aansprakelijk
heid krachtens artikel 1 van het desbe
treffend Verdrag van 10 oktober 1957 
daar deze bevoegdheid ingevolge 
artikel 574, 7•, van het Gerechtelijk 
Wetboek uitsluitend aan de rechtbank 
van koophandel is voorbehouden die ter 
zake van een bijzondere en exclusieve 
materiele bevoegdheid geniet, zodat het 
arrest, enerzijds, door te beslissen dat 
uit de bewoordingen van het Verdrag en 
meer bepaald uit artikel 5 blijkt dat de 
beperking van aansprakelijkheid door de 
scheepseigenaar reeds ter gelegenheid 
van het bewarend beslag - v66r enige 
desbetreffende beslissing van de rechter 
ten gronde - mag worden ingeroepen, 
de artikelen 1 (lid 1, eerste lid) en 5 
(lid 1) van het in het middel ingeroepen 
Verdrag miskent en, anderzijds, door 
aan de beslagrechter een bevoegdheid te 
verlenen die uitsluitend aan de recht
bank van koophandel is voorbehouden, 
schending inhoudt van artikel 574, 7•, 
van het Gerechtelijk Wetboek, en niet 
wettelijk is gemotiveerd (schending van 
voormelde wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, in de veronderstel
ling dat het arrest terecht zou hebben 
geoordeeld dat de scheepseigenaar de 
beperking van zijn aansprakelijkheid 
reeds voor de beslagrechter - v66r 
enige beslissing ter zake van de rechter 
ten gronde - mag inroepen, de beslag
rechter in dit geval gerechtigd moet zijn 
om ook kennis te nemen van de betwis
ting van deze beperking door de beslag
rechter omdat een beslagrechter over
eenkomstig de wetsbepalingen die zijn 
bevoegdheid regelen, meer bepaald de 
artikelen 1395, 1415, 1467 en 1489 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zonder de rechter 
ten gronde te verbinden, bevoegd is te 
oordelen of een schuldvordering zeker, 
opeisbaar is en vaststaand of vatbaar 
voor een voorlopige raming en derwijze 
steeds voorlopig nagaat of de aanspra-

ken van de beslaglegger en de betwistin
gen van de beslage!le ernstig zijn en 
voorlopig de schuld raamt zonder dat 
zijn beschikking nadeel toebrengt aan 
de zaak zelf, zodat het door het arrest 
ingeroepen « gevaar » van tegenstrijdig
heid tussen de beslissing van 
de rechter ten gronde en de 
« stellingname » van de beslagrechter 
dat tot het wezen zelf van de procedure 
van het bewarend beslag hoort, en de 
omstandigheid dat - uiteraard - de 
beperking van aansprakelijkheid slechts 
geweigerd kan worden door een beslis
sing van de rechter ten gronde, geens
zins wettelijk kunnen rechtvaardigen dat 
aan de beslagrechter het recht zou 
worden ontzegd kennis te nemen van 
mogelijke gronden van niet-toepassing 
van de beperking van aansprakelijkheid, 

zodat het arrest, door als regel te 
stellen dat de beperking van aansprake
lijkheid van rechtswege geldt en dat het 
de beslagrechter niet toegelaten is zich 
in te Iaten met het onderzoek van de 
mogelijke redenen van niet-toepassing 
van de beperking en door derhalve de 
beslagrechter te verbieden om op voorlo
pige wijze de schuld te beoordelen en de 
omvang ervan te ramen, de bevoegdheid 
van de beslagrechter, zoals die volgt uit 
de artikelen 1395, 1415, 1467 en 1489 van 
het Gerechtelijk Wetboek, op onwettige 
wijze beperkt en derhalve schending 
inhoudt van genoemde wetsbepalingen 
(schending van artikelen 1395, 1415, 1467 
en 1489 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 5, lid 1, 

van het lnternationaal Verdrag van 
10 oktober 1957 nopens de beper
king van de aansprakelijkheid van 
eigenaren van zeeschepen, goedge
keurd bij wet van 18 juli 1973 
bepaalt : « Wanneer, in de gevallen 
waarin een scheepseigenaar krach
tens dit Verdrag gerechtigd is zijn 
aansprakelijkheid te beperken, en 
in het rechtsgebied van een ver
dragsluitende Staat beslag is gelegd 
op het schip, of op een ander schip 
of op andere goederen die aan 
dezelfde eigenaar toebehoren, of 
wanneer in die gevallen borgstelling 
of een andere zekerheid is gegeven 
om beslaglegging te vermijden, kan 
de rechter of andere bevoegde over
heid van die Staat de opheffing van 
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het beslag op het schip of op het heeft vastgesteld dat eiseres 
andere goed of van de gestelde beschikt over een zeevordering 
zekerheid bevelen, mits wordt ingevolge de beschadiging van een 
bewezen dat de eigenaar reeds een belangrijke partij sigaretten, de 
voldoende borgstelling of andere schade redelijk geraamd zijnde op 
zekerheid heeft gegeven tot beloop acht miljoen frank»; 
van een bedrag dat door de grens Overwegende dat artikel 1, 1, 
van zijn aansprakelijkheid inge- eerste lid, van het Internationaal 
volge dit Verdrag wordt aangegeven Verdrag van 10 oktober 1957 nopens 
en dat de aldus gegeven borgstelling de beperking van de aansprakelijk
of zekerheid werkelijk ten bate van heid van eigenaren van zeeschepen 
de eiser, overeenkomstig diens bepaalt dat de eigenaar van een 
rechten, beschikbaar is »; zeeschip zijn aansprakelijkheid ten 

Overwegende dat dit artikel naar aanzien van vorderingen welke uit 
zijn voorwerp en naar zijn doe! een van de verder in het artikel 
beoogt voor de beslagene de moge- opgesomde oorzaken voortkomen, 
Iijkheid te scheppen om, voor de kan beperken tot beloop van de 
voor het beslag aangewezen rechter overeenkomstig artikel 3 van het 
of andere bevoegde overheid van de Verdrag bepaalde bedragen, tenzij 
plaats waar het beslag is gelegd, het het voorval waardoor de vordering 
door het Verdrag gehuldigde prin- is ontstaan, is veroorzaakt door de 
cipe van de beperking van aanspra- persoonlijke schuld van de eigenaar; 
kelijkheid in te roepen; dat bedoeld Dat, naar Iuid van artikel 1, 6, van 
artikel zijn zin en betekenis zou het Verdrag, de de lex fori bepaalt 
verliezen indien het de bedoeling wie het bewijs leveren moet dat het 
was dat nopens de beperking van voorval waardoor de vordering is 
aansprakelijkheid eerst door de ontstaan, al dan niet is veroorzaakt 
rechter ten gronde, die eventueel de door de persoonlijke schuld van de 
rechter van een andere verdragslui- eigenaar; dat naar Belgisch recht de 
tende Staat kan zijn, uitspraak schuldeiser de persoonlijke schuld 
wordt gedaan; van de eigenaar moet bewijzen; 

Overwegende dat artikel 574, 7•, Overwegende dat, om een bewa-
van het Gerechtelijk W etboek, dat rend beslag toe te laten of om het, 
bepaalt dat de rechtbank van koop- op verzet, te behouden, de beslag
handel, zelfs wanneer partijen geen rechter op grond van artikel 1415, 
handelaar zijn, kennis neemt van de eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
vorderingen inzake zee- en binnen- boek gehouden is na te gaan of de 
vaart, en inzonderheid van het schuldvordering zeker en opeisbaar 
onderzoek van de schuldvorderin- is, en vaststaande of vatbaar voor 
gen bij verdeling van de gelden een voorlopige raming; 
voorkomend van de toewijzing van I . . 
·een in beslag genomen vaartuig, Dat mgevolge art1kel 1489, tweede 
geen afbreuk doet aan de door het lid, de beschikking van de beslag
Gerechtelijk Wetboek en door de rechter geen nadeel toebrengt aan 
verdragen aan de beslagrechter toe- de zaak zelf; 
gewezen bevoegdheden; Overwegende dat, wanneer de 

D?-t . het arr.~st derhalve zijn schuldeiser de persoonlijke fout van 
beshssmg wettehJk verantwoordt; de eigenaar van het zeeschip aan-

Dat het onderdeel naar recht voert en tracht te bewijzen, de 
faalt; beslagrechter, bij zijn onderzoek 

naar de vereisten gesteld bij 
Wat het tweede onderdeel be- artikel 1415, eerste lid, van het 

treft : Gerechtelijk Wetboek, meer bijzon-
Overwegende dat het arrest oor- der naar het zeker zijn en het 

deelt dat « de beslagrechter terecht 1 bedrag van de schuldvordering, ten 
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deze noodzakelijkerwijze moet na
gaan of het om de beperkte of om 
de niet beperkte aansprakelijkheid 
gaat, met andere woorden of de 
eigenaar van het zeeschip het voor
val waardoor de vordering is ont
staan, heeft veroorzaakt door zijn 
persoonlijke schuld; 

Dat dit onderzoek uiteraard bin
nen de perken moet blijven die zich 
naar gemeen recht aan de beslag
rechter opdringen wanneer hij toe
passing maakt van artikel 1415, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Nr. 453 

1' KAMER - 26 maart 1982 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 19 - VERPLICH
TING VOOR DE BESTUURDER DIE LINKS 
AFSLAAT- BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
VAGE REDENEN- GEEN REDENGEVING. 

1o Niet naar recht verantwoord is het 
vonnis waarin beslist wordt dat een be
stuurder art. 19 Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975 niet heeft overtreden, op 
grand dat het enkel van belang was te 

Overwegende dat het arrest, door weten of een andere bestuurder met 
principieel te beslissen dat de be- een inhaalmaneuver begonnen was op 
slagrechter de vraag naar de per- het ogenblik dat de eerste bestuurder 

naar links was gaan afslaan en dat 
soonlijke schuld van de eigenaar volgens de wet niet behoefde te war
van het zeeschip niet mag betrek- den onderzocht of deze, voordat hij 
ken bij zijn beperkt onderzoek, naar Jinks wilde afslaan, op de achter
artikel 1415, eerste lid, van het 

1 

Jiggers had gelet en of hij zich vooraf 
Gerechtelijk Wetboek schendt; naar links had begeven. 

D 
h 2• Niet regelmatig met redenen omkleed 

at et onderdeel gegrond is; is de beslissing dat, op het ogenblik 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest behalve in zoverre 
dit het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart en beslist dat de beper
king van aansprakelijkheid door de 
scheepseigenaar reeds mag ingeroe
pen worden voor de beslagrechter 
die uitspraak doet over het bewa
rend beslag; beveelt dat van het 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover uitspraak zal 
doen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

26 maart 1982- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
-- Verslaggever: de h. Boon- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Van Ryn. 

dat een bestuurder naar links ging 
afslaan, een andere bestuurder die de 
eerste volgde, nag niet met zijn 
inhaalmaneuver was begonnen, gelet 
op de b1j berekening vastgestelde snel-
heid van beide voertuigen, zonder dat 
gezegd wordt welke afstand het voer
tuig van de eerste bestuurder had 
afgelegd. (Art. 97 Gw.) 

(VAN GASSE T., GEBROEDERS MAES V. EN W. > 

P.V.BA.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 november 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1349, 1353, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 19.1, 
19.3.1•, 19.3.2•, a, van het Wegverkeers
reglement en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, na te hebben 
geoordeeld : « Gans ten onrechte gaat 
appellante (verweerster) uit van de stand 
van de tractor en aanhangwagen zoals 



-938-

op de schets weergegeven. De stand 
werd weergegeven volgens de versie van 
Deweerdt zelf (zie legende schets) zodat 
de steiling van appeilante uitgaande van 
de stand aileen van zijn voertuig geen 
vaststaand uitgangspunt is », eiser voile
dig en ultsluitend verantwoordelijk ver
klaart voor de botsing welke zich op 
14 april 1979 in de Ten Bogaerdelaan te 
Koksijde tussen eiser en Deweerdt, de 
aangestelde van verweerster, heeft voor
gedaan, dienvolgens het beroepen vonnis 
vernietigt en, opnieuw wijzend, eisers 
oorspronkelijke tegenvordering als onge
grond afwijst, op grand van volgende 
overwegingen : « De enige vraag ... die 
moet beantwoord worden is de 
volgende : was Van Gasse al dan niet 
zijn inhaalmaneuver begonnen op het 
ogenblik dat Deweerdt began links af te 
slaan ... Van Gasse reed volgens zijn 
eigen verklaring aan een snelheid van 
circa 100 km per uur of 27,7 meter per 
seconde. Hij heeft twaalf meter rechtlij
nige ononderbroken remsporen nagela
ten vooraleer hij ter hoogte was van de 
aanhangwagen van Deweerdt. Deze 
afstand legde hij af in minder dan een 
halve seconde. Deweerdt rijdt maximum 
20 kilometer per uur en kan slechts 5,5 
meter per seconde afleggen. Wanneer hij 
links afslaat is deze snelheid zeker 
beperkt tot 10 kilometer per uur. Hieruit 
volgt dat Deweerdt reeds begon af te 
slaan vooraleer Van Gasse zijn inhaal
maneuver began. Deweerdt heeft tijdig 
aangetoond dat hij links zou afslaan 
door zijn richtingsaanwijzer aan te zet
ten. Dit wordt tevens bewezen door het 
feit dat de wagens die achter hem reden 
geen inhaalmaneuver uitvoerden », 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van het Wegverkeersreglement, 
inzonderheid de artikelen 19.1 en 19.3, 
de weggebruiker die links wil afslaan, 
opleggen deze beweging van richtings
verandering in verschillende opeenvol
gende fazen voor te bereiden door, in 
het algemeen (artikel 19.1 van het Weg
verkeersreglement) er zich voorafgaan
delijk van te vergewissen of hij dit kan 
doen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers, vooral rekening houdend · 
met de vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers en, inzonderheid (artikel 
19.3 van het Wegverkeersreglement) door 
tijdig zijn voornemen om links af te 
slaan kenbaar te maken door middel 
van de linker richtingsaanwijzers (ar
tikel 19.3.1° van het Wegverkeersregle
ment) en vervolgens op een rijbaan met 
tweerichtingsverkeer zich naar links te 

begeven zonder de tegenliggers te hinde
ren (artikel 19.3.2°, a, van het Wegver
keersreglement) ten einde ten slotte zijn 
beweging aan een gematigde snelheid 
uit te voeren; de algemene verplichting, 
voor deze weggebruiker, om zich ervan 
te vergewissen of hij dit kan doen 
zonder gevaar voor de andere, inzonder
heid de achteropkomende weggebrui
kers, slechts ophoudt wanneer hij zijn 
voornemen om links af te slaan tijdig 
heeft kenbaar gemaakt en zich effectief 
naar links heeft begeven; het vonnis, dat 
de situatieschets, opgemaakt door de 
rijkswachtbrigade te Veurne, verwerpt, 
met name wat de erop weergegeven 
stand van de tractor en aanhangwagen 
betreft en de stelling van verweerster, 
als zou Deweerdt zich naar links hebben 
begeven, voor zover die stelling steunt 
op deze situatieschets, afwijst, door geen 
andere overwegingen vaststelt noch uit 
zijn vaststellingen laat afleiden dat ver
weersters aangestelde Deweerdt, alvo
rens links af te slaan, zich effectief naar 
links heeft begeven op de Ten Bogaerde
laan, een rijbaan met tweerichtingsver
keer; het vonnis evenmin voorhoudt dat 
Deweerdt er zich voorafgaandelijk heeft 
van vergewist dat geen weggebruiker 
hem aan het inhalen was, verplichting 
waartoe hij gehouden was zolang hij 
zich niet links van de Ten Bogaerdelaan 
had opgesteld, zodat het vonnis, nu het 
niet onderzoekt, na te hebben vastge
steld dat Deweerdt tijdig had aange
toond dat hij links zou afslaan door zijn 
richtingsaanwijzer aan te zetten, of 
Deweerdt zijn beweging van richtings
verandering naar links in zijn andere 
fazen correct voorbereidde zoals 
omschreven door de artikelen 19.1, 
19.3.1° en 19.3.2o van het Wegverkeersre
glement, eiser niet voor voiledig aanspra
kelijk kon houden voor het ongeval en 
hem tot vergoeding van de schade aan 
verweersters tractor veroordelen op de 
loutere overweging : « Hieruit volgt dat 
Deweerdt reeds begon af te slaan voor
aleer Van Gasse zijn inhaalmaneuver 
begon », zonder de evenvermelde bepa
lingen en de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden; 

tweede onderdeel, eiser, om de uitslui
tende aansprakelijkheid voor het onge
val te laste van verweerster te leggen, in 
zijn conclusie voorhield, enerzijds, met 
betrekking tot de verplichting van 
Deweerdt om zich voorafgaandelijk naar 
links te begeven : « Deze (tractor met 
aanhangwagen) stand niet in het midden 
van de baan maar normaal in de file 



-939-
richting Koksijde. Waaruit blijkt dit? : 
1" Uit de remsporen van concluant blijkt 
uiteraard overduidelijk de plaats waar 
concluant reed. 2" Concluant reed de 
uiterste linkerhoek, vooraan, van de 
tractor aan op het baanvak Koksijde
Veurne. 3" De eigen verklaring Deweerdt 
die zelf gewoon verklaart dat hij aan de 
kop van de file reed... » en anderzijds, 
met betrekking tot de verplichting voor 
Deweerdt om er zich voorafgaandelijk 
van te vergewissen dat geen andere 
weggebruiker hem aan het inhalen was : 
,( Ret is derhalve evident dat Deweerdt 
met zijn inrijmaneuver moest wachten 
totdat het rechtdoorgaand verkeer, ten 
deze concluant, voorbij was. Concluant 
deed een normaal inhaalmaneuver. 
Deweerdt hield aileen rekening met de 
volgende file en verwachtte blijkbaar 
niet dat iemand ging inhalen. Hij heeft 
er gewoon niet naar gekeken en overge
trokken terwijl concluant reeds volop 
aan het inhalen was », zodat het vonnis, 
nu zijn overwegingen noch zijn vaststel
lingen deze middelen, door eiser tot 
staving van zijn tegenvordering aange
voerd, ontmoeten, eisers conclusie niet 
beantwoordt er derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

gewraakte situatieschets, duister en 
gebrekkig is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); het vonnis uit de 
gekende gegevens met betrekking tot de 
afstand per seconde welke beide voertui
gen in functie van hun respectieve 
snelheden konden afleggen niet het 
vermoeden kon afleiden dat Deweerdt 
reeds begon af te slaan vooraleer eiser 
zijn inhaalmaneuver begon (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis, waarvan eiser in zijn con
clusie de bevestiging vroeg, vast
stelde dat de aangestelde van ver
weerster nagelaten had zich naar 
links van de rijbaan te begeven 
vooraleer links af te slaan; dat eiser 
in zijn conclusie ook had doen 
gelden dat de aangestelde van ver
weerster geen rekening had gehou-· 
den met de voertuigen die volgden; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat « de enige vraag 
die moet worden beantwoord de 
volgende is : was (eiser) al dan niet 
zijn inhalingsmaneuver begonnen 

derde onderdeel, het vonnis om de ( 
voiledige en uitsluitende aansprakelijk- op het ogenblik dat de aangestelde 
heid van eiser a an te houden, beslist dat van verweerster) begon links af te 
Deweerdt reeds begon af te slaan voor- slaan »; dat het aldus impliciet 
aleer eiser zijn inhaalmaneuver begon aanneemt dat de vragen of de 
en deze beslissing laat steunen op een aangestelde van verweerster vooraf 
berekening van de afstand per seconde had uitgekeken naar het verkeer 
welke beide voertuigen in functie van dat volgde en of hij zich vooraf naar 
hun respectieve snelheden konden afleg- links had begeven, ter zake zonder 
gen, berekening die onder meer werd 
gedaan aan de hand van de remsporen belang zijn; 
welke het voertuig van eiser op het Overwegende dat, krachtens arti
wegdek heeft achtergelaten, terwijl deze kel 19.1 van het Wegverkeersregle
berekening enkel zinvol kan gei:nterpre- ment, de bestuurder, die naar rechts 
teerd worden wanneer ze in verband of naar links wil afslaan om de 
gebracht wordt met de stand van de 
voertuigen op het ogenblik van het rijbaan te verlaten, er zich vooraf 
ongeval en de door deze voertuigen moet van vergewissen dat hij dit 
voorafgaandelijk ingenomen plaats op de kan doen zonder gevaar voor de 
rijbaan, zodat de redenering van het andere weggebruikers, vooral reke
vonnis, inzonderheid de gevolgtrekking ning houdend met de vertragings
welke het uit zijn berekening afleidt, mogelijkheden van de achterliggers; 
aileen op grond van de gegevens aan- dat, krachtens artikel 19.3,2", a, van 
gaande de door beide voertuigen afge- dat reglement, de bestuurder die 
legde afstand per seconde, nu het deze 
gegevens niet beoordeelt in het Iicht van links afslaat, op een rijbaan met 
de stand van de voertuigen op het tweerichtingsverkeer, zich naar 
ogenblik van het ongeval en van de links moet begeven zonder de 
plaats door de voertuigen, vooraigaande- tegenliggers te hinderen; dat de 
lijk op de rijbaan ingenomen zoals verplichting er zich vooraf van te 
weergegeven op de door het vonnis 1 vergewissen of de richtingsverande-
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ring kan uitgevoerd worden zonder 
gevaar voor de andere weggebrui
kers slechts ophoudt wanneer 
degene die links wil afslaan, nadat 
hij zijn voornemen duidelijk en 
tijdig genoeg kenbaar heeft 
gemaakt, zich ook effectief naar 
links heeft begeven; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te beslissen dat de aangestelde van 
verweerster geen schuld heeft, zon
der na te gaan of hij de door 
artikel 19.1 en 19.3.2°, a, van het 
Wegverkeersreglement opgelegde 
verplichtingen heeft nageleefd, en of 
een eventueel verzuim met betrek
king tot die verplichtingen al dan niet 
in oorzakelijk verband was met het 
ongeval, de evenvermelde wettelijke 
bepalingen over het hoofd ziet en 
derhalve die bepalingen en de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis de 

beslissing laat steunen op de vast
stelling dat, wanneer de aangestelde 
van verweerster links begon af te 
slaan, eiser zijn inhalingsmaneuver 
nog niet aangevangen had; dat het 
die vaststelling afleidt uit de bere
kening van de tijdsspanne die eiser, 
gelet op zijn snelheid, nodig had om 
de afstand van 12 meter, die de 
lengte van de door zijn voertuig 
nagelaten remsporen uitmaakt, af te 
leggen en uit de berekening van de 
afstand die het voertuig van ver
weerster, gelet op zijn vermoede-
lijke snelheid, in een seconde kon 
afleggen; 

van het vonnis het niet mogelijk 
maakt uit te maken hoe de recht
bank, op grond van de respectieve 
snelheden van de voertuigen, tot het 
besluit komt dat de aangestelde van 
verweerster reeds begon af te slaan 
vooraleer eiser zijn inhalingsma
neuver aanving; 

Overwegende dat het vonnis, 
wegens dit gebrek aan duidelijk
heid, niet regelmatig met redenen is 
omkleed; 

Dat het onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel, 
dat niet tot ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis, behalve in zoverre het hoger 
beroep ontvankelijk wordt ver
klaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te leper, zitting hou
dende in hoger beroep. 

26 maart 1982 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

Overwegende dat het vonnis de Nr. 454 
afstand niet bepaalt welke het voer-
tuig van verweerster tijdens zijn 
afslaande beweging in werkelijkheid 3• KAMER- 29 maart 1982 

aflegde; dat het in dit verband 1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
uitdrukkelijk het gegeven van de HEIDSCOMITE _ PERSONEELSAFGE
situatieschets betreffende de plaats 
van het ongeval, als zijnde zonder 
bewijswaarde, verwerpt; 

VAARDIGDEN EN KANDIDATEN VOOR DEVER-
KIEZING - BESCHERMING - OOGMERK. 

Overwegende dat, bij ontstentenis 2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
van die precisering, de redengeving 1 HEIDSCOMITE - PERSONEELSAFGE-
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VAARDIGDEN EN KANDIDATEN VOOR DEVER
KIEZING VORDERING VAN DE 
BESCHERMDE WERKNEMER TOT TOEPASSING 
VAN DE WETTELIJKE BESCHERMING- GEEN 
RECHTSMISBRUIK. 

1° De bijzondere bescherming van de 
personeelsafgevaardigden van de 
ondernemingsraad en het veiligheids
comite en van de niet verkozen kandi
daten is in het algemeen belang inge
voerd; daardoor wil men enerzijds de 
uitoefening van de opdracht van de 
werknemers, die het personeel ver
tegenwoordigen binnen de onderne
ming, mogelijk maken, en anderzijds 
maar een volledige vrijheid Jaten aan 
de werknemers om zich kandidaat te 
stellen voor de verkiezing(l). 

2° Als rechtsmisbruik kan niet worden 
aangemerkt dat een werknemer-lid 
van de ondernemingsraad of het vei
ligheidscomite, of een niet verlwzen 
kandidaat betaling vordert van de 
vergelding, bedoeld in art. 21 wet van 
20 sept. 1948 en in art. 1 bis wet van 
10 juni 1952, zelfs in geval van vereffe
ning van de onderneming waar hij 
werkzaam was en van ontslag van alle 
werknemers. 

(< NOUVELLE SOCIETE HUPIN-BRICHOT N.V., 
MRS. TOSSENS, SAMAIN, DENISTY Q.Q. 

T.GODEAUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1981 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

dere vergoeding aanneemt, zonder acht 
te slaan op het middel waarin de eisers 
hebben betoogd dat verweerder door zijn 
rechtsvordering het door hem aange
voerde recht van zijn maatschappelijk 
en economisch doel heeft afgewend door 
het nastreven van een zelfzuchtig voor
deel ten nadele van de andere werkne
mers van de onderneming, waardoor hij 
de betaling in het gedrang brengt van de 
opzeggingsvergoedingen aan de andere 
werknemers die daarop recht hebben, 
terwijl alle werknemers terzelfder tijd 
werden ontslagen wegens de stopzetting 
van de activiteit van de onderneming 
van eiseres, zodat er geen sprake meer 
was van de uitoefening van de opdrach
ten waarvoor de wetgever de bescher
ming heeft ingevoerd, op grond van de 
overweging dat « die rechtsvordering tot 
herplaatsing, die gegrond is naar recht », 
niet « als een misbruik kan worden 
beschouwd daar zij zogezegd een abnor
maal gebruik van een recht zou zijn, en 
evenmin dat men aan appellant het 
instellen kan verwijten van de rechts
vordering tot vergoeding die het logisch 
gevolg daarvan is », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus niet antwoordt, anders dan door te 
stellen dat de rechtsvordering niet abu
sief is, op de omstandige conclusie van 
de eisers ten betoge dat niemand een 
recht n:ag gebruiken door het van zijn 
economrsche en maatschappelijke finali
teit af te wenden en dat zulks ten deze 
het geval is, zoals de eerste rechter had 
beslist, op grond dat de economische en 
maatschappelijke finaliteit van de 
bescherming die sommige werknemers 
genieten, die het personeel moeten ver-

Over het middel, afgeleid uit de schen- tegenwoordigen, erin bestaat te verhin
ding van de artikelen 97 van de Grond- deren dat die werknemers om redenen 
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet- inherent aan hun mandaat worden ont
boek, 21 van de wet van 20 september slagen en dat verweerder, door in de 
1948 houdende organisatie van het bijzondere omstandigheden van de zaak 
bedrijfsleven, gewijzigd bij de wetten op die bescherming aanspraak te maken, 
van 16 januari 1967 en 17 februari 1971 het door hem aangevoerde recht van zijn 
en lbis van de wet van 10 juni 1952 finaliteit had afgewend, omdat verweer
betreffende de gezondheid en de veilig- der, nu al het personeel op 23 februari 
heid van de werlmemers, alsmede de 1977 was ontslagen, niet discriminerend 
salubriteit van het werk en van de is. be,tJ.andeld, dat andere vakbondsorga
werkplaatsen, gewijzigd bij de wetten msaties hadden beslist af te zien van de 
van 16 januari 1967 en 17 februari 1971, bijzondere bescherming van bepaalde 
en ook van het algemeen rechtsbeginsel werknemers en dat het recht, ten deze 
dat niemand zijn recht mag misbruiken, niet werd uitgeoefend ten voordele va~ 

doordat het arrest verweerders rechts- het geheel van de werknemers, doch te 
vordering tot betaling van een bijzon-1 hunn.en nadele, nu daardoor zelfs de ------------------i' betalmg van hun gewone opzeggingsver

goeding in het gedrang komt (meer 
(1) Zie Cass., 23 maart 1981 (A.C., 1980-81, bepaald schending van artikel 97 van de 

nr. 420). Grondwet); 
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tweede onderdeel, het arrest aldus niet 

duidelijk maakt of het middel dat steunt 
op het misbruik van recht verwerpt, op 
grond van de beginseloverweging dat het 
middel niet kan aangenomen worden 
wanneer de rechtsvordering tot herplaat
sing naar recht gegrond is, dan wel 
omdat het heeft geoordeeld dat de door 
de eisers, tot staving van hun stelling 
dat verweerder misbruik heeft gemaakt 
van zijn recht, aangevoerde gegevens 
niet gegrond of niet ter zake dienende 
zijn, waardoor het Hof onmogelijk zijn 
toezicht kan uitoefenen (meer bepaald 
schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

middel aangegeven wetten, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat het uit het oogpunt van de 
sociale solidariteit betreurenswaar
dig is dat een vakorganisatie de her
opneming heeft gevraagd van haar 
beschermde leden, omdat zij niet 
verkozen waren en daardoor niet 
aan het omstandig overleg hadden 
deelgenomen, dat zij echter als mili
tante werknemers daarvan op de 
hoogte moesten zijn, wat echter niet 
betekent dat kan worden geoordeeld 
dat die rechtsvordering tot heropne
ming, die naar recht gegrond is, 
abusief is omdat zij een abnormaal 
gebruik van een recht zou zijn, 
evenmin dat de rechtsvordering tot 
vergoeding, die daaruit logischer-
wijze voortvloeit, aan appellant kan 
worden verweten »; 

Dat het arrest aldus op ondubbel
zinnige wijze de in het middel 
weergegeven conclusie beantwoordt; 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in strijd met 

wat in het middel wordt betoogd, 
de bijzondere bescherming voor 
bepaalde werknemers niet enkel de 
uitoefening van hun opdracht bin
nen de onderneming wil mogelijk 
maken doch ook, aangezien zij, 
zoals in dit geval, ook geldt voor de 
niet verkozen kandidaten, de volle
dige vrijheid van de werknemers 
wil verzekeren om zich kandidaat te 
stellen voor het uitoefenen van die 
opdracht; 

derde onderdeel, 1° men misbruik 
maakt van zijn recht door het aan te 
wenden voor een ander doel dan dat 
waarvoor dat recht is toegekend, telken
male de wet een recht verleent in 
functie van een welbepaalde economi
sche of maatschappelijke finaliteit 
(recht-functie); 2o de werknemers die 
kandidaat zijn voor de ondernemingsra
den of de comites voor veiligheid en 
gezondheid een bijzondere bescherming 
krijgen om hun zelfs eventuele opdracht 
te kunnen uitvoeren, zonder druk van de 
werkgever en om te vermijden dat de 
werkgever, door een discriminatoire 
opzegging, die werknemers overtuigt 
hetzij zich geen kandidaat te stellen, 
hetzij de functies van leden van die 
raden en comites niet uit te oefenen of 
nog, hen zulks belet; 3o verweerder, in de 
omstandigheden van de zaak, zoals zij 
voortvloeien uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan en uit de 
beslissingen van de feitenrechters, zijn 
recht geenszins met het aldus omschre
ven doel heeft gebruikt, en zulks ver
mits, wegens de stopzetting van de 
activiteit van de onderneming van eise
res op 9 maart 1977, de rechtspleging tot 
het bekomen van een gerechtelijk 
akkoord die zij had aangevat, en de 
gelijktijdige opzegging van aile werkne
mers op 23 februari 1977, de aldus 
omschreven finaliteit niet meer kon 
worden bereikt, en verweerder dan Dat de wetgever om de bescher
enkel nog een persoonlijk en zelfzuchtig ming van die werknemers te waar
voordeel heeft nagestreefd, dat ten borgen een bijzondere procedure 
andere nog maar kon worden bekomen heeft uitgewerkt om erover te 
door tevens de betaling in het gedrang waken dat hun opzegging verant
te brengen, aan de andere werknemers woord is; dat niet-inachtneming van 
van de onderneming, van de gewone 

die bijzondere procedure een mis
opzeggingsvergoedingen, berekend vol- kenning van de bedoeling van de 
gens het Major-stelsel, waarop zij recht 
hadden (schending van het algemeen wetgever vormt; dat het arbeids~of 
rechtsbeginsel en van de artikelen van dus naar recht heeft kunnen beshs
het Burgerlijk Wetboek en van de in het 1 sen dat de werknemer zijn recht 
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niet abusief heeft gebruikt wanneer 
hij in die omstandigheden om toe
passing vroeg van de wettelijke 
bescherming die in het algemeen 
belang is ingesteld; 

niet gebonden door de beslissingen, 
welke t.a. v. zijn rechtsvoorganger zijn 
gewezen, en kan hem niet worden 
tegengeworpen dat de termijn van 
beroep tegen die beslissingen is ver
streken. (Art. 53 gee. wett. betreffende 
de schadeloosstelling voor beroeps
ziekten 3 juni 1970.) 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

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

29 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Ommeslaghe. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen op voorzieningen van 
dezelfde eisers tegen beslissingen van de
ze!fde dag van het Arbeidshof te Bergen, 
inzake : 1. Piette, 2. Lemye. 

Nr. 455 

3• KAMER- 29 maart 1982 

(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN T. ODRzy
WOLSKA, BIRBALO) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 augustus 1980 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 31, 33, 49, 53 van 
de wetten betreffende de schadeloosstel
ling voor beroepsziekten, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 3 juni 1970, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
30 maart 1978 en bij de wet van 12 mei 
1971, 10, 12, 13 van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 en 50, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de verweerders 
toestaat door getuigen het feit te bewij
zen « dat wijlen Ryszard Birbalo op het 
einde van zijn beroepsleven, in februari 
1962, steenkoolkapper was », op grand 
dat « het, bij de bepaling van het 
maximum basisloon, dat in aanmerking 
moet genomen worden bij de berekening 
van de vergoedingen aan de rechtver

BURGER- krijgenden, niet ter zake dienende is aan 
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING te voeren dat de vergoeding van de 
VAN EEN WEITELIJKE BEPALING WORDT AAN- overleden echtgenoot definitief was vast

1° CASSATIEMIDDELEN 

GEVOERD, ZONDER DAT NADER WORDT 
BEPAALD WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

gesteld; de rechtverkrijgenden immers 
zelf titularissen van een recht op vergoe
ding zijn en zij niet de rechten op 
vergoeding van de getroffene uitoefenen; 

2° BEROEPSZIEKTE - RECHTVERKRIJ- de schade die zij persoonlijk hebben 
GENDEN VAN DE GETROFFENE - VORDERING geleden een eigen recht op vergoeding 
TOT TOEKENNING VAN WETTELIJKE VERGOE- doet ontstaan; daaruit volgt dat de hen 
DINGEN - UITOEFENING VAN EEN EIGEN verschuldigde vergoeding niet definitief 
RECHT VAN DIE RECHTVERKRIJGENDEN VAN kan vastgesteld zijn, aileen door het feit 
DE GETROFFENE - GEVOLG. dat het eigen recht op vergoeding van 

hun rechtsvoorganger, volgens de termi-
2• Wanneer de rechtverkrijgende van nologie van het burgerlijk erfenisrecht, 

degene die wegens beroepsziekte over- is vastgesteld, aangezien hun schuldvor
Jeden is, op grand van een eigen recht dering strekkende tot vergoeding pas bij. 
toekenning vraagt van de hem wegens het overlijden van laatstgenoemde 
overlijden verschuldigde wettelijke ontstaat »; dat het recht van de verweer
vergoedingen, is die rechtverkrijgende sters « niet door erfenis of subrogatie is . I verworven, maar dat zij een eigen recht 

. uitoefenen waardoor zij een schuldvor-
(1) Cass., 12 Jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 274). dering verkrijgen die ontstaat bij het 
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overlijden van de echtgenoot en de 
vergoeding van hun eigen schade 
beoogt », 

terwijl, eerste onderdeel, het basisloon 
van wijlen Ryszard Birbalo, tijdens zijn 
leven, bij beslissing van eiser d.d. 17 juli 
1970, bevestigd op 15 december 1971, op 
126.481 frank is vastgesteld; noch wijlen 

beroepsziekten en 50, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande bekritiseerd te 
worden, beslist dat de verweersters 
ten deze eigen rechten uitoefenen 
en niet de rechten van hun rechts-

Ryszard Birbalo, noch zijn rechtverkrij- voorganger; 
genden beroep hebben ingesteld binnen Dat het arrest, door te beslissen 
het jaar na de kennisgeving van die dat de verweersters, bij de uitoefe
beslissingen; het instellen van dat ning van hun eigen rechten, niet 
beroep op straffe van verval is voorge- gebonden zijn door beslissingen die 
schreven; de verweersters dus die beslis- ten aanzien van hun rechtsvoorgan-
singen niet meer konden betwisten d h t · · 
(schending van de artikelen 31, 33, 49, 53 ger zijn gewezen, zo at e verstnJ-
van de bij koninklijk besluit van 3 juni ken van de termijn van beroep 
1970 gecoordineerde wetten, 10, 12 en 13 tegen die beslissingen hen niet 
van de wet van 10 april 1971); kan worden tegengeworpen, noch 

tweede onderdeel, het definitief karak- artikel 53 van de wetten betreffende 
ter van eisers administratieve beslissin- de schadeloosstelling voor beroeps
gen d.d. 17 juli 1970 en 15 december 1971 ziekten noch artikel 50, eerste lid, 
ook geldt voor de verweersters, de recht- :van het Gerechtelijk Wetboek 
verkrijgenden van de getroffene; de op schendt· 
straffe van verval voorgeschreven ter- ' . 
mijn niet mag verlengd worden en het Dat het m1ddel niet kan worden 
feit dat de verweersters een eigen recht aangenomen; 
uitoefenen niet wegneemt dat het basis-
loon definitief is vastgesteld (schending 
van de artikelen 31, 33, 49, 53 van de bij 
koninklijk besluit van 3 juni 1970 
gecoordineerde wetten, 10, 12, 13 van de 
wet van 10 april 1971 en 50, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Over het door verweersters aan 
het cassatiemiddel tegengeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid, in 
zoverre het cassatiemiddel steunt op 
de schending van de artikelen 31, 
33, 49 van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling van beroepsziek
ten, 10, 12 en 13 van de arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, en 
hieruit afgeleid dat het niet zegt 
waarin die bepalingen zijn geschon
den; 

Overwegende dat het middel niet 
zegt waarin de voornoemde bepalin-

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

29 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Meeus, 
afdelingsvoorzitter Gelijlduidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Draps. 

Nr. 456 

3• KAMER - 29 maart 1982 

gen geschonden zijn; ll 0 OPENBAAR MINISTERIE - BURGER-
. I LIJKE ZAKEN - VORDERING VAN AMBTS-

Dat het middel van 
ontvankelijkheid gegrond is; 

niet- WEGE - VOORZIENING IN CASSATIE - OPEN
BARE ORDE - ONTVANKELIJKHEIDSVER

Over het middel, in zoverre het 
EISTEN - BEGRIP. 

steunt op de schending van de 12° VOORZIENING IN CASSATIE -
artikelen 53 van de wetten betref- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
fende de SchadelOOSStelling VOOr TE VOORZIEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
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VORDERING VAN AMBTSWEGE - VOORZIE-1 Openbaar ministerie zijn ambtshalve 
NING IN CASSATIE VAN HET OPENBAAR rechtsvordering mag instellen tel
MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID - kens als een bepaling van openbare 
VEREISTEN. orde of die de openbare orde raakt, 

1 • en 2• Het openbaar ministerie is ant- is geschonden; 
vankelijk om zich in cassatie te voor
zien tegen een beslissing die in bur
gerlijke zaken in laatste aanleg is 
gewezen, wanneer de openbare orde in 
gevaar wordt gebracht do01· een toe
stand die verholpen moet worden (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK T. RIJKSD!ENST VOOR 

ARBEIDSVOORZIENING, HAHNEN) 

ARREST ( vertaJing) 

Dat de vereisten van de openbare 
orde die, in de zin van dat artikel, 
een dergelijke tussenkomst kunnen 
verantwoorden, impliceren dat de 
openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die 
nodig moet verholpen worden; 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster het recht op werkloos
heidsuitkeringen ontzegt om de in 
het cassatieberoep bekritiseerde 
redenen dat zij geen grensarbeid-

HET HOF;- Gelet op het bestre- ster is in de zin van artikel 1b 
den arrest, op 2 februari 1981 door van titel I van de verordening 
het Arbeidshof te Luik in het Duits nr. 1408/71 van de Raad van de 
gewezen; I Europese Gemeenschappen van 

. 14 juni 1971, omdat zij noch dage-
Overwegende dat het cas~atlever- lijks noch wekelijks pendelt van de 

zoekschrift in het Frans rs opge-, plaats waar ze in Belgie woont naar 
steld; Aken waar zij werkt; dat zij boven

dien, sedert haar verhuis naar Bel-
Over het door verweerder aan het gie op 21 april 1978, nooit werkelijk 

cassatieberoep tegengeworpen mid- in Duitsland is tewerkgesteld, nu zij 
del van niet-ontvankelijkheid, hier- ziek was en door de Duitse mutuali
uit afgeleid dat het openbaar minis- teit werd onderhouden; 
terie dan alleen ambtshalve mag 
optreden met toepassing van 
artikel 138, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, wanneer de 
openbare orde in gevaar wordt 
gebracht door een toestand die 
nodig moet verholpen worden, wat 
hier niet het geval is; 

Dat uit die beslissing niet blijkt 
dat de openbare orde in gevaar is 
gebracht door een toestand die het 
ambtshalve optreden van het open
baar ministerie verantwoordt; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

Overwegende dat artikel 138, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, onder meer, bepaalt dat 
het openbaar ministerie ambtshalve I 
optreedt telkens als de openbare 
orde zijn tuss.enko~st vergt, maar Om die redenen, verwerpt het 
dat uit dat artrkel met volgt dat het cassatieberoep; laat de kosten ten 
---------------llaste van de Staat. 

(1) Zie Cass., 29 nov. 1972 (A.C., 1973, 310); 
28 maart 1974 (ibid., 1974, 829); 4 dec. 1974 
(ibid., 1975, 399);. 12 feb. 1975 (A.C., 1975, 656); 
3 sept. 1975 (A.t.-~. 1976, 307); li me1 1977 (A.C:, 
1977, 930); 14 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 372) 
met concl. van proc.-gen. Dumon en de daarin 
vermelde auteurs; 26 sept. 1980 (ibid., 1980-81, 
nr. 64). 

29 maart 1982 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Simont. 
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Nr. 457 

2' KAMER - 30 maart 1982 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING - EENSTEMMIGHEID 
EERSTE RECHTER DIE WEGENS DRIE MISDRIJ
VEN E;EN ENKELE STRAF HEEFT UITGESPRO
KEN - RECHTERS IN HOGER BEROEP DIE DE 
STRAFVORDERING TEN AANZIEN VAN TWEE 
VAN DIE MISDRIJVEN WEGENS VERJARING 
VERVALLEN VERKLAREN EN TEN AANZIEN 
VAN DE OVERBLIJVENDE TELASTLEGGING DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
STRAF BEHOUDEN - GEEN EENSTEMMIGHEID 
VEREIST (1). (ART. 211BIS SV.) 

2° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR-
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE 
VAN DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 

BEROEP VAN DE VERDACHTE TEGEN DE 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK EN TOT VER
WERPING VAN ZIJN VERZOEK OM INVRIJ
HEIDSTELLING - GEEN GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID - VOORZIENING V66R DE 
EINDBESLISSING - VOORZIENING NIET ONT
VANKELIJK (1). (ART. 416 SV.) 

(DERYCKERE) 

30 maart 1982 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. ChiHel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

- VEROORDELENDE BESLISSING BINDEND 
VERKLAARD VOOR DE VERZEKERAAR VAN DE Nr. 459 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJHEID 
VAN DE BEKLAAGDE INZAKE MOTORRIJTUI- 2' KAMER - 30 maart 1982 
GEN, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ -

VERZEKERAAR DIE ZICH NIET OF ONREGEL- BESCHERMING VAN DE MAAT-
MATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN -
BESLISSING TOT BINDENDVERKLARING ZON
DER BESTAANSREDEN (2). 

(RUTTEN, " ZURICH , N.V. 
T. " DE VADERLAl\DSCHE" N.V., BALETTE) 

30 maart 1982 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - GelJj'klui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Vandebroek, Leuven. 

Nr. 458 

2' KAMER- 30 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
NIET ONTVANKELIJK VERKLAART HET HOGER 

Nota's arrest nr. 457 : 

(1) Cass., 2 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 74). 

SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE WEDER-· 
OPNEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE BEVEELT -
VOORZIENING VAN DE GEINTERNEERDE DIE 
AANVOERT DAT DE BESLISSING NIET IS INGE-. 
GAAN OP ZIJN VOORSTELLEN TOT RECLASSE
RING- BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE 
GEESTESTOESTAND VAN BETROKKENE NIET 
VOLDOENDE IS VERBETERD EN DAT IN ZIJN 
GEDRAGINGEN EEN GEVAAR VOOR DE MAAT
SCHAPPIJ WAARNEEMBAAR IS- VOORSTEL
LEN TOT RECLASSERING NIET MEER DIE
NEND WEGENS DIE VASTSTELLINGEN- COM
MISSIE NIET GEHOUDEN DIE VOORSTELLEN 
TE BEANTWOORDEN (1). 

(BOELAERTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 8 februari 1982 
gewezen door de Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij, 

Nota arrest nr. 458 : 
(1) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 365). 

(2) Zie Cass. 1 juni 1976 (A.C., 1976, 1088); Nota arrest nr. 459 : 
22 rnaart 1977 (ibid., 1977, 790) en 19 dec. 1918 (1) Zie Cass., 8 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
(ibid., 1978-79, 466). nr. 85). 
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ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de hulpgevangenis te Leu
ven; 

Overwegende dat de beslissing de 
wederopneming van eiser, op proef 
in vrijheid gestelde gei:nterneerde, 
beveelt en beslist dat eiser zijn 
internering zal ondergaan in de 
inrichting te Merksplas; 

30 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

I. In zoverre de voorziening Nr. 460 
gericht is tegen de beslissing van 
wederopneming : 

2• KAMER - 30 maart 1982 
Over het middel, hieruit afgeleid dat 

eiser zelf zijn reclasseringsmogelijkhe
den, die hij omstandig uiteenzet, had 
uitgewerkt en de commissie daarop niet 
is ingegaan : 

Overwegende dat de beslissing 
eisers wederopneming beveelt onder 
meer op grond dat de geestestoe
stand van eiser niet voldoende ver
beterd is en in zijn gedragingen een 
gevaar voor de maatschappij waar
neembaar is; 

Overwegende dat de commissie, 
gelet op die vaststellingen, niet 
nader behoefde in te gaan op eisers 
voorstellen inzake reclassering, die 
niet meer dienend waren; 

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; 

HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 

VERWLJZING - CASSATIEBEROEP DOOR DE 
BESCHULDIGDE INGESTELD OVEREENKO~l· 

STIG ART. 373 SV. EN VERWORPEN BIJ EEN 
ARREST VAN HET HOF- NIEUW CASSATIEBE
ROEP NADIEN INGESTELD OP GROND VAN 
ART. 296 SV.- NIET ONTVANKELLJK. 

Op het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat hem 
naar het hoi van assisen verwijst, 
zowel wanneer het is ingesteld v66r 
het verstrijken van de b1j art. 373 Sv. 
bepaalde termijn die ingaat vanaf de 
betekening van dat arrest, als wanneer 
het is ingesteld v66r het verstrijken 
van de bij art. 298 Sv. bepaalde 
termijn die ingaat vanaf de ondervra
ging van de beschuldigde door de 
voorzitter, doet het Hoi slechts uit
spraak over de schending van de 
wetten inzake de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het hoi 
van assisen en onderzoekt het enkel 
de nietigheden waarvan sprake in 
art. 299 Sv. of die voortvloeien uit het 
niet in acht nemen van de wetten tot 

I invoering van een debat op tegen
I. In zoverre de voorziening spraak voor de kamer van inbeschul-

gericht is tegen de beslissing waar- digingstelling en tot regeling van het 
bij de inrichting wordt aangewezen taalgebruik in gerechtszaken (1); hier
waar eiser zijn internering zal ----------------
ondergaan: 

Overwegende dat zodanige beslis
sing niet voor cassatieberoep vat
baar is; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

(l) Zie Cass., 30 juni 1947 (Bull. en Pas., 
1941, I, 300) en de noot, getekend R.H., 3 mei 
1948 (ibid., 1948, I, 288) en de noot 1, getekend 
R.H., op blz. 288 en 289, 24 jan. 1949 (ibid., 
1949, I, 71) en de noot 1, 6 feb. 1950 (ibid., 1950, 
I, 389), 5 nov. 1951 (ibid., 1952, 119), 16 juni 
1969 (A.C., 1969, 1036), 13 sept. 1977 (ibid., 1978, 
53), 29 nov. 1978 en 20 juni 1979 (ibid., 1978-79, 
368 en 1262), 18 juni 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 655), 30 juni 1981 (ibid, 1980-81, nr. 638) en. 
19 aug. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 649); zie ook 
Cass., 6 nov. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 456), 
en de noot 4, getekend L.C.; 25 mei 1964 (ibid., 
1964, I, 1014), 19 juni 1973 (A.C., 1973, 1027) en 
23 juni 1975 (ibid., 1975, 1134). 
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uit volgt dat, wanneer zodanige 
voorziening, ingesteld overeenkomstig 
art. 373 Sv., reeds is verw01pen, de 
beschuldigde vervolgens geen ontvan
kelijke voorziening; overeenkomstig 
art. 296 Sv., tegen het arrest van 
verwijzing vennag in te stellen (2). 
(Artt. 416 en 438 Sv.) 

(HERREW.tAi'JS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1981 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuld:lgingstelling, 
waarbij eiser naar het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant 
wordt verwezen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep door eiser werd ingesteld, 
overeenkomstig artikel 296 van het 
W etboek van Strafvordering, binnen 
vijftien dagen volgend op zijn 
ondervraging door de voorzitter van 
het hof van assisen; 

Overwegende dat eiser zich reeds 
eerder binnen de termijn bepaald 
bij artikel 373 van het Wetboek 
van Strafvordering tegen dezelfde 
beslissing van verwijzing heeft 
voorzien; 

Overwegende dat het Hof op het 
cassatieberoep van de beschuldigde 
tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen, zm.vel 
wanneer de voorziening is ingesteld 
overeenkomstig artikel 373 van het 
Wetboek van Strafvordering als 
wanneer ZIJ IS ingesteld overeen
komstig artikel 296 van hetzelfde 
wetboek, slechts uitspraak doet over 
de schending van de wetten inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten en van het hof van assi
sen en enkel de nietigheden onder
zoekt waarvan sprake in artikel 299 
van het Wetboek van Strafvordering 
of die voortvloeien uit het niet in 
acht nemen van de wetten tot 
invoering van een debat op tegen-

spraak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling 
van het taalgebruik voor die kamer; 

Overwegende dat de reeds eerder 
door eiser overeenkomstig artikel 373 
van het Wetboek van Strafvorde
ring ingestelde voorziening werd 
verworpen bij arrest van 30 juni 1981 
van het Hof (3); da:t het Hof, inge
volge die voorziening, reeds alle 
schendingen en nietigheden heeft 
onderzocht die in de huidige stand 
van de rechtspleging door het cassac 
tieberoep aan het Hof zouden 
kunnen worden onderworpen; 

Overwegende dat in strafzaken, 
buiten het geval van artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, het geval van regel
matige afstand of dat waarin tegen 
een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend 
arrest - gevallen die ten deze niet 
van toepassing zijn - krachtens 
artikel 438 van het Wetboek van 
Strafvordering een partij onder 
geen voorwendsel en op grond van 
geen middel zich een tweede maal 
in cassatie kan voorzien tegen een 
en dezelfde beslissing; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

30 maart 1982 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
JijkluMende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 461 

2• KAMER - 30 maart 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE 
-=--------------------------------! STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAARTEGEN 

(2) Cass., 6 feb. 1950 en 5 nov. 1951, vermeld 
in de noot 1 hiervoren. (3) A.C., 1980-81, nr. 638. 
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EEN RECHTSMIDDEL KAN WORDEN INGE
STELD - ARREST VAN HET HOF TOT VER
WIJZING IN STAAT VAN HERZIENING -
RECHTSMIDDELEN- BEPERKING. 

Tenzij er grand bestaat voor een verzoek 
tot intrekking of voor verzet staat 
geen rechtsmiddel open tegen een 
arrest van het Hoi, en a.m. niet tegen 
een arrest waarbij een zaak in staat 
van herziening wordt verwezen (1). 

(LENGLET T. BLONDE E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat eiser bij arrest 
van 18 oktober 1972 van het Hof van 
Beroep te Gent wegens verschei
dene misdrijven werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf en een geld
boete en tot betaling van schadever
goeding aan de verweerders; dat, op 
het cassatieberoep van eiser, het 
Hof bij arrest van 27 maart 1973 die 
beslissing heeft vernietigd en de 
zaak heeft verwezen naar het Hof 
van Beroep te Brussel (2); dat 
laatstvermeld hof bij arrest van 
22 april 1974 eiser opnieuw op de 
strafvordering en op de civielrechte-
lijke vorderingen heeft veroordeeld; 
dat eisers aanvraag tot herziening 

gen die op 22 april 1974 tegen eiser 
door het Hof van Beroep te Brussel 
werden uitgesproken, heeft vernie
tigd en de zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent heeft verwezen (4); 

Overwegende dat het bestreden 
arrest enkel beslist dat het anders 
dan voordien samengestelde Hof 
van Beroep te Gent bevoegd is om 
van de zaak in staat van herziening 
kennis te nemen; 

Overwegende dat, nu bij het 
arrest van 5 december 19'78 het Hof 
de zaak in staat van herziening 
naar het Hof van Beroep te Gent 
heeft verwezen, dit hof van beroep 
bevoegd is om ervan kennis te 
nemen; dat tegen zodanig arrest van 
verwijzing geen rechtsmiddel open
staat; dat, zelfs indien het Hof van 
Beroep te Gent zich onbevoegd had 
verklaard, het Hof op zijn arrest 
van 5 december 1978 niet zou kun
nen terugkomen en de zaak 
opnieuw naar het Hof van Beroep 
te Gent zou moeten verwijzen; 

Overwegende dat derhalve de 
voorziening, die in werkelijkheid de 
intrekking beoogt van het arrest 
van 5 december 1978 van het Hof, 
niet ontvankelijk is; 

door het Hof op 3 mei 1977 ontvan- Om die redenen, verwerpt de 
kelijk werd verklaard en het Hof voorziening; veroordeelt eiser in de 
van Beroep te Antwerpen ermee kosten. 
werd belast na te gaan of de tot 
staving van de aanvraag aange- 30 maart 1982 - 2e kamer - Voorzit
voerde feiten beslissend genoeg ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
schijnen om de zaak te herzien (3); Verslaggever : de h. Vervloet - Ge
dat laatstvermeld hof op 24 mei 1976 lijkluidende conclusie van de h. Tille
advies voor de herziening heeft kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
uitgebracht; dat het Hof bij arrest mr. Dassesse. 
van 5 december 1978 de veroordelin-

(1) Zie Cass., 9 feb. 1970 (A.C., 1970, 528), 
12 okt. 1971 en 19 juni 1972 (ibid., 1972, 165 en 
984), 21 dec. 1972 (ibid., 1973, 443), 29 mei 1979 
(ibid., 1978-79, 1142) en 23 april 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 539); zie ook Cass., 13 juni 1979 
(ibid., 1978-79, 1219). 

(2) A.C., 1973, 748. 

(3) A.C., 1977, 898. 

Nr. 462 

2' KAMER- 30 maart 1982 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT, ART. 1- OPENBARE WEG- BEG RIP. 

(4) A.C., 1978-79, 392. 
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Een weg in aanbouw, die nog niet is 

opengesteld voor het voertuigenver
keer en waarop aileen voetgangers 
zijn toegelaten, is met betrekking tot 
het voertuigenverkeer geen openbare 
weg in de zin van art. 1 van het 
Wegverkeersreglement (1). 

(• PEETERS GOVERS » N.V. T. ANTONIS, VAN 
HAM} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hasselt; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering: 

Overwegende dat eiseres, · burger
lijke partij, die niet in kosten van 
de strafvordering is veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door verweerster tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
cassatieberoep heeft doen beteke
nen aan de partij, tegen wie het 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2.8 van het 

Wegverkeersreglement, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, na verweerder 
Antonis strafrechtelijk te hebben veroor
deeld wegens het onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen aan 
Guido Wolput en Johan Bleyen en 
overtreding van de artikelen 5 en 68.3 
van het Wegverkeersreglement, de aan
sprakelijkheid voor het ongeval, dat zich 
op 30 juli 1980 te Lommel heeft voorge
daan tussen Antonis en de genaamde 
Wolput, aangestelde van eiseres, voor 
twee derde ten laste van Wolput legt 
omdat deze laatste op het kruispunt -
gevormd door de in aanleg zijnde Ring
laan, door het vonnis als openbare weg 
gekwalificeerd, en de Martinus van 
Gurplaan - aan Antonis geen voorrang 
van rechts heeft verleend, eensdeels, op 
grond van de motieven van de eerste 
rechter : « ... het signaal C3, verboden 
toegang in beide richtingen voor iedere 
bestuurder, dit is voor ieder die een 
voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdie
ren of vee geleidt of bewaakt, een 
voertuig zijnde " elk middel van vervoer 
te land alsmede aile verrijdbare land
bouw- of bedrijfsmaterieel ", ontneemt 
het karakter van openbare weg niet aan 
de Nieuwe Ring. Dit signaal impliceert 
dat de weg openblijft voor de voldoening 
der verplaatsingsbehoeften van voetgan
gers, van personen die een fiets, een 
bromfiets of een motorfiets met de hand 
geleiden, en ook voor personen die langs 
deze weg wonen of handel drijven ... en 
die in de mate van de mogelijkheden de 
kans moeten behouden hun voertuig te 
gebruiken tot aan hun woning of zaak 

» en, anderdeels, op de eigen 
motieven : « deze vier rijstroken brede 
ringlaan heeft het uitzicht van een 
openbare weg, is door de verkeersborden 
C3 in beide richtingen gesloten voor 
ieder bestuurder doch laat het verkeer 
toe van voetgangers en staat derhalve 
voor het openbaar verkeer, weliswaar 
beperkt tot voetgangers, open » en « de 
betrokken bestuurders kwamen ter 
hoogte van een kruispunt ( ... een plaats 
waar twee of meer openbare wegen 
samenlopen) met elkaar in aanrijding », 

terwijl, eerste onderdeel, nu een open
bare weg een weg is die openstaat of 
opengesteld is voor het openbaar weg
verkeer te land « in het algemeen » en ------------------1 dit karakter ontbeert wanneer deze weg 

(1) Zie Cass., 18 jan. 1957 (A.C., 1957, 369); 
zie ook Cass., 24 okt. 1972 (ibid., 1973, 190) en 
11 dec. 1973 (ibid., 1974, 418). 

slechts openstaat of opengesteld is voor 
een welbepaalde categorie van wegge
bruikers, het vonnis, na te hebben 
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ken brede ringlaan heeft het uit
zicht van een openbare weg, is door 
de verkeersborden C3 in beide rich
tingen gesloten voor ieder bestuur
der, doch laat het verkeer toe van 
voetgangers en staat derhalve voor 
het openbaar verkeer, weliswaar 
beperkt tot voetgangers, open»; 

vastgesteld, met herneming van de over
wegingen van de eerste rechter dat " de 
weg openblijft voor de voldoening van de 
verplaatsingsbehoeften van voetgangers, 
van personen die een fiets, een brom
fiets of een motorfiets met de hand 
geleiden, en ook voor personen die langs 
deze weg wonen of handel drijven... >> en 
uit de eigen redenering dat « deze vier 
rijstroken brede ringlaan ... laat het 
verkeer toe van voetgangers en staat Overwegende dat de rechters in 
derhalve voor het openbaar verkeer, hoger beroep, hoewel zij verklaren 
weliswaar beperkt tot voetgangers, de motieven van de eerste rechter 
open ''• derhalve dat de litigieuze ring- over te nemen, in hun verdere 
laan slechts openstond voor een welbe- redengeving door de precisering 
paalde categorie van weggebruikers 
ingevolge de plaatsing van de verkeers- « weliswaar beperkt tot de 
borden C3, niet kon beslissen dat de voetgangers » de vaststelling van de 
nieuwe ringlaan een << openbare weg • eerste rechter verwerpen dat die 
was in de zin van artikel 1 van het weg ook openstond « voor de perso
Wegverkeersreglement zonder deze nen die langs deze weg wonen of 
bepaling te schenden (schending van handeldrijven en die ... de kans 
artikel 1 van het Wegverkeersreglement) moeten behouden hun voertuig te 
noch dat het ongeval op een kruispunt b ·k h · f 
tussen twee openbare wegen plaatsvond ge rUl en tot aan un woning o . 
waar bestuurder Wolput de voorrang van zaak >>; 
beklaagde miskende (schending van al Overwegende dat een weg in aan
de in het middel aangehaalde wetsbepa- bouw, die nog niet is opengesteld 
lingen, behalve artikel 97 van de Grond- voor het voertuigenverkeer en 
wet); waarop aileen voetgangers zijn toe-

tweede onderdeel, ... gelaten, met betrekking tot het 
derde onderdeel, ... voertuigenverkeer geen openbare 
w at het eerste onderdeel betreft : weg is in de zin van artikel 1 van 

het Wegverkeersreglement; 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis overweegt dat « de " Nieuwe 
Ring " waarop verweerder Godefroid 
Antonis reed, het uitzicht had van 
een openbare weg en, ingevolge de 
aanwezigheid van verkeersborden 
C3, openstond voor de verplaat
singsbehoeften van voetgangers, van 
personen die een fiets, een brom
fiets of motorfiets aan de hand 
leiden en ook voor personen die 
langs die weg wonen of handel 
drijven en in de mate van de 
mogelijkheden de kans moeten 
behouden om hun voertuig te 
gebruiken tot aan hun woning of 
zaak, nu het voor deze mensen een 
toestand van overmacht is»; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt : « om motieven 
door de eerste rechter aangehaald 
en hier overgenomen, dient immers 
gesteld dat de in aanleg zijnde 
Ringlaan geen bouwwerf is doch 
een openbare weg; deze vier rijstro-

Overwegende dat het vonnis uit 
de erin gedane vaststellingen der
halve niet wettig heeft kunnen 
afleiden dat beide bestuurders ter 
hoogte van een kruispunt~ zijnde 
een plaats waar twee of meer open
bare wegen samenlopen, met elkaar 
in aanrijding zijn gekomen en dat 
verweerders voertuig voorrang had 
op dat bestuurd door de aangestelde 
van eiseres; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de 
andere onderdelen van het middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis voor zover het uitspraak doet op 
de door eiseres tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring, behalve in zoverre het beslist 
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dat verweerder een fout heeft · 
begaan in oorzakelijk verband met 
het ongeval en voor ten minste een 
derde aansprakelijk is voor de 
schade die eiseres ten gevolge van 
het ongeval heeft geleden; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in een derde en 
verweerder Godefroid Antonis in 
twee derde van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Tonge
ren, zitting houdende in boger 
beroep. 

30 maart 1982 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en De Gryse. 

Nr. 463 

2• KAMER - 31 maart 1982 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- VORDERING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECI'IONELE RECHTBANK VAN DR!E VER
DACHTEN, WAARVAN ER TWEE MILITAIREN 
ZIJN EN EEN NIET - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ WORDT VASTGESTELD 
DAT DE STRAFVORDERING TEN LASTE VAN DE 
NIET-MILITAIR VERVALLEN IS DOOR DIENS 
OVERLIJDEN, MAAR WAARBIJ NIETTEMIN DE 
ANDERE TWEE VERDACHTEN NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WORDEN VERWE
ZEN WEGENS MISDRIJVEN DIE NIET UITDRUK
KELIJK TER KENNIS STAAN VAN DE GEWONE 
RECHTBANK - BESLISSING WAARBIJ DIE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
REGELING VAN RECHTSGEBIED- VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING 
NAAR DE KRIJGSAUDITEUR (1). 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- ONDERZOEK TEN LASTE VAN 
TWEE MILITAIREN EN VAN EEN NIET-MILITAIR 
- VORDERING TOT VERWIJZING VAN DRIE 

VERDACHTEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT 
DE STRAFVORDERING TEN LASTE VAN DE 
NIET-MILITAIR VERVALLEN IS DOOR DIENS 
OVERLIJDEN, MAAR WAARBIJ NJETTEMIN DE 
ANDERE TWEE VERDACHTEN NAAR DE COR
RECI'IONELE RECHTBANK WORDEN VERWE
ZEN WEGENS MISDRIJVEN DIE NIET UITDRUK
KELIJK TER KENNIS STAAN VAN DE GEWONE 
RECHTBANK - BESLISSING WAARBIJ DIE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLA..ART
REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING 
NAAR DE KRIJGSAUDITEUR (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN IN 
ZAKE SAMMELS, CATY) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 12 februari 1982 inge-· 
diend door de procureur des 
Konings te Bergen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, bij beschikking van 
6 maart 1981, de strafvordering ten 
aanzien van de verdachte Jean
Claude Bascour ten gevolge van 
diens overlijden op 14 januari 1981, 
vervallen heeft verklaard waarna ze 
na aanneming van verzachtende 
omstandigheden de beide medever
dachten Jean-Marie Sammels, met
selaar, geboren te 's-Gravenbrakel 
op 14 juli 1961 en er wonende rue 
Docteur Oblin 21, en Pascal Caty, 
handlanger, geboren te Brussel op 
12 december 1960, wonende te 
's-Gravenbrakel, rue du Gazometre 
27, verwezen heeft naar de correc
tionele rechtbank wegens diefstallen 
en poging tot eenvoudige en gekwa
lificeerde diefstal en wegens afzette
rij, welke misdrijven in oktober en 
november 1980 werden gepleegd te 
's-Gravenbrakel, Zinnik en Quenast; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Bergen zich bij op 

-----------------1 tegenspraak gewezen vonnis van 
(1) en (2) Zie Cass., 4 jan. 1926 (Bull. en Pas., 

1926, I, 150) en Cass., 21 jan. 1978 (A.C., 1978, 
1236). 

4 januari 1982 onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de 
aan de beklaagden Sammels en 
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Caty ten laste gelegde feiten, op 
grond dat ze militair waren op het 
ogenblik van die feiten, zodat het 
verval van de strafvordering ten 
aanzien van Bascour, de enige 
beklaagde die voor de gewone 
gerechten moest terechtstaan, het 
militair gerecht bevoegd maakte om 
kennis te nemen van de tegen hen 
bewezen verklaarde misdrijven; 

Overwegende dat die beschikking 
en dat vonnis in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken lijkt te volgen dat Sammels 
en Caty op het ogenblik van de 
feiten militair in actieve dienst 
waren; 

Overwegende dat door het overlij
den van Bascour de grond is ontval
len aan de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank, zodat 
alleen de krijgsraad bevoegd gewor
den is; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt I 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen, in zoverre Sammels 
en Caty daarbij naar de correctio
nele rechtbank werden verwezen 
wegens de in het verzoekschrift 
bedoelde telastleggingen; 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 krijgsauditeur te Brussel. 

31 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 464 

2• KAIVIER- 31 maart 1982 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
STRAFZAKEN - AFG!FTE VA_N GEDINGSTUK
KEN EN VAN RECIITERLLJKE BESLISSINGEN 
AAN PEF.SONEN DIE ZICH BEVINDEN OP HEr 
GRONDGEBIED VAN HET GROOTHERTOGDOM 
LuX-EMBURG OF VAN HET KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN- VOORSCHRIFTEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - OVERTREDING 
B.T.W.-WE'T - VRLISPRAAK - CASSATIEBE
ROEP VAN' DE STAAT, BURGERLLIKE PARTIJ
OVERZEND!NG VAN HET AFSCHRIFT VAN DE 
BETEKEN!NG VAN HET CASSATIEBEROEP AAN 
DE VER\VEEHDER, WONENDE IN HET GROOT
HERTOGDOM LTJXEMBURG - ONREGELMA
TIGE OVERZENDING - NIEf ONTVANKELLIK 
CASSATIEBEROEP- BEG RIP. 

1" Wanneer in strafzaken gedingstukken 
en rechterlijke beslissingen moeten 
worden medegedeeld aan personen, 
die zich bevinden op het grondgebied 
van het Groothertogdom Luxemburg 
en of van het Koninkrijk der Neder
landen, worden zij hun toegezonden 
hetzjj rechtstreeks bij aangetekend 
schrijven door de bevoegde autoritei
ten of gerechtsdeurw'larders, hetzij 
door bemiddeling van het bevoegde 
parket van de aangezochte Staat 
(Art. 30 Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertog
dom Luxemburg en het Koninkrijk 
der Nederlanden, ondertekend te 
Brussel op 27 juni 1962 en goedge
keurd bij wet van l juni 1964.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat in strafzaken is ingesteld 
tegen een persoon die zich op het 
grondgebied van het Groothertogdom 
Luxemburg bevindt, wanneer de 
afschriften van het exploot van bete .. · 
kening aan die persoon niet zijn 
toegezonden als voorgeschreven bij 
art. 30 van het Verdrag aangaande 
de uitlevering en de rechtshulp tussen 
het Koninkrijk Belgie, het Groother
togdom Luxemburg en het Koninkrijk 
der Nederlanden, ondertekend te 
Brussel op 27 juni 1962 en goedge
keurd bij wet van 1 juni 1964. 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 

T. MELCHIOR) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1981 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat gerechtsdeur
waarder Fossion met standplaats te 
Luik en optredende ten verzoeke 
van eiser, aan de gerechtsdeurwaar
der Pierre Kremmer te Luxemburg 
twee afschriften heeft toegezonden 
van het exploot waarbij aan ver
weerder, wonende te Boulaide in 
het Groothertogdom Luxemburg, 
het uittreksel uit de akte houdende 
de verklaring van cassatieberoep 
werd betekend, ten einde het 
afschrift van dat exploot door laatst
genoemde deurwaarder te laten 
betekenen overeenkomstig de vorm
vereisten van de Luxemburgse wet; 

Overwegende dat krachtens 
artikel 30 van het Verdrag aan
gaande de uitlevering en de rechts
hulp tussen het Koninkrijk Belgie, 
het Groothertogdom Luxemburg en 
het Koninkrijk der Nederlanden, 
ondertekend te Brussel op 27 juni 
1962 en goedgekeurd bij de wet van 
1 juni 1964, de processtukken die in 
strafzaken ten verzoeke van een van 
de Verdragsluitende Partijen moe
ten worden medegedeeld aan perso
nen die zich op het grondgebied van 
een andere Verdragsluitende Partij 
bevinden, hun worden toegezonden, 
hetzij rechtstreeks bij aangetekend 
schrijven door de bevoegde autori
teiten of deurwaarders, hetzij door 
bemiddeling van het bevoegde par
ket van de aangezochte Partij; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie, die geen 
betrekking heeft op de ontvanke
lijkheid van het cassatieberoep, ver
werpt het cassatieberoep; veroor-
deelt eiser in de kosten. 

31 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal- Advocaat: mr. DeBruyn. 

Nr. 465 

2• KAMER - 31 maart 1982 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBU EEN WANBEDRUF WORDT 
GECONTRAVENTIONALISEERD- VONNIS TOT 
ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHT
BANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
GEBLEKEN IS NA DE BESCHIKKING TOT VER
WUZING EN WAARDOOR HET FElT MET EEN 
ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF WORDT 
GESTRAFT- ONDERZOEK VAN HET HOF OF 
BEIDE BESLISSINGEN IN KRACHT VAN 
GEWUSDE ZUN GEGAAN EN OF DIE OMSTAN
DIGHEID ZICH INDERDAAD NA DE VERWIJ
ZING HEEFT VOORGEDAAN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING- VERWUZING VAN DE ZAAK 
NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE 
RAADKAMER (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI IN 
ZAKE CONTE, IANNUZZI) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 25 februari 1982 inge
diend door de procureur des 
Konings te Charleroi; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, bij beschikking 
van 13 mei 1981, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, Overwegende dat het cassatiebe

roep niet ontvankelijk is, nu het 
niet is medegedeeld op de door die 1----------------
bepaling voorgeschreven wijze; (1) Cass., 3 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 207). 
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Filippo Conte, student, geboren te 
Aiseau op 8 februari 1958, wonende 
te Villers-Poteric, rue Longue 
Taille 21, en Vincenzo Iannuzzi, 
schrijnwerker, geboren te San 
Donato Di Nimea op 19 oktober 
1951, verblijvende te Chatelet, rue 
de Namur 321, naar de bevoegde 
politierechtbank verwezen heeft ter 
zake dat ze op 28 november 1980 
te Pont-de-Loup elkaar opzettelijk 
slagen of verwondingen hebben 
toegebracht die voor hen een ziekte 
of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Charleroi bij vonnis van 
21 oktober 1981 een geneesheer
deskundige opdracht heeft gegeven 
om de gevolgen van de aan Filippo 
Conte toegediende slagen nader te 
onderzoeken en dat de rechtbank, 
na kennisneming van de conclusies 
van genoemde deskundige waaruit 
bleek dat de slagen een blijvende 
ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid hadden 
teweeggebracht, zich bij vonnis van 
20 januari 1982 onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van 
de feiten van de zaak; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 13 mei 1981 
en het vonnis van 20 januari 1982 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun strijdigheid een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat uit de geding
stukken lijkt te volgen dat de blij
vende ongeschiktheid van Filippo 
Conte tot het verrichten van per
soonlijke arbeid te wijten kan zijn 
aan de opzettelijke slagen en ver
wondingen welke ten laste van Vin
cenzo Iannuzzi zijn vastgesteld, en 
dat de aan de beklaagde Filippo 
Conte ten laste gelegde feiten 
samenhang vertonen met die welke 
aan Vincenzo Iannuzzi zijn ten laste 
gelegd; 

Overwegende dat op het misdrijf 
« opzettelijke slagen en ver
wondingen » die een blijvende onge-

schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge heb
ben gehad, zwaardere straffen staan 
dan op het misdrijf << opzettelijke 
slagen of verwondingen » die een 
ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid hebben ver
oorzaakt; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 13 mei 1981 gewezen beschik
king van de raadkamer van d<:: 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; beveelt dat van dit arrest 
melding zal. worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing:; 
verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van 
genoemde rechtbank. 

31 maart 1982 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, voorzitter - Verslag
gever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 466 

1' KAMER- 1 april1982 

1o INDEPLAATSSTELLING INDE-

PLAATSSTELLING BIJ OVEREENKOMST -

GEVOLG. 

2" INDEPLAATSSTELLING - HERDIS

CONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT -
TERUGBETALING AAN DE CHIROGRAFAIRE 
SCHULDEISERS VAN EEN FAILL!ETE BANK, 
DEPONENTEN IN BELGISCHE FRANK - INDE 
PLAATSSTELLING BIJ OVEREENKOMST IN DE 
RECHTEN VAN DE TERUGBETAALDE SCHULD
EISERS - RECHTERLIJKE BESLISS!NG W AAR 
BIJ DE GELDIGHEID VAN DE INDEPLAATSSTEL
LINGEN WORDT AANGENOMEN - TEGENWER 
PELIJKHEID VAN DE SCHULDVORDERING VAN 
DEGENE DIE IN DE PLAATS IS GESTELD AAN 
DE ANDERE SCHULDEISERS VAN DE FAIL 
LIETE BANK, DEPONENTEN IN VREEMDE 
VAL UTA'S 
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3" BANK-, KREDIET-, SPAARWEZEN -
KREDIETINSTELLING EN HERDISCONTE
RING- EN WAARBORGINSTITUUT- OOGMERK 
- BEGRIP. 

4" GRONDWET - ARTT. 6 EN 6BIS- GELIJK

HEID VOOR DE WET - BEG RIP. 

1" en 2" De rechter miskent de wettelijke 
gevolgen van de indeplaatsstelling en 
verantwoordt, derhalve, zijn beslissing 
niet naar recht wanneer hij, nadat hij 
de geldigheid heeft aangenoinen van de 
indeplaatsstellingen, bij overeenkomst, 
van het Herdiscontering- en Waar
borginstituut in de rechten van de 
schuldeisers van een failliete bank, die 
het had terugbetaald, t. w. de houders 
van in Belgische frank uitgedrukte 
gelddepositorekeningen, niettemin be
slist dat de chirografaire schuldvorde
ring van dat instituut, uit de indeplaats
stellingen, niet kan worden tegengewor
pen aan de andere chirografaire schuld
eisers van de failliete bank, deponenten 
in vreemde valuta, o.a. in Amerikaanse 
dollar. 

3" De wettelijke bepalingen houdende 
vaststelling van het doe] van het Her
discontering- en Waarborginstituut 
beogen de oprichting van een instelling 
tot bescherming van het bankwezen 
enerzijds en van de deponenten ander
zijds; dit instituut gaat dus de grenzen 
van zijn opdracht, waartoe het over een 
grate autonomie en een ruime beoorde
lingsbevoegdheid beschikt, niet te bui
ten wanneer het, in het algemeen 
belang, schuldvorderingen van houders 
van depositorekeningen terugbetaalt. 
(K.B. nr. 175 van 13 juni 1935, art. 1; 
K.B. van 22 juni 1935, art. 3, vervat in 
art. 1.) 

4" De regel van de gelijkheid van de bur
gers voor de wet sluit niet uit dat onder
scheid wordt gemaakt volgens bepaalde 
categorieen van personen, zulks alleen 
op voorwaarde dat het onderscheid niet 
willekeurig is, t.w. dat het kan worden 
verantwoord (1); het Herdiscontering
en Waarborginstituut miskent die regel 
niet wanneer het in het algemeen 
belang de schuldeisers van een failliete 
bank, ouders van in Belgische frank uit
gedrukte depositorekeningen, terugbe
taalt, zonder oak de schuldeisers in het-

(1) Zie Cass., 5 mei 1980 (A.C., 1979-80, 
nr 563); 2 sept. 1981 (ib1d., 1981-82, nr. 3). 

zelfde faillissement, deponenten in 
vreemde valuta's, o.a. in Amerikaanse, 
dollar, terug te betalen (2). (Artt. 6 en' 
6bis Gw.) 

(HERDISCONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT 
T. SAUSSEZ E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewe
zen; 

Over het eerste, tweede en derde mid
del samen, het eerste afgeleid uit de. 
schending van de artikelen 1249, 1250, 1", 
van het Burgerlijk Wetboek, 4, 2", van het 
koninklijk besluit nr. 175 van 13 juni 1935: 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, ter zake van de tegenspraak. 
die de verweerders, chirografaire schuld-! 
eisers in het faillissement van de naam-, 
laze vennootschap Banque pour l'Ameri-i 
que du Sud, hebben gevoerd in hun hoeda-; 
nigheid van houders van gelddepositore-· 
keningen in Amerikaanse dollars bij die: 
bank, en als zodanig de chirografaire: 
schuldvordering van eiser in datzelfde~ 
faillissement betwistten die, voor een! 
bedrag van 45.572.301 frank, was verkre-: 
gen door bij overeenkomst bedongen· 
indeplaatsstellingen wegens de terugbeta-, 
lingen die eiser met zijn eigen penningen 
had gedaan van de schuldvorderingen die 
sommige houders van een gelddepositore
kening in Belgische frank tegen diezelfde 
bank bezaten, het hof van beroep, dat 
vaststelt « dat de eerste rechter logisch 
heeft besloten dat het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut wettig bij overeen
komst in de plaats kon worden gesteld in 
de rechten van de schuldeisers van het 
faillissement die hij heeft terugbetaald >> 

en dat niet ingaat op het middel waarin de 
verweerders de nietigheid aanvoerden 
van de indeplaatsstelling waarop de inge
diende vordering van eiser was gegrond, 
die tegenspraak gedeeltelijk gegrond ver
klaart, zegt dat de door eiser ingedien
de chirografaire schuldvordering van 
45.609.030 frank moet worden afgewezen 
en de tegenvordering, die eiser in hager 
beroep heeft ingesteld om de verweerders 
hoo~delijk te doen veroordelen tot een 

(2) Zie arrest d.d. 29 okt 1980, zaak 22/80, 
Europees Hof E.E.G,. ( Verz. AlT. Hoi v. Just1tie 
E.E.G., 1980, 3e dl., biz. 3427). 
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frank schadevergoeding wegens tergend 
en roekeloos geding, niet gegrond ver
klaart, 

terwijl de gesubrogeerde schuldeiser in 
de mate van zijn betaling in de plaats is 
gesteld van aile rechten, rechtsvorderin
gen, voorrechten en hypotheken van de 
oorspronkelijke schuldeisers tegen de 
schuldenaar; het ten deze vaststaat, en 
het arrest zulks niet betwist, dat de door 
eiser terugbetaalde deponenten, indien ze 
aldus niet waren terugbetaald, in het fail
lissement van de Banque pour !'Amerique 
du Sud hun vordering voor het bedrag van 
hun deposito's hadden kunnen indienen, 
en het arrest, derhalve, de tegenspraak 
van de verweerders niet heeft kunnen 
aannemen en de tegen hen ingestelde 
tegenvordering afwijzen, zonder misken
ning van de wettelijke gevolgen van de 
indeplaatsstelling waarvan het de geldig
heid erkent (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1249, 1250, 1°, van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 en 4, 2°, van het koninklijk 
besluit nr. 175 van 13 juni 1935 houdende 
instelling van een Herdiscontering- en 
Waarborginstituut, genomen krachtens de 
volmachtwetten van 31 juli 1934, 7 decem
ber 1934, 15 en 30 maart 1935, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit nr. 67 van 
30 november 1939, artikel 7; de besluitwet 
van 26 december 1944, de besluitwet van 
14 december 1946, de besluitwet van 
28 maart 1947, de wetten van 30 mei 1949, 
14 juli 1951, 22 maart 1952, 16 maart 1954, 
6 juli 1964, 10 juli 1969, 25 juli 1974, 30 juni 
1975 en 20 februari 1978, van het enig arti
kel, § 61°, van de wet van 4 mei 1936 hou
dende bekrachtiging van zekere konink
lijke besluiten genomen ter uitvoering 
van de wet van 31 juli 1934, van de artike
len 3 en 4, 2°, van het koninklijk besluit 
van 22 juni 1935 tot vaststelling van de 
statuten van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 67 van 30 november 
1939, artikel 7, de besluitwet van 
26 december 1944, het besluit van de 
Regent van 12 december 1949 en de bij 
koninklijke besluiten van 23 augustus 
1951, 11 juni 1952, 14 mei 1954, 31 juli 1964, 
22 december 1965, 20 augustus 1969, 
12 december 1969, 10 november 1971, 
16 augustus 1974, 25 oktober 1974, 
27 december 1974, 29 december 1975, 
20 januari 1976, 10 maart 1976, 31 maart 
1976, 14 en 15 april 1978, 29 juni 1978, 
9 november 1978, 4 november 1979, 
27 februari 1979, 12 juli 1979 en 24 maart 
1980, en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat, ter zake van de tegenspraak 
die de verweerders, chirografaire schuld
eisers in het faillissement van de naam
loze vennootschap Banque pour !'Ameri
que du Sud, hebben gevoerd in hun hoeda
nigheid van houders van gelddepositore
keningen in Amerikaanse dollars bij die 
bank, en als zodanig de chirografaire 
schuldvordering van eiser in datzelfde 
faillissement betwistten die, voor een 
totaal bedrag van 45.572.301 frank, was 
verkregen door bij overeenkomst bedon
gen indeplaatsstellingen wegens de terug
betalingen die eiser met zijn penningen 
had gedaan van de schuldvorderingen die 
sommige houders van een gelddepositore
kening in Belgische frank tegen diezelfde 
bank bezaten, het hof van beroep, met 
wijziging dienaangaande van het beroe
pen vonnis, die tegenspraak gedeeltelijk 
gegrond verklaart, zegt dat de door eiser 
ingediende chirografaire schuldvordering 
van 45.609.030 frank moet worden afgewe
zen en de tegenvordering die eiser in 
hoger beroep heeft ingeteld om de ver
weerders hoofdelijk te doen veroordelen 
tot een frank schadevergoeding wegens 
tergend en roekeloos geding niet gegrond 
verklaart, op grond dat : " precies volgens 
het statutair doe! van het Herdisconte
ring- en Waarborginstituut (thans eiser) 
moet worden nagegaan of zijn tussen
komst in het onderhavige geval regelma
tig was; dat het Herdiscontering- en Waar
borginstituut ten deze sommige schuld
vorderingen van de Banque pour !'Ameri
que du Sud heeft terugbetaald terwijl zijn 
maatschappelijk doe! erin bestaat zijn 
medewerking te verlenen aan de banken 
om in de mobilisatie van hun speciale kre
dietbehoeften te voorzien; dat gei:nti
meerde, het Herdiscontering- en W aar
borginstituut, betoogt dat het wettelijk of 
statutair niet de verplichting had om tus
sen te komen tot terugbetaling van de 
deposito's van het publiek in Belgische 
frank en " a fortiori" in deviezen, doch dat 
deze tussenkomst, hoewel ze niet ver
plicht is, hierdoor is gemotiveerd dat de 
monetaire en controle-autoriteiten het 
vertrouwen in het bankstelsel willen 
handhaven, een verband houdt met de 
wettelijke taak en het statutair doel van 
het instituut; dat het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut een instelling van alge
meen nut met rechtspersoonlijkheid is; 
dat het Herdiscontering- en W aarborgin
stituut, evenals elke rechtspersoon, onder
worpen is aan het specialisatiebeginsel, 
hetgeen zijn bevoegdheid beperkt in die 
zin dat het enkel kan handelen om het 
door de wetgever opgelegde doel te berei
ken, zodat elke belanghebbende de nietig-
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heid of het niet bestaan ten aanzien van 
het Herdiscontering- en Waarborginsti
tuut zou kunnen doen vaststellen van de 
handelingen die niets te maken hebben 
met het maatschappelijk doel; dat, ten 
teze, het Herdiscontering- en Waarborgin
stituut ten doel heeft zijn medewerking te 
verlenen aan de banken en niet aan de 
deponenten, zodat de appellanten (thans 
verwe8rders) zich niet kunnen beroepen 
op een subjectief recht tot bescherming 
van hun deposito's; dat bovendien het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut 
helemaal niet verplicht is om de deponen
ten terug te betalen, wat het in alle ernst 
betoogt, zodat het tamelijk eigenaardig is 
te moeten vaststellen dat het niettemin de 
beslissing heeft genomen om diegenen die 
hun deposito's in Belgische frank hebben 
gedaan, terug te betalen en dat het oor
deelt dat dit optreden verband houdt met 
zijn wettelijke en statutaire taak; dat die 
beslissing een tweevoudige inbreuk is op 
het begrip specialisatie van het Herdis
contering- en Waarborginstituut dat aan 
de banken zijn medewerking moet verle
nen, terwijl het in onderhavige geval is 
tussengekomen ten gunste van deponen
ten, eerste afwijking, in uitsluitend Bel
gische frank, tweede afwijking; dat, met 
inachtneming van die omstandigheid, het 
middel moet worden onderzocht dat de 
appellanten voor de eerste rechter hebben 
aangevoerd om de onwettigheid van een 
optreden van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut te doen vaststellen, 
welk middel het beroepen vonnis niet ont
vankelijk heeft verklaard; dat erop gewe
zen is dat het Herdiscontering- en Waar
borginstituut tot taak heeft zijn medewer
king te verlenen aan de bankinstellingen 
en niet aan de deponenten; dat de appel
lanten derhalve mogen betwisten dat de 
tussenkomst van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut tegen hen kan worden 
aangevoerd, die des te eigenaardig lijkt 
dat ze geschiedt terwijl de Banque pour 
!'Amerique du Sud het bevel had gekregen 
om haar werkzaamheden te schorsen en 
dat, volgens 15 in fotokopie neergelegde 
stukken, de betalingen aan de deponenten 
zijn gedaan na het vonnis van faillietver
klaring; dat, hoewel men aan het Herdis
contering- en Waarborginstituut niet kan 
verwijten dat dit het faillissement van de 
Banque pour !'Amerique du Sud niet heeft 
kunnen vermijden, men echter moet vast
stellen dat ten deze zijn tussenkomst in 
twee opzichten niet overeenstemde met 
zijn wettelijke taak, allereerst daar het 
met een categorie van deponenten heeft 
gehandeld en niet met de bank, vervol
gens daar het niet heeft voorzien in de 

mobilisatie van de schuldvorderingen van 
de bank en in de voldoening van haar spe
ciale kredietbehoeften; dat dergelijke 
betalingen met indeplaatsstelling, die na 
het faillissement zijn gedaan door een 
openbare instelling buiten het kader van 
haar wettelijke en statutaire taak, waar
door het beginsel van de gelijkheid tussen 
de chirografaire schuldeisers wordt 
geschonden, moeten worden beschouwd 
als betalingen die niet tegen de tegen
spraakvoerders kunnen worden aange
voerd, daar ze te hunnen opzichte een 
categorie van bevoorrechte schuldvorde
ringen doen ontstaan; dat eraan client 
herinnerd te worden dat het Herdisconte
ring- en Waarborginstituut tot taak heeft 
"zijn medewerking te verlenen aan de 
banken" en te "voorzien in de mobilisatie 
van hun schuldvorderingen en in de vol
doening van hun speciale kredietbehoef
ten "; dat het Herdiscontering- en Waar
borginstituut ten deze een beslissing heeft 
genomen die niet strookt met haar wette
lijke taak, zoals het zulks toegeeft (pleit
nota van hager beroep, pagina 34, behalve 
een geval (in 40 jaar) hadden die tussen
komsten nooit bestaan in een terugbeta
ling van de deponenten) en dat men moet 
vaststellen dat het een niet met de wet 
overeenstemmend criterium heeft geko
zen, daar de wet het instituut enkel een 
zeer soepel optreden toestaat in het kader 
van zijn steun aan de Belgische banken 
en aan de Belgische nijverheids-, handels
en landbouwondernemingen », 

terwijl, eerste onderdeel, volgens arti
kel 1 van het koninklijk besluit nr. 175 
van 13 juni 1935, genomen krachtens de 
volmachtwetten van 31 juli 1934, 7 decem
ber 1934, 15 en 30 maart 1935, en bekrach
tigd bij het enig artikel, § 61", van de wet 
van 4 mei 1936, evenals volgens artikel 3 
van zijn statuten, vastgesteld bij konink
lijk besluit van 22 juni 1935, eiser, Herdis
contering- en Waarborginstituut, een 
instelling van algemeen nut is welke ten 
doel heeft « aan de Belgische banken, de 
Belgische private spaarkassen en aan de 
Belgische nijverheids-, handels- en land
bouwondernemingen haar medewerking 
te verlenen om, binnen de mate waarin 
het algemeen nut zulks wenselijk maakt, 
in de mobilisatie van hun schuldvorderin
gen en in de voldoening van hun speciale 
kredietbehoeften te voorzien »; volgens 
artikel 4, 2", van dit koninklijk besluit nr. 
175 en van die statuten, eiser zich mag 
doen subrogeren in alle schuldvorderin-· 
gen welke verband houden met nijver
heids-, handels- of landbouwoperatien; de 
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terugbetaling door eiser van de schuldvor
deringen die sommige houders van een 
gelddepositorekening in Belgische frank 
bezaten tegen de B~nque pour l'Amerique 
du Sud, zowel v66r als na het faillisse
ment van die bank, en de indeplaatsstel
ling die hij zich ten deze deed verlenen, 
handelingen zijn die behoren tot het wet
telijk en statutair doel van eiser, zoals het 
hierboven is omschreven; dergelijke han
delingen althans deel uitmaken van de 
handelingen waardoor eiser dat doel wet
telijk en geldig uitvoert en dus daarmee 
verband houden, waaruit volgt dat het 
arrest, door, om bovenvermelde redenen, 
de tegenspraak gegrond te verklaren en 
de chirografaire schuldvordering af te wij
zen, alle in het middel vermelde bepalin
gen schendt; 

tweede onderdeel, ... 

het derde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 6, 6bis, 97 van de Grondwet, 
1249, 1250, 1 ", 1317' 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807, 
1042 en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
boek, van het algemeen beginsel inzake 
het recht van verdediging, van het alge
meen rechtsbeginsel van de gelijkheid 
van de gebruikers van een openbare 
dienst en van de artikelen 1 en 4, 2", van 
het koninklijk besluit nr. 175 van 13 juni 
1935 houdende instelling van een Herdis
contering- en W aarborginstituut, gena
men krachtens de volmachtwetten van 
31 juli 1934, 7 december 1934, 15 en 
30 maart 1935, gewijzigd bij het konink
lijk besluit nr. 67 van 30 november 1939, 
artikel 7, de besluitwet van 26 december 
1944, de besluitwet van 14 december 1946, 
de besluitwet van 28 maart 1947, de wet
ten van 30 mei 1949, 14 juli 1951, 22 maart 
1952, 16 maart 1954, 6 juli 1964, 10 juli 
1969, 25 juli 1974, 30 juni 1975 en 
20 februari 1978, van het enig artikel, § 61", 
van de wet van 4 mei 1936, van de artike
len 3 en 4, 2", van het koninklijk besluit 
van 22 juni 1935 tot vaststelling van de 
statuten van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 67 van 30 november 
1939, artikel 7, de besluitwet van 
26 december 1944, het besluit van de 
Regent van 12 december 1949 en bij de 
koninklijke besluiten van 23 augustus 
1951, 11 juni 1952, 14 mei 1954, 31 juli 1964, 
22 december 1965, 20 augustus 1969, 
12 december 1969, 10 november 1971, 
16 augustus 1974, 25 oktober 1974, 
27 december 1974, 29 december 1975, 
20 januari 1976, 10 maart 1976, 31 maart 
1976, 14 en 15 april 1978, 29 juni 1978, 

9 november 1978, 4 november 1979, 
27 februari 1979, 12 juli 1979 en 24 maart 
1980, 

doordat, ter zake van de tegenspraak 
die de verweerders, chirografaire schuld
eisers in het faillissement van de naam
loze vennootschap Banque pour l'Ameri
que du Sud, hebben gevoerd in hun hoeda
nigheid van houders van gelddepositore
keningen in Amerikaanse dollars bij die 
bank e"n als zodanig de chirografaire 
schuldvordering van eiser in datzelfde 
faillissement betwistten, die, voor een 
totaal bedrag van 45.672.301 frank, was 
verkregen door bij overeenkomst bedon
gen indeplaatsstellingen wegens de terug
betalingen die eiser met zijn eigen pen
ningen had gedaan van de schuldvorde
ringen die sommige houders van een geld
depositorekening in Belgische frank 
tegen diezelfde bank bezaten, het hof van 
beroep, met wijziging dienaangaande van 
het beroepen vonnis, die tegenspraak 
gedeeltelijk gegrond verklaart, zegt dat de 
door eiser ingediende chirografaire 
schuldvordering van 45.609.030 frank 
moet worden afgewezen en de tegenvor
dering die eiser in hager beroep heeft 
ingesteld om de verweerders hoofdelijk te 
doen veroordelen tot een frank schadever
goeding wegens tergend en roekeloos 
geding niet gegrond verklaart, op grand 
« dat, hoewel ge'intimeerde er terecht aan 
herinnert dat het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut wettelijk of statutair 
niet verplicht was om tussen te komen tot 
terugbetaling van de deposito's van het 
publiek in Belgische frank en " a fortiori" 
in deviezen, daar het ten doel heeft een 
mobilisatie- en kredietinstelling te zijn en 
het tot stand is gebracht om de eventuele 
liquiditeitsproblemen van de financiiHe 
instellingen te kunnen oplossen, men ech·· 
ter moet vaststellen dat het Herdisconte
ring- en Waarborginstituut ten deze de 
beslissing heeft genomen om, zonder 
garanties van binnen of buiten, de depo
sito's van het publiek in Belgische frank 
terug te betalen tegen kwitanties met 
indeplaatsstelling; dat, hoewel, zoals het 
openbaar ministerie er in zijn advies op 
wijst, uit het verslag aan de Koning v66r 
het koninklijk besluit van 13 juni 1935 
blijkt dat de wetgever ook aandacht heeft 
geschonken aan het lot van de deponen
ten (" het is de bankfunctie die de wet 
tegen alle gevaar wil vrijwaren en meteen 
de gezamenlijke deponenten, bezitters 
van spaargelden ") en dat, hoewel het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut 
een ruime autonomie bezit en, in het 
kader van zijn essentiiHe taak om de 
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bankfunctie te beschermen, de middelen 
voor zijn tussenkomst kan kiezen, dit wil 
zeggen door aan de in moeilijkheden ver
kerende bank krediet op korte termijn toe 
te staan, ofwel door, om opvragingen te 
vermijden, de deposito's onder bepaalde 
voorwaarden over te nemen, hetgeen 
betekent dat die bank in het bezit blijft 
van de liquiditeiten die zij moet hebben 
en dat haar aldus, onrechtstreeks dit keer, 
het krediet wordt verschaft dat zij nodig 
heeft, echter moet worden nagegaan of 
die ruime opvatting van de taak van het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut, 
die niet recent is, adequaat is toegepast; 
dat het Herdiscontering- en Waarborgin
stituut helemaal niet verplicht was om de 
deponenten terug te betalen, wat het in 
aile ernst betoogt, zodat het tamelijk 
eigenaardig is te moeten vaststeilen dat 
het niettemin de beslissing heeft gena
men om diegenen die hun deposito's in 
Belgische frank hebben gedaan, terug te 
betalen en dat het oordeelt dat dit optre
den verband houdt met zijn wettelijke en 
statutaire taak; dat die beslissing een 
tweevoudige inbreuk is op het begrip spe
cialisatie van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut dat aan de banken zijn 
medewerking moet verlenen, terwijl het 
in het onderhavige geval is tussengeko 
men ten gunste van deponenten, eerste 
afwijking, in uitsluitend Belgische frank, 
tweede afwijking, dat de appeilanten beto
gen dat het Herdiscontering- en Waarborg
instituut onrechtmatig heeft gehandeld 
door bijzondere voorrechten voor sommi
gen te doen ontstaan; dat de eerste rech
ter dat middel heeft verworpen door vast 
te stellen dat, in de onderstelling dat die 
bewering juist is, hetgeen niet is bewezen, 
het echter vereist is dat ze voor de appel
lanten nuttige gevolgen kan hebben en 
dat de fout en de verplichting om een ver
goeding te betalen aan de deponenten in 
dollars zonder invloed zijn op de proce
dure; dat de appeilanten betogen dat 
de tegenspraakvoerders, evenals aile 
bankdeponenten, munteenheden ter 
beschikking van de bankier stellen of 
laten en dat aile deponenten zich in begin
sel in dezelfde rechtstoestand bevinden, 
daar zij aileen dezelfde hoedanigheid heb
ben, ongeacht in welke munt het deposito 
was uitgedrukt; dat de appellanten hieruit 
besluiten dat de toestand van aile depo
nenten dezelfde was en dezelfde bescher
ming van de openbare dienst rechtvaar
digde; dat zij vaststellen dat het Herdis
contering- en Waarborginstituut het 
beginsel inzake de gelijkheid van de 
gebruikers, dat voortvloeit uit de wette
lijke oprichting van een openbare dienst, 

heeft geschonden en dat de door het Her
discontering- en Waarborginstituut geko
zen actiemiddelen onwettig zijn, zodat het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut 
niet wettig in de plaats kon worden 
gesteld in de rechten van de schuldeisers 
van het faillissement die het heeft terug
betaald; dat, hoewel men aan het Herdis
contering- en Waarborginstituut niet kan 
verwijten dat dit het faillissement van de 
Banque pour !'Amerique du Sud niet heeft 
kunnen vermijden, men toch moet vast
stellen dat ten deze zijn tussenkomst in 
twee opzichten niet met zijn wettelijke 
taak strookte; dat de appeilanten aan het 
Herdiscontering- en W aarborginstituut 
verwijten dat het geen rekening heeft 
gehouden met de toestand van de Banque 
pour l'Amerique du Sud, dat het heeft 
gehandeld met de deponenten, doch enkel 
met diegenen wier deposito's in Belgische 
frank zijn uitgedrukt, dat het die depo
nenten een kwitantie met indeplaatsstel
ling heeft doen ondertekenen en dat het 
die enkel onder deze voorwaarde heeft . 
terugbetaald; dat de appellanten hieruit 
afleiden dat allen die zich in dezelfde toe
stand bevonden niet op dezelfde wijze zijn 
behandeld, sommige deponenten kregen 
heel hun deposito onmiddellijk terug, ter
wijl anderen op een onbepaalde uitkering 
uit de failliete boedel moesten wachten 
tegen een onbepaalde datum, en dat dit 
onderscheid het non-discriminatiebegin
sel en, inzonderheid voor de Belgen, het 
beginsel van de gelijkheid voor de wet 
schendt; dat de appeilanten aan het Her
discontering- en Waarborginstituut vooral 
verwijten dat dit het beginsel van de 
gelijkheid van de gebruikers niet heeft in 
acht genomen; dat de eerste rechter dit 
middel niet ontvankelijk heeft verklaard, 
daar de bewering van de appeilanten dat 
het Herdiscontering- en Waarborginsti
tuut op discriminerende wijze heeft 
gehandeld, in de onderstelling dat ze juist 
is, hetgeen niet is bewezen, voor hen nut
tige gevolgen moet hebben; dat gei:nter
neerde, het Herdiscontering- en Waarborg
instituut, concludeert dat als het niet -
geldig - was tussengekomen zoals het 
heeft gedaan en, bijgevolg, in het faillisse
ment geen vordering had ingediend voor 
45.572.301 frank (betalingen met inde
plaatsstelling), de oorspronkelijke schuld
eisers een vordering voor hetzelfde 
bedrag in het faillissement zouden inge
diend hebben en de appellanten zich in 
dezelfde financiele toestand zouden bevin
den als thans; dat de appeilanten in hun 
eerste appelconclusie het belang van hun 
tegenspraak aldus hebben gerechtvaar
digd dat het Herdiscontering- en Waarborg-
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instituut niet kan worden beschouwd als 
een schuldeiser en dat het geen recht 
heeft op enige terugbetaling vanwege de 
curatoren en dat " zulks een grotere deel
gerechtigdheid van de echte schuldeisers 
in de boedel impliceert "; dat het onbe
twistbaar gaat om een " belang " in de zin 
van artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek en dat als zodanig de vordering ont
vankelijk is; dat, bij de beoordeling van de 
gegrondheid van dit middel, dient te wor
den vastgesteld dat het modern burgerlijk 
recht essentieel berust op het postulaat 
dat een natuurlijk persoon gelijk is aan 
onverschillig welk ander natuurlijk per
soon, doch dat zo hij gelijk is, dit wil zeg
gen gelijk in rechte, hij niet noodzakelijk 
gelijk is in feite; dater op dit beginsel van 
de civiele gelijkheid historische of ratio
nele uitzonderingen bestaan en dat er 
sedert Aristoteles herhaald wordt dat het 
geen ongelijkheid doch echte gelijkheid is 
om ongelijke zaken op ongelijke wijze te 
behandelen; dat aldus is aangenomen dat 
de gelijkheid strookt met de rechtvaardig
heid voor zover al diegenen die zich in 
dezelfde toestand bevinden op dezelfde 
wijze worden getroffen, doch dat twee toe
standen niet altijd dezelfde zijn en dat ze, 
op basis van bepaalde criteria, anders 
moeten worden opgelost; dat bij het zoe
ken naar de criteria die moeten worden 
aangenomen ter rechtvaardiging van de 
toepassing van een ongelijke behandeling 
zonder dat men willekeur kan verwijten, 
objectieve algemene, met de wetten over
eenstemmende en adequate criteria wor
den genomen; dat ten deze, zo het Herdis
contering- en Waarborginstituut als crite
rium voor zijn tussenkomst de hoedanig
heid van deponent in Belgische frank 
heeft gekozen, hetgeen op het eerste 
gezicht als een objectieve beoordeling kan 
worden beschouwd, er dient te worden 
vastgesteld dat dit onderscheidscriterium 
niet als geldig kan worden beschouwd, 
daar het niet strookt met de wet en even
min adequaat is; dat erop dient gewezen 
te worden dat het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut tot taak heeft "zijn 
medewerking te verlenen aan de banken" 
en te " voorzien in de mobilisatie van hun 
schuldvorderingen en in de voldoening 
van hun speciale kredietbehoeften "; dat 
het Herdiscontering- en W aarborginsti
tuut ten deze een beslissing heeft gena
men die niet strookt met zijn wettelijke 
taak, zoals het zulks toegeeft (pleitnota 
van hager beroep, pagina 34; behalve een 
geval (in 40 jaar) die tussenkomsten nooit 
hadden bestaan in een terugbetaling van 
de deponenten) en dat men moet vaststel
len dat het een niet met de wet overeen-

stemmend criterium heeft gekozen, daar 
de wet het instituut enkel een zeer soepel 
optreden toestaat in het kader van zijn 
steun aan de Belgische banken en aan de 
Belgische nijverheids-, handels- en land
bouwondernemingen; dat bovendien, zelfs 
in de onderstelling dat het Herdisconte
ring- en Waarborginstituut de grenzen 
van zijn taak niet heeft overschreden door 
de vergoeding van de deponenten in Bel
gische frank, quod non, men echter ten 
deze rrioet vaststellen dat het een inade
quaat criterium heeft gekozen en een dis
criminerende selectie heeft toegepast; dat 
men, zoals het openbaar ministerie er in 
zijn advies op wijst, kan betreuren dat het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut 
niet duidelijk heeft gezegd op grand van 
welk algemeen belang het heeft gehan
deld en men kan ook betreuren dat het 
niet heeft bewezen, zij het in de loop van 
het geding, dat de gelijkheid van de 
gebruikers gerechtvaardigd was; dat het 
Herdiscontering- en Waarborginstituut 
ten deze heeft gekozen tot terugbetaling 
van de schuldeisers in Belgische frank 
van een failliet verklaarde vennootschap; 
dat die keuze niet enkel onwettig doch 
ook inadequaat is; dat het Herdisconte
ring- en Waarborginstituut zeker niet 
moest tussenkomen ten gunste van de 
schuldeisers deponenten van die bank en 
dat het, door te kiezen voor een tussen
komst ten gunste van de schuldeisers de
ponenten in Belgische frank, willekeurig 
heeft gediscrimineerd; dat ten deze de 
bankdeponenten, die reeds v66r het fail
lissement van de Banque pour !'Amerique 
du Sud dezelfde hoedanigheid hadden, 
zich in dezelfde rechtstoestand bevonden 
en dezelfde hoedanigheid van chirogra
faire schuldeisers ·hadden; dat uit deze 
overweging volgt dat het Herdiscontering
en W aarborginstituut willekeurig discri
minerend is te werk gegaan, daar het ver
schillend heeft gehandeld, betaling van de 
deponenten in Belgische frank, weigering 
te betalen aan de deponenten in deviezen, 
ten aanzien van personen die zich niet in 
een verschillende toestand doch in 
dezelfde toestand van chirografaire 
schuldeisers van een failliet verklaarde 
vennootschap bevonden; dat, bijgevolg, de 
argumentatie op basis van de uitzonde
ring op het gelijkheidsbeginsel volgens 
welke het geen ongelijkheid is om onge
lijke zaken op ongelijke wijze te behande· 
len, niet kan worden aangenomen, daar 
ten deze de tussenkomst van het Herdis· 
cantering- en Waarborginstituut tot 
gevolg heeft gehad dat chirografaire 
schuldeisers, die wettelijk gelijk zijn, op 
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ongelijke wijze zijn behandeld; dat het 
middel van de appellanten, derhalve, 
gegrond is », 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel 
van de gelijkheid van de burgers voor de 
wet evenals dat van de gebruikers voor de 
werkingsregels van de openbare dienst 
betekent dat allen die zich in een zelfde 
feitelijke toestand bevinden op dezelfde 
wijze moeten worden behandeld; dit 
beginsel helemaal niet verbiedt dat 
op onderscheiden feitelijke toestanden 
andere regels worden toegepast; het 
gelijkheidsbeginsel niet wordt miskend 
als de discriminaties worden toegepast 
volgens objectieve, niet willekeurig geko
zen elementen die verband houden met 
het voorwerp, de aard en het doe! van de 
toegepaste maatregel; aile houders van 
een gelddepositorekening bij de Banque 
pour !'Amerique du Sud, ook al waren zij 
chirografaire schuldeisers geworden in 
het faillissement van die bank, niet in 
dezelfde feitelijke toestand verkeerden, 
daar sommige schuldeisers hun deposito's 
in Belgische frank, maar anderen ze in 
buitenlandse deviezen hadden gedaan; 
het derhalve helemaal niet discrimine
rend was dat eiser de enen terugbetaalde 
en niet de anderen; e..iser aldus een 
objectief, niet willekeurig genomen crite
rium heeft gekozen; door de beslissing om 
de in Belgische frank uitgedrukte depo
sito's terug te betalen met uitsluiting van 
de in buitenlandse deviezen uitgedrukte 
deposito's en inzonderheid van die welke 
de verweerders in Amerikaanse dollars 
hebben gedaan, eiser - een Belgische 
instelling van algemeen nut en openbare 
dienst wier wettelijke en statutaire taak, 
zoals ze is omschreven in de artikelen 1 
van het koninklijk besluit nr. 175 van 
13 juni 1935 en 3 van het koninklijk 
besluit van 22 juni 1935 tot vaststelling 
van haar statuten, bestaat in de bescher
ming van het in Belgie gespaarde geld en 
vooral van hetgeen in nationale munt is 
uitgedrukt - tussen de deponenten een 
keuze heeft gedaan volgens het voorwerp, 
de aard en het doel van de toegepaste 
maatregel, namelijk zijn steun verlenen 
aan het Belgisch bankstelsel; eiser, door 
de litigieuze terugbetalingen, niet het 
beginsel van de gelijkheid van de burgers 
voor de wet en evenmin dat van de gebrui
kers voor de openbare dienst heeft mis
kend, waaruit volgt dat het arrest, door, 
om bovenvermelde redenen, de tegen
spraak gegrond te verklaren en de chiro
grafaire schuldvordering van eiser af te 
wijzen, de in het middel vermelde wette
lijke bepalingen miskent (schending van 

de artikelen 6, 6bis en 97 van de Grondwet 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
de gelijkheid van de gebruikers van een 
openbare dienst); 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

W at het eerste middel, het eerste 
onderdeel van het tweede middel, het 
eerste onderdeel van het derde mid
del betreft : 

Overwegende dat, na de aanne
ming ten deze van de geldigheid van 
de bij overeenkomst bedongen inde
plaatsstellingen van eiser in de rech
ten van de schuldeisers van het fail
lissement Banque pour l'Amerique 
du Sud die hij heeft terugbetaald, 
namelijk de houders van in Belgische 
frank uitgedrukte gelddepositoreke
ningen voor een totaal bedrag van 
45.572.301 frank, het arrest, ter zake 
van de tegenspraak van de verweer
ders, deponenten in Amerikaanse 
dollars, niettemin beslist dat die chi
rografaire schuldvordering van eiser 
niet aan de verweerders kan worden 
tegengeworpen en dat ze moet wor
den afgewezen. 

Dat het zijn beslissing hierop 
grondt dat eiser als instelling van 
algemeen nut, enerzijds, de grenzen 
heeft overschreden van zijn wette
lijke taak en van zijn statutair doel, 
die er met name in bestonden zijn 
medewerking te verlenen aan de 
banken en niet aan de deponenten, 
en, anderzijds, discriminerend en 
willekeurig is te werk gegaan door 
bepaalde categorieen van deponen
ten te bevoordelen ten nadele van 
andere categorieen die zich in 
dezelfde toestand van chirografaire 
schuldeisers bevonden; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van het koninklijk besluit 
nr. 175 van 13 juni 1935 houdende 
instelling van een Herdiscontering
en Waarborginstituut, en van 
artikel 3 van zijn bij koninklijk 
besluit van 22 juni 1935 vastgestelde 
statuten, het instituut ten doel heeft 
<< aan de Belgische banken en aan de 
Belgische nijverheids-, handels- en 
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landbouwondernemingen zijn mede
werking te verlenen om, binnen de 
mate waarin het algemeen nut zulks 
wenselijk maakt, en in overeenstem
ming met de door de Dienst voor Eco
nomisch Herstel nagestreefde oog
merken, in de mobilisatie van hun 
schuldvorderingen en in de voldoe
ning van hun speciale kredietbehoef
ten te voorzien »; 

Overwegende dat deze bepalingen, 
die deel uitmaakten van een geheel 
van maatregelen ter bescherming 
van het bankstelsel, tot doel hadden 
een orgaan tot stand te brengen dat 
onder meer ook de deponenten zou 
beschermen; 

Dat, noch die koninklijke beslui
ten, noch enige andere wettelijke 
bepaling verbieden dat het instituut 
schuldvorderingen van houders van 
bankdeposito's zou terugbetalen; 

Overwegende dat, bovendien, het 
instituut wettelijk of statutair hele
maal niet verplicht is om stelselmatig 
tussen te komen; dat het een ruime 
autonomie heeft en kan optreden bin
nen de mate waarin het algemeen 
nut zulks vereist in overeenstem
ming met de nagestreefde oogmer
ken, hetgeen impliceert dat de wet 
aan het instituut een ruime beoorde
lingsbevoegdheid toekent; 

Dat, in dit opzicht, het arrest niet 
vaststelt dat eiser ten deze op grond 
van particuliere belangen zou hebben 
gehandeld; 

Overwegende dat de regel van 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het vierde middel dat niet 
tot ruimere cassatie kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve 
voor zover het de tegenspraak 
gedeeltelijk niet gegrond verklaart 
en uitspraak doet over de tegenvorde
ring; verklaart het arrest bindend 
voor alle tot tussenkomst opgeroepen 
partijen; 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 Ber
gen. 

1 april1982- i' kamer- Voorzitter en 
verslaggever : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 467 

1' KAMER - 1 april 1982 

1° HUUR VAN DIENSTEN - ARCHITECT 
- AANSPRAKELIJKHEID - BEREKENINGS
FOUT VAN EEN GESPECIALISEERD TECHNI
CUS - BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - WANPRESTATIE -
SCHADE - BEGRIP. 

gelijkheid van de burgers voor de wet 3° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
niet uitsluit dat onderscheid wordt AANSPRAKEL!JKHEID - WANPRESTATIE 
gemaakt VOlgens bepaalde catego- SCHADEVERGOEDING - VEREISTEN. 
rieen van personen wanneer dat 
onderscheid kan worden verant- 4° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
WOOrd; BETEKENING VAN EEN EXPLOOT AAN EEN 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het arrest de wettelijke gevolgen van 
de indeplaatsstelling miskent en de 
in deze middelen vermelde bepalin
gen schendt; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

PARTIJ DIE IN BELG!E VERBLIJFI' OF DIE ER 
KEUZE VAN WOONPLAATS HEEFI' GEDAAN
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 40 - TOEPAS
SINGSVEREISTEN. 

1° Een architect is niet van zijn aanspra
kelijkheid jegens de opdrachtgever 
ontslagen wanneer hij aan een spe
cialist zekere technische studies heeft 
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toevertrouwd en hij door zijn vakken
nis en zijn bekwaamheid heeft kunnen 
bemerken dat die technicus vergissin
gen had begaan (1). 

2o Inzake aansprakelijkheid wegens 
wanprestatie is de schade niet noodza
kelijk beperkt tot de niet-uitvoering 
zelf van de contractuele verplichting, 
maar zij kan oak in een afzonderlijke 
schade bestaan. (Art. 1149 B.W.) 

3° Inzake aansprakelijkheid wegens 
wanprestatie moet de schade enkel 
worden vergoed indien is aangetoond 
dat er tussen die schade en de fout 
een oorzakelijk verband bestaat (2). 

4o Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger. W, is 
de betekening in het buitenland onge
daan indien de partij, op wier verzoek 
zij verricht is, de woonplaats of de ver
blijfplaats of de gekozen woonplaats 
van de geadresseerde in Belgie kende; 
zulks geldt oak als keuze van woon
plaats is gedaan in het exploot van 
betekening van het bestreden arrest 
(3). 

(WEBER T. , G.B.-INNO-B.l\11. » N.V., GRANGES-GRA
VER N.V., STUDIEBUREAU GECITRA N.V., HESSE; 
GRANGES-GRAVER N.V. T. "G.B.-INNO-B.M. » N.V., 

WEBER, STUDIEBUREAU GECITRA N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 maart 1979 en 
20 juni 1979 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzi.enin
gen, ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 6195 en 6227, tegen 
dezelfde arresten zijn gericht; dat 
zij dienen te worden samengevoegd; 

(1) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 780), met 
voetnoot 1. 

(2) Zie Cass., 3 mei 1957 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 1050); 24 juni 1977 (A.C., 1977, 1101) en 
8 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 160). 

(3) Cass., 18 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 47). 

I. Over 
Weber : 

de voorziening van 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1133, 
1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 1319, 
1320, 1322, 1710, 1792, 1797, 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest van 20 juni 1979 
beslist dat eiser, als architect die heeft 
aangenomen dat zijn aansprakelijkheid 
volgens de Belgische wet wordt geregeld, 
aansprakelijk is voor alles wat het ant
werp aangaat en met name voor de plan
nen en de berekeningen, en dat eiser, 
niettegenstaande de opdrachtgever con
tracten had gesloten met de tweede ver
weerster, die volgens het arrest een 
gespecialiseerde aannemer is met ter 
zake een bijzondere bevoegdheid, aange
zien hij over een ploeg ingenieurs 
beschikt, ten aanzien van de eerste ver
weerster volledig aansprakelijk bleef 
voor de berekeningen van de tweede ver
weerster en derhalve aansprakelijk was 
voor het gebrekkig karakter van het 
gebinte, op grand dat « de opdracht die 
(eiser) van de opdrachtgever tegen beta
ling van hogere erelonen had aangeno
men << de meest uitgebreide was die aan 
een architect kan worden toever
trouwd », met dien verstande dat het 
contract tussen de partijen << volledig 
onderworpen was aan de Belgische wet » 
en dat die wet << met name de omvang 
van zijn aansprakelijkheid bepaalt »; 
<< dat de aansprakelijkheid van de Bel
gische architect die in beginsel alleen 
het werk ontwerpt, betrekking heeft op 
alles wat het antwerp aangaat en met 
name op de plannen en berekeningen >>; 
en dat << anderzijds, zo in de contracten 
tussen de opdrachtgever en de aanne
mers bepaalde bedingen voorkomen die 
laatstgenoemden tot zekere controles 
verplichten, daaruit niet kan worden 
afgeleid dat daardoor de verplichtingen 
van de architect jegens de opdrachtgever 
correlatief verminderd zijn »; en dat 
<< daaruit volgt dat die architect, hoewel 
de maatschappij Graver (de tweede ver
weerster) op aanvraag van de heer 
Weber (eiser) zelf bepaalde berekeningen 
heeft gedaan die hij normalerwijze had 
moeten doen, niettemin ten aanzien van 
zijn client volledig aansprakelijk blijft 
voor de genoemde berekeningen; dat hij 
dus geheel aansprakelijk is voor het 
gebrekkig karakter van het gebinte >>, 
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terwijl eiser in conclusie met betrek
king tot de omvang van eisers opdracht 
had betoogd « dat het een volledige 
opdracht betrof, die trouwens wordt 
omschreven als de meest ruime opdracht 
die aan een architect kan worden toever
trouwd, aangezien zij het geheel van de 
prestaties omvatte die traditioneel aan 
een architect worden opgedragen; 
dat, evenwel, enerzijds, conclusienemer 
(eiser) geen plannen en bestekken kon 
opmaken noch de aannemers kon kiezen 
zonder instemming van de opdrachtge
ver wat meteen diens technische 
bekwaamheid verklaart, en, anderzijds, 
conclusienemer niet belast was met de 
uitvoeringstekeningen, dat wil zeggen de 
verdere uitwerking van het ontwerp met 
aile afmetingen, gegevens en aanwijzin
gen die nodig zijn voor de uitvoering van 
de werken, voor zover die door speci.alis
ten of leveranciers moeten worden mtge
voerd ( algemene voorwaarden van h:et 
architectencontract) >>; en dat « conclusle
nemer geen uitvoeringstekeningen van 
de verschillende delen van het werk 
moest maken, inzonderheid van het 
metalen gebinte; dat de leiding van de 
werken ten gevolge van het architecten
contract niet de aansprakelijkheid omvat 
voor de gebreken van de uitvoeringsplan
nen en van de vergissingen in de bereke
ningen van de aannemers .(algemene 
voorwaarden van het archltectencon
tract) >>, en met betrekking tot .de. werk
zaamheden die door de spec1ahst, de 
tweede verweerder, moeten worden ver
richt : « dat de maatschappij Graver (de 
tweede verweerster) belast was met de 
studie van de onderdelen en het monte
ren van de metalen gebinten; dat zijn 
opdracht bestond in het ontwerpen van 
die gebinten, dat immers het systeem 
van de firma Graver uiteindelijk de voor
keur had gekregen op het oorspronkelijk 
voorgestelde systeem; dat aile berekenin
gen en uitvoeringsplannen door Graver 
moesten worden gemaakt en door Geci
tra (de derde verweerster) op kosten van 
de aannemer gecontroleerd >> en « dat 
Graver belast was met het ontwerp van 
het metalen gebinte, met het maken van 
aile berekeningen inzake statica en 
weerstand en met het opsteilen van de 
uitvoeringsplannen en ten slotte met de 
constructie van het gebinte, overeen
komstig zijn berekeningen; dat Graver 
op dat punt ten aanzien van de opdracht
gever een resultaatverbintenis had aan
gegaan >>; en dat « Graver, net zoals voor 
zijn vergissingen bij de berekening van 

de belastinghypotheses, aileen aanspra
kelijk is voor het gebrek aan stijfheid 
van het gebinte >>, 

vierde onderdeel, het arrest, dat heeft 
vastgesteld dat de opdrachtgever met de 
aannemers contracten had afgesloten, 
waarin hun zelfs werd opgelegd controle 
uit te oefenen en onder meer met de 
tweede verweerster die trouwens, vol
gens het arrest, een zeer gespeciali
seerde aannemer was, die een aantal 
ingenieurs in dienst had, niet kon beslis
sen dat, wegens de omvan~ van de aan
sprakelijkheid van de arch1tect naar het 
ten deze toepasselijk Belgisch recht, 
eiser in de vermelde omstandigheden 
volledig aansprakelijk bleef voor de bere
keningen van het timmerwerk, en ~us 

·ten voile aansprakelijk is voor het hm
merwerk zonder aan eiser een verplich
ting op te leggen die niet voorkwam in 
het contract met de opdrachtgever en 
evenmin voorkomt in de voorschriften 
van het beroep van architect; waaruit 
volgt dat het arrest het gevolg miskent 
dat het contract tussen eiser en de eer
ste verweerster wettig tussen partijen 
heeft (schending van artikel 1134 va~ het 
Burgerlijk Wetboek) en de voorschnften 
inzake de verplichtingen van de architect 
schendt (schending van de artikelen 6, 
1133 1134 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 
1110: 1792,' 1797, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, eerste lid, van de wet ~an 
20 februari 1939 inzake de beschermmg 
van de titel en van het beroep van archi
tect 1 2 3, 4, 24, 25, 27, 28, 31, 32 en 35 
van' h~t 'reglement van beroepsplichten, 
goedgekeurd bij het koninklijk besluit 
van 5 juli 1967 tot goedkeuring van het 
door de nationale raad van de Orde der 
Architecten vastgesteld reglement van 
beroepsplichten) : 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, zoals 

in het antwoord op de eerste drie 
onderdelen is gezegd, eiser volgens 
het" contract tussen hem en de eer
ste verweerster ook als opdracht 
had de berekeningen van de weer
stand te controleren; 

Dat anderzijds, de architect die 
aan ~pecialisten zekere technische 
studies toevertrouwt niet van zijn 
aansprakelijkheid jegens de op
drachtgever is ontslage~, wanneer 
hij door zijn vakkenms en zijn 
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bekwaamheid de vergissingen van 
die technici kon bemerken; dat het 
hof van beroep dienaangaande erop 
wijst dat de eerste verweerster, voor 
de bedaking van het depot te Ter
nat, volgens een sedert kort in de 
Verenigde Staten en in Belgie nog 
niet toegepast procede, een architect 
zocht die deze techniek reeds had 
gebruikt en voor het opmaken van 
de plans en de leiding van het 
bouwwerk, eiser, directeur van een 
belangrijk bureau van ingenieurs en 
architecten heeft gekozen, omdat hij 
voor dergelijke werken een zeer 
grote ervaring had; 

Dat derhalve, het arrest dat, hoe
wel het vaststelt dat de door de 
opdrachtgever met de aannemers 
gesloten contracten aan laatstge
noemden de verplichting oplegden 
controle uit te oefenen en dat de 
tweede verweerster, op verzoek van 
Weber, had aanvaard zelf bepaalde 
berekeningen te doen die hij nor
maal had moeten uitvoeren, beslist 
dat daaruit niet kan worden afgeleid 
dat de verplichtingen van de archi
tect meteen jegens de opdrachtgever 
daardoor zouden verminderd zijn en 
oordeelt dat eiser niettemin jegens 
hem volledig aansprakelijk bleef 
voor die berekeningen, de wettige 
gevolgen van voornoemd contract 
niet miskent en de in het middel 
vermelde regels inzake de verplich
tingen van de architect niet schendt; 

Dat het onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het twaalfde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1133; 1134, 
1135, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1165, 1792, 1797, 2270 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 20 juni 1979 vast
stelt dat de derde verweerster, ongeacht 
de vraag of zij al dan niet de opdracht 
had gekregen om die statische bereke
ningen aan de Belgische normen aan te 
passen, onbetwistbaar een fout heeft 
begaan, doch oordeelt dat het oorzakelijk 
verband tussen die fout en de schade, 

ten gevolge van het gebrekkig timmer
werk, niet is bewezen, en derhalve de 
rechtsvordering tot vrijwaring van eiser 
tegen de derde verweerster ongegrond 
verklaart omdat « zelfs als zij (de derde 
verweerster) niet werkelijk met die 
opdracht was belast, zij echter niettemin 
wegens haar bijzondere bekwaamheid 
en haar algemene verplichtingen erop 
had moeten wijzen dat het timmerwerk 
waarvan zij de berekeningen contro
leerde, niet sterk genoeg was «; dat 
immers, zoals deskundige Herbeaux op 
bladzijde 181 van zijn verslag benadrukt 
« daar zij die Belgische normen, alsmede 
het gehele probleem van het bouwen van 
de bedaking kende, zij had moeten wei
geren verder te gaan met de uitvoering 
van haar opdracht voor een werk dat in 
strijd was met de regels van de kunst »; 
dat vaststaat dat zij, door aan de archi
tect met wie zij buiten de opdrachtgever 
om gecontracteerd had, niet te melden 
dat het stalen geraamte niet stevig 
genoeg was, nalatig is geweest en onte
genzeglijk een fout heeft begaan; dat het 
om de door architect Weber tegen haar 
ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring 
gegrond te verklaren echter zou nodig 
zijn dat er tussen die fout en de schade 
ten gevolge van het gebrekkig timmer
werk een vaststaand oorzakelijk verband 
zou zijn; dat er met andere woorden 
moet worden bewezen dat, indien zij aan 
de architect had gemeld dat de door hem 
voorziene overbelasting niet groat 
genoeg was, deze architect zou rekening 
hebben gehouden met haar opmerkingen 
en zou beslist hebben het timmerwerk te 
versterken; dat zulks helemaal niet 
zeker is; dat immers, de architect Weber, 
zelfs na het ongeval van december 1965, 
gedurende 13 jaar heeft volgehouden dat 
de Belgische norm, die trouwens niet 
verplicht is, overdreven en verouderd 
was en dat de door hem berekende over
belasting groat genoeg was; dat hij aldus 
in de door hem ter griffie van het hof 
van beroep per 24 april 1977 ingediende 
conclusie nog zegt « dat de totale belas
ting die concluant had opgegeven 55 kilo 
(lees 155 kilo) bedroeg; dat het eigen 
gewicht in feite 92 kg/m' bedroeg, zodat 
er een overschot van 63 kilo was; dat 
professor Paduart heeft aangetoond dat 
zelfs in het meest ongunstige geval een 
overbelasting van 63 kilo nooit mocht 
worden overschreden; dat hij voor het 
eerst in zijn pleitnota, zoals reeds is 
gezegd, heeft betoogd dat de vennoot
schap Graver op dit gewicht van 155 kilo 
een veiligheidscoefficient van 50 pet. had 
moeten toepassen; dat bijgevolg de 
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rechtsvordering tot vrijwaring van de 
architect tegen de vennootschap Gecitra 
niet gegrond is », 

terwijl eiser in zijn appelconclusie had 
betoogd dat, als het hof van beroep oor
deelde dat hij niet met de derde ver
weerster had gecontracteerd als lastheb
ber, hetgeen het hof van beroep heeft 
aangenomen door te beslissen dat de 
derde verweerster met eiser had gecon
tracteerd buiten de opdrachtgever om, 
maar dat hij persoonlijk dat bureau had 
belast met de controle die hij krachtens 
het architectencontract had moeten ver
richten, « dan had het ook moeten oorde
len dat het bureau Gecitra (derde ver
weerster) jegens concluant (eiser) instaat 
voor elke vergissing bij de keuze van de 
basishypothesen van de aannemers en 
voor elke vergissing of verzuim in die 
door hem te controleren berekeningen; 
dat bijgevolg, als het hof van beroep oor
deelde dat concluant (eiser) enigszins 
aansprakelijk was voor de door Graver 
(tweede verweerster) gemaakte concep
tie- en constructiefouten, het Gecitra 
noodzakelijk moest veroordelen om con
eluant voor dat gedeelte te vrijwaren »; 
en terwijl het arrest, nu het vaststelde 
dat de derde verweerster haar algemene 
verplichting jegens eiser niet was nage
komen en aldus ontegenzeglijk een 
fout had begaan, niet wettig kon beslis
sen dat de derde verweerster jegens 
eiser niet aansprakelijk was op grond 
dat er geen oorzakelijk verband bestond 
tussen de fout van derde verweerster en 
de schade ten gevolge van de gebrekkig
heid van het timmerwerk, omdat die 
schade niets te maken had met die 
welke het arrest diende in acht te nemen 
bij het onderzoek naar het oorzakelijk 
verband tussen fout en schade, die ten 
deze noodzakelijk voortvloeit uit de wan
prestatie van de derde verweerster; 
waaruit volgt dat het arrest de wettelijke 
belangen inzake de contractuele 
aansprakelijkheid schendt (schending 
van de artikelen 1133, 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1165, 
1792, 1797, 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek en, voor zoveel nodig, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) en weigert 
aan het contract tussen eiser en de 
derde verweerster het gevolg toe te ken
nen dat het wettig tussen partijen heeft 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat volgens de vast
stellingen van het arrest de regres
vordering van eiser tegen de derde 

verweerster, ertoe strekt hem op 
basis van het tussen hen gesloten 
contract door haar te doen vrijwa
ren voor de schadevergoeding waar
toe hij zou veroordeeld worden tot 
herstel van de gebrekkigheid van 
het timmerwerk; 

Overwegende dat, enerzijds, 
krachtens artikel 1149 van het Bur
gerlijk Wetboek de aan de schuldei
ser verschuldigde schadevergoeding 
in het algemeen bestaat in het ver
lies dat hij heeft geleden en in de 
winst die hij heeft moeten derven; 

Dat uit die wetsbepaling volgt dat, 
inzake de aansprakelijkheid wegens 
wanprestatie, de schade niet noodza
kelijk beperkt is tot de niet-uitvoe
ring zelf van de contractuele ver
plichting, doch in een afzonderlijke 
schade kan bestaan; dat de schade 
echter enkel moet worden vergoed 
indien is aangetoond dat er tussen 
die schade en de fout een oorzake
lijk verband bestaat; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de derde ver
weerster, ook al had zij niet de 
opdracht gekregen de berekeningen 
van de belasting van het timmer
werk aan te passen, niettemin, 
wegens haar bijzondere bekwaam
heid en haar algemene verplichtin
gen, de architect erop had moeten 
wijzen dat het stalen geraamte niet 
sterk genoeg was en dat zij door die 
nalatigheid onbetwistbaar een fout 
heeft begaan, om de redenen die het 
opgeeft en die door het middel niet 
worden bekritiseerd, beslist dat er 
tussen die fout en de schade ten 
gevolge van een verkeerde bereke
ning van de weerstand van het tim
merwerk geen vaststaand oorzake
lijk verband is; 

Dat het arrest, door zulks te 
beslissen, niet ten onrechte onder
zoekt of er een oorzakelijk verband 
bestaat met de schade waarvoor ver
goeding wordt gevraagd, en noch de 
wettelijke bepalingen inzake de con 
tractuele aansprakelijkheid, noch 
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enige andere in het twaalfde middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
de naamloze vennootschap Granges
Graver : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat de verweerder Weber 
tegen de voorziening heeft opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het cas
satieverzoekschrift hem niet regel
matig was betekend, omdat het niet 
aan zijn woonplaats, maar aan de 
door hem in het exploot van beteke
ning der bestreden arresten gekozen 
woonplaats was betekend, terwijl 
die woonplaats enkel was gekozen 
voor de tenuitvoerlegging van die 
arresten : 

Overwegende dat de keuze van 
woonplaats in de betekening van 
een rechterlijke beslissing geldt 
voor alle handelingen die daarmee 
verband houden, met name voor de 
rechtsmiddelen die ertegen kunnen 
worden aangewend; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 40 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de betekening niet rechtsgel
dig in het buitenland kan worden 
gedaan, als de partij, op wier ver
zoek zij is verricht, de woonplaats of 
de verblijfplaats of_ de gekozen 
woonplaats van degene aan wie 
betekend wordt, in Belgie kende; 

Overwegende dat de betekening 
van de bestreden arresten die aan 
eiseres, bij exploot van 28 december 
1979, op verzoek van verweerder is 
gedaan, vermeldt dat verzoeker die 
woont in Frankfurt am Main, Sie
berstrasse 4 (Bondsrepubliek Duits
land), woonplaats kiest ten kantore 
van de optredende deurwaarder te 
Willebroek (Belgie); dat het cassatie
verzoek bij exploot van 25 december 
1980 aan die gekozen woonplaats is 
betekend; dat die betekening der
nalve is gedaan; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Om die redenen, met samenvoe
ging van de sub nummers 6195 en 
6227 ter algemene rol ingeschreven 
voorzieningen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van eerste ver
weerster die ter antwoord op de 
voorziening van eiser Weber buiten 
de wettelijke termijn is ingediend, 
vernietigt het bestreden arrest van 
20 juni 1979, voor zover het, inzake 
de vordering van eerste verweer
ster, de naamloze vennootschap 
G.B.-INNO-B.M., eiser Weber en 
eiseres, de naamloze vennootschap 
Granges-Graves, veroordeelt om 
hem het bedrag van de verzeke
ringspremies te betalen, namelijk de 
premies « all risks bouwwerken » en 
« winstderving », die begrepen zijn 
in het globale cijfer van de vergoe
dingen, waartoe de twee eisers ver
oordeeld worden en in zoverre het, 
wat de regresvordering van eiser 
Weber tegen eiseres, namelijk de 
naamloze vennootschap Granges
Graver, betreft, deze veroordeelt om 
hem te vrijwaren, in zoverre het die 
vennootschap veroordeelt om hem, 
in de mate die het voor het geheel 
van de vergoedingen opgeeft, te vrij
waren voor de vetoordelingen tot 
betaling van het bedrag van die ver
zekeringspremies; 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; 
verwijst de naamloze vennootschap 
G.B.-INNO-B.M. in de kosten van 
betekening van haar te laat inge
diende memorie van antwoord; ver
oordeelt iedere eiser in negen tiende 
van de kosten hunner voorziening; 
houdt het overige van de kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter 
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wordt beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

1 april 1982 - 1• kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever mevr. Raymond-
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat : mrs. Bu.tzler, 
Kirkpatrick, Dassesse en van Heeke. 

Nr. 468 

1• KAMER - 2 april 1982 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- STATUTEN VAN DE PROVINCIALE INTER

COMMUNALE ELEKTRICITEITSMAATSCHAPPIJ 
VAN LIMBURG- GEEN, WET, IN DE ZIN VAN 
.ART. 608 GER.W. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 

KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, IN DE INTERPRETATIE DIE HIJ 

ERAAN GEEFr, WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN 
HEEFT - GEEN SCHENDING VAN ART. 1134 

B.W. 

1" De bepalingen van de statuten van de 
Provinciale Intercommunale Elektrici
teitsmaatschappij van Limburg, oak al 
zijn zij bij koninklijk besluit goedge
keurd, zijn geen " wet » in de zin van 
art. 608 Ger. W. (1). 

2" De rechter miskent de verbindende 
kracht van een overeenkomst niet 
wanneer hij aan die overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de 
interpretatie die hij eraan geeft, wette
Jijk tussen partijen heeft. 

(1) Zie Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632) 
met cone!. proc.-gen. Duman, toen eerste 
adv.-gen., in R. W., 1975-1976, kol. 2130 e.v., en 
Cass., 3 maart 1977 (ibid., 1977, 720), met de 
verwijzingen in de cone!. van adv.-gen. Velu. 

(PROVINCIALE INTERCOMMLUNALE ELEKTRICI
TEITSMAATSCHAPPIJ VAN LIMBURG T. CON

FECTIE-INDUSTRIE VIVENTE P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 september 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer-• 
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17 van het Gerech
telijk Wetboek, 1134, 1135, 1165, 1832, 
1984 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 141, 
144, 4", van de door koninklijk besluit 
van 30 november 1935 gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
zoals gewijzigd door de wetten van· 
28 september 1932, 9 juli 1935 en 
14 maart 1962, 1, 4, 5, 2", 3", 7", van de· 
wet van 1 maart 1922 omtrent de ver
enigingen van gemeenten tot nut van 
't algemeen, 1, B, 2, b, 8bis, 12, 22 van de 
statuten van de Provinciale Intercommu
nale Elektriciteitsmaatschappij van Lim
burg « Interelectra "• zoals goedgekeurd 
door koninklijk besluit van 8 augustus 
1930, en waarvan de wijzigingen werden 
goedgekeurd door koninklijk besluit van 
24 januari 1973, 

doordat het arrest de door eisers 
ingestelde vordering tot betaling door 
verweerster van een bedrag van 379.753 
frank voor stroomlevering ontoelaatbaar 
verklaart op grand : dat, welke ook de 
bewoordingen van de op 15 oktober 1930 
gepubliceerde statuten van eiseres bij 
wijze van samenwerkende vennootschap 
ook zijn, deze geen afbreuk doen aan de 
termen van het stroomleveringscontract 
van 20 november 1975, waarin op uit
drukkelijk en niet mis te begrijpen wijze 
werd bepaald dat het contract werd 
gesloten tussen verweerster en eiseres, 
die daarbij handelde in opdracht van de 
stroomleverancier, de gemeente Bocholt; 
dat twee beheerders van eiseres het con
tract ondertekenden namens de leveran
cier, die in het contract als de gemeente 
Bocholt is aangeduid; dat de eerste rech
ter verder om oordeelkundige en 
beaamde beweegredenen stelde dat eise
res, die weliswaar rechtspersoonlijkheid 
bezat, ten deze als mandataris van de 
.gemeente Bocholt optrad en terecht de 
hoofdeis wegens gebrek aan rechtsver
band niet toelaatbaar verklaarde; dat val
gens deze beaamde motieven van de eer
ste rechter het niet ter zake doet dat de 
gemeente Bocholt een der aandeelhou
ders is van de eisende samenwerkende 
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vennootschap en in die hoedanigheid wel 
omschreven rechten inbracht; dat deze 
omstandigheid immers geen afbreuk 
doet aan het feit dat het rechtsverband 
met de gemeente en niet met eiseres is 
ontstaan; dat voorts uit geen enkel stuk 
blijkt dat de gemeente Bocholt na het 
sluiten van het litigieuze contract de uit 
deze overeenkomst voortspruitende rech
ten aan eiseres zou hebben overgedra
gen, en wel met inachtneming van de 
wettelijke formaliteiten voorgeschreven 
voor overdracht van schuldvorderingen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar hoedanigheid van intercommunale 
samenwerkende vennootschap, waarvan 
de gemeente Bocholt vennoot is, de uit
bating en alle geldelijke en andere ope
raties verzekert van het elektriciteitsnet, 
waarvan de gemeente het beheer, de uit
bating en het onderhoud in de vennoot
schap heeft ingebracht, zodanig dat eise
res gerechtigd is de betaling van de 
elektriciteitsrekeningen in eigen naam te 
vorderen, ook al gebeurt dit voor de 
gemeente, die eigenares van het net 
gebleven is (schending van de arti
kelen 1, 4, 5, 2', 3', 7', van de wet van 
1 maart 1922, 2, 12 van het koninklijk 
besluit van 8 maart 1930, 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, B, 2, b, 8bis, 12 
en 22 van de statuten van eiseres); 

tweede onderdeel, het feit dat het door 
eiseres met verweerster gesloten stroom
leveringscontract vermeldt dat eiseres 
optreedt in opdracht van de stroomleve
rancier, de gemeente Bocholt, niet tot 
gevolg heeft dat eiseres geen hoedanig
heid zou hebben en dat haar vordering 
om betaling van de aan verweerster gele
verde stroom te bekomen, ontoelaatbaar 
zou zijn, nu de uitbating van het net 
door de gemeente bij eiseres was inge
bracht; eiseres in dit contract optreedt 
als vennootschap waarvan de gemeente 
Bocholt vennoot is en niet als mandata
ris van de gemeente; het arrest immers 
verwart tussen de contracten van ven
nootschap en van lastgeving (schending 
van de artikelen 17 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1134, 1832, 1984 van het Bur
gerlijk Wetboek, 141, 4', van het konink
lijk besluit van 30 november 1935, 1, 4, 5, 
2', 3', 7' van de wet van 1 maart 1922, 1, 
B, 2, b, 8bis, 12 en 22 van de statuten 
van eiseres); 

derde onderdeel, de gemeente Bocholt 
als vennoot de uitbating van haar elek
triciteitsnet bij eiseres op grond van het 
contract van vennootschap had inge
bracht, zodat de gemeente geenszins de 
rechten uit het contract van stroomleve-

ring aan eiseres moest overdragen, opdat 
die van verweerster de betaling van 
stroomverbruik zou kunnen innen; het 
bestaan van het vennootschapscontract 
trouwens aan verweerster tegenstelbaar 
is (schending van de artikelen 1165, 1832 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 141, 144, 
4', van het koninklijk besluit van 
30 november 1935, 1, 4, 5, 2', 3", 7', van de 
wet van 1 maart 1922, 1, B, 2, b, 8bis, 12 
en 22 van de statuten van eiseres) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het onder

dee! aangehaalde bepalingen van de 
statuten van eiseres, al werden die 
statuten goedgekeurd bij koninklijk 
besluit, geen « wet » zijn in de zin 
van artikel 608 van het Gerechtelijk 
W etboek; dat het onderdeel, in 
zoverre het hun schending inroept, 
dan ook niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, uit het arrest blijkt dat de fei
tenrechters oordelen, op grond van 
de termen van het stroomleverings
contract van 20 november 1975, 
waarvan niet wordt aangevoerd dat 
de bewijskracht werd miskend, dat 
eiseres, bij het sluiten van dit con
tract, enkel is opgetreden als man
dataris van de gemeente Bocholt en 
niet als samenwerkende vennoot
schap, waarvan de gemeente ven
noot is en waarin zij het beheer, de 
exploitatie en het onderhoud van 
haar elektriciteitsnet had inge
bracht; 

Dat het arrest dan ook beslist, 
zonder de aangehaalde wettelijke 
bepalingen te schenden, dat ook met 
betrekking tot de uitvoering van dit 
contract er geen rechtsverband tus
sen eiseres en verweerster bestaat; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het erop neerkomt voor
melde interpretatie van het contract 
te bestrijden, zonder aan te voeren 
dat de bewijskracht ervan is mis
kend, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, nu het arrest 
aan dit contract de gevolgen toekent 
die het in de interpretatie van de 
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rechter heeft, het de verbindende 
kracht ervan niet heeft kunnen mis
kennen; 

Overwegende dat, zoals uit het 
middel blijkt, het arrest de contrac
ten van vennootschap en lastgeving 
duidelijk onderscheidt; 

Overwegende ten slotte dat, zoals 
uit het antwoord op het eerste 
onderdeel blijkt, de schending van 
de statuten van eiseres als dusdanig 
geen ontvankelijke grief oplevert; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu het arrest 

beslist dat eiseres, bij het sluiten in 
1975 van het stroomleveringscon
tract, enkel als mandataris van de 
gemeente Bocholt was opgetreden 
en niet als samenwerkende vennoot
schap waarin die gemeente de 
exploitatie van haar elektriciteitsnet 
vroeger had ingebracht, het wette
lijk oordeelt dat eiseres de uit dit 
contract voortspruitende rechten 
niet in eigen naam tegen verweer
ster kon uitoefenen zonder de over
dracht van die rechten na het slui
ten van bedoeld contract te bewij
zen; 

Overwegende dat, in zoverre de 
schending van de statuten van eise
res wordt aangevoerd, hetzelfde ant
woord geldt als hierboven in het 
eerste en het tweede onderdeel; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 april 1982 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Sury, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr Houtekier. 

Nr. 469 

1• KAMER - 2 april 1982 

SCRIP, SCHEEPVAART - WATERWEGEN 

- KONINKLIJK BESLU!T VAN 15 OKT. 1935 
HOUDENDE HET ALGEMEEN SCHEEPVAART
REGLEMENT EN BESLUIT VAN DE DIREC
TEUR-GENERAAL VAN DE DIENST DER 
SCHEEPVAART VAN 18 JAN. 1965 BETREF
FENDE DE GEWONE UURROOSTERS VAN DE 
SCHEEPVAART EN VAN DE BEDIENING VAN 
DE KUNSTWERKEN - WATERWEGEN, ALS 
BEDOELD IN ART. 12, EERSTE EN LAATSTE 
LID, VAN DAT ALGEMEEN REGLEMENT. 

Art. 12, eerste lid, Algemeen Scheep
vaartreglement heeft betrekking op de 
waterwegen waarop nachtvaart niet is 
voorgeschreven of toegelaten, terwijl 
art. 12, laatste lid, van hetzelfde regle
ment toepasselijk is op elke waterweg 
waarop nachtvaart toegelaten is, al was 
het met een bijzondere vergunning. 

(WIJCKMANS L., W!JCKMANS F., WIJCKMANS C., 
THYROUW T. " POLLET & ZOON , P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, leden 1, 5 en 6, 
12, leden 1 en 9, van het koninklijk 
besluit van 15 oktober 1935 houdende 
Algemeen Scheepvaartreglement, 1, 2 en 
3 van het besluit van de directeur-gene
raal van de dienst der scheepvaart van 
18 januari 1965 betreffende de gewone 
uurroosters van de scheepvaart en van 
de bediening van de kunstwerken, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het vaar
tuig van de rechtsvoorganger van de 
eisers, door 's nachts onverlicht op het 
Albertkanaal gemeerd te liggen, niet 
reglementair verlicht was, en derhalve 
een fout van de rechtsvoorganger van de 
eisers aanhoudt, op grand dat 
artikel 12, lid 1, van het Algemeen 
Scheepvaartreglement (dat een beperkte 
verlichtingsplicht bij nacht instelt) 
bedoeld is voor waterwegen waarop geen 
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nachtvaart moet verwacht worden, ter
wijl voor elke waterweg waarop nacht
vaart kan toegelaten worden artikel 12, 
lid 9, geldt (dat een permanente verlich
tingsplicht bij nacht instelt); dat door de 
Dienst voor de Scheepvaart bijzondere 
maatregelen getroffen zijn ten einde op 
het Albertkanaal een doorgaande scheep
vaart te verzekeren, zodat op dit kanaal 
geregeld nachtvaart voorkomt van sche
pen met toelating; dat artikel 2 van het 
besluit van de directeur-generaal van de 
dienst van de scheepvaart van 18 okto
ber 1965 (lees : 18 januari 1965) bepaalt 
dat de schepen, varende tijdens de sche
mering en de duisternis, niet enkel moe
ten voorzien zijn van de lichten voorge
schreven door artikel 12 van het Alge
meen Scheepvaartreglement, doch daar
enboven moeten voorzien zijn van een 
schijnwerper; dat dit artikel niet toelaat 
a contrario te besluiten dat de stillig
gende vaartuigen op het Albertkanaal 
niet moeten verlicht zijn; dat het enig 
artikel van het besluit, dat de voorwaar
den van de machtiging bepaalt, genoemd 
artikel 2 herneemt en de verplichting tot 
het voeren van een schijnwerper ver
klaart door « het bestaan van voorlopige 
bruggen en van ondiepten die 's nachts 
niet verlicht zijn >>; dat (de rechtsvoor
ganger van de eisers) hier geen grond 
kan vinden dat ook de stilligende sche
pen niet zouden verlicht zijn of moeten 
zijn; dat, integendeel, het gebruik van 
een schijnwerper niet in verband 
gebracht wordt met stilliggende schepen, 

terwijl artikel 12, lid 1, van het Alge
meen Scheepvaartreglement een be
perlite verlichtingsplicht bij nacht instelt 
op waterwegen « waarop nachtvaart niet 
is voorgeschreven of toegelaten >>, en 
artikel 12, lid 9, van genoemd reglement 
een permanente verlichtingsplicht bij 
nacht instelt op waterwegen « waar het 
varen bij nacht toegelaten of bevolen 
is >>; artikel 11, lid 1, bepaalt dat, behou
dens in het Algemeen Scheepvaart
reglement of in de bijzondere reglemen
ten voorziene afwijkingen, de scheep
vaart niet mag geschieden buiten 
bepaalde uren, met andere woorden niet 
bij nacht mag geschieden; noch het Alge
meen Scheepvaartreglement, noch het 
Reglement der kanalen van de lijn Luik
Antwerpen en vertakkingen, goedge
keurd bij koninklijk besluit van 7 sep
tember 1950, een afwijking bevatten, 
voor het Albertkanaal, op het principieel 
verbod van nachtvaart; artikel 11, 
leden 5 en 6, van het Algemeen Scheep
vaartreglement daarnaast bepalen dat de 

minister van Openbare Werken door bij
zondere besluiten de scheepvaart buiten 
voormelde uren kan toestaan of zelfs ver
plichtend maken, en dat de minister de 
na te leven bepalingen vaststelt, name
lijk wat betreft de verlichting der sche
pen; de directeur-generaal van de Dienst 
der Scheepvaart, die de bevoegdheden 
van de minister van Openbare Werken 
ter zake uitoefenent, aldus bij besluit 
van 18 januari 1965 het uurrooster voor 
een aantal kanalen, waaronder het 
Albertkanaal, heeft vastgesteld; deze 
uurrooster in principe geen nachtvaart 
op het Albertkanaal voorziet (artikel 1); 
het besluit van de directeur-generaal ver
der bepaalt dat de schepen varende tij
dens de schemering en duisternis moe
ten voorzien zijn van de lichten voorge
schreven door artikel 12 van het Alge
meen Scheepvaartreglement en daaren
boven van een schijnwerper (artikel 2), 
doch niets bepaalt ten aanzien van de 
verlichting van stilliggende schepen; het 
genoemde besluit van de directeur-gene
raal ten slotte bepaalt dat bijzondere 
maatregelen zijn getroffen ten einde een 
doorgaande scheepvaart te verzekeren 
op onder meer het Albertkanaal, doch de 
scheepvaart buiten de gewone uurroos
ters onderworpen is aan het bekomen 
van een toelatingstitel (artikel 3); uit al 
deze bepalingen volgt dat op het Albert
kanaal nachtvaart principieel niet is 
voorgeschreven of toegelaten, doch 
slechts in uitzonderlijke omstandighe
den, mits een bijzondere machtiging, 
kan voorkomen, in welk geval de betrok
ken schepen moeten voorzien zijn van 
een schijnwerper; de stilliggende sche
pen daarentegen niet meer verlicht hoe
ven te zijn dan voorzien bij artikel 12, 
lid 1, van het Algemeen Scheepvaartre
glement, zodat het arrest, door een fout 
van de rechtsvoorganger van de eisers 
aan te houden, op grond dat zijn schip 
niet reglementair verlicht was, de in het 
middel ingeroepen bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 12, 
eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 15 oktober 1935, dat het 
Algemeen Scheepvaartreglement 
inhoudt, bepaalt : << Op de onder het 
algemeen reglement betreffende de 
politie en de scheepvaart vallende 
bevaarbare waterwegen waarop 
nachtvaart niet is voorgeschreven of 
toegelaten, moeten de vaartuigen, 
tteinen of vlotten, vanaf het officiele 
uur van zonsondergang tot een hal£ 
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uur na het uur van sluiting van de 
scheepvaart en vanaf een half uur 
v66r het uur van opening van de 
scheepvaart tot het officiele uur van 
zonsopgang de lichten voeren, voor
geschreven in de artikelen ... van 
het reglement »; dat, luidens 
artikel 12, laatste lid, van voormeld 
koninklijk besluit, op de waterwe
gen waar het varen bij nacht toege
laten of bevolen is, de stilliggende 
vaartuigen, vlottreinen of vlotten bij 
nacht moeten worden verlicht; 

Overwegende dat het arrest door 
verwijzing naar het beroepen vonnis 
vaststelt dat de aanvaring op 2 okto
ber 1970, bij nacht tussen 4 en 
5 uur, op het Albertkanaal ter 
hoogte van Grobbendonk plaats
vond; dat uit die vaststellingen blijkt 
dat het stilliggende vaartuig van de 
rechtsvoorganger van de eisers op 
het ogenblik van het ongeval geen 
lichten moest voeren indien het 
Albertkanaal geen waterweg is waar 
het varen bij nacht « toegelaten >> 

was; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat artikel 12, eerste lid, van 
het Algemeen Scheepvaartreglement 
bedoeld is voor waterwegen waarop 

len of gedeelten van kanalen van 
het net Luik-Antwerpen en vertak
kingen >>; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat, wat het Albertkanaal betreft, 
een stelsel van toelatingstitels voor 
het varen bij nacht was ingericht; 

Overwegende dat artikel 12, eer
ste lid, op waterwegen slaat waarop 
geen nachtvaart moet verwacht wor
den, terwijl voor elke waterweg 
waarop nachtvaart geoorloofd is, zij 
het met bijzondere vergunning, arti
kel 12, laatste lid, geldt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

2 april 1982 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Sury, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Charles, advocaat-gene
raal - Advocaat : mr. Simont. 

geen nachtvaart moet verwacht wor- Nr. 470 
den, terwijl voor elke waterweg 
waarop nachtvaart « kan toegelaten 
worden >> artikel 12, laatste lid, 3' KAMER - 5 april 1982 
geldt; 

Overwegende dat het besluit van 
de directeur-generaal van de Dienst 
der Scheepvaart van 18 januari 
1965, genomen ter uitvoering van 
het koninklijk besluit van 15 okto
ber 1935, luidt als volgt : « Bijzon
dere maatregelen zijn getroffen ten 
einde een doorgaande scheepvaart 
te verzekeren op volgende kanalen : 
Albertkanaal ( er volgen nog vijf 
andere kanalen). De scheepvaart 
buiten de gewone uurroosters is 
nochtans onderworpen aan het 
bekomen van een toelatingstitel. In 
uitzonderlijk dringende gevallen of 
in bepaalde omstandigheden mag de 
scheepvaart, mits toelating, insge
lijks geschieden op de andere kana- I 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -

EINDE VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BESLISSING VAN HET ARBEIDSGERECHT -
AFWIJKENDE BESLISSING VAN DE ADVISE
REND GENEESHEER VAN DE VERZEKERINGS
INSTELLING - BESLISSING ZONDER UITWER

KING. 

Wanneer een arbeidsgerecht wettig oor
deelt dat een verzekerde vanaf de 
ingangsdatum, bepaald in de beslissing 
van de arbeidsgeschiktheidsverklaring, 
gedurende een bepaalde periode vol
doet aan de voorwaarde van arbeidson
geschiktheid om aanspraak te hebben 
op uitkering krachtens de ziekte- en 
invaliditeitswetgeving, heeft een beslis
sing van de adviserend geneesheer 
van de verzekeringsinstelling, waarbij 
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hij vaststelt dat de arbeidsongeschikt
heid in de loop van die periode een 
einde heeft genomen, geen uitwerking. 
(Artt. 51, 87 en 100 Ziekte- en Invalidi
teitswet.) 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUALITEITEN T. PHILIPPAERTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1981 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 6, 23, 580, 
2°, 704, eerste lid, 860, tweede en derde 
lid, 861, 862, § 1, 1°, 1042 van het Gerech
telijk Wetboek, gewijzigd door de wetten 
van 30 juni 1971 en 22 december 1977, 46, 
52, 56, § 1, 87, 100 van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd door de wetten van 10 oktober 1967, 
27 juni 1969, 5 juli 1971 en 5 januari 
1976, 55, § 1, 3°, 68 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uitvoe
ring van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 22 december 1969, 
en 15 van het koninklijk besluit van 
31 december 1963 houdende verordening 
op de uitkeringen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd door het reglement van 19 oktober 
1979, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
verweerster gerechtigd is op vergoedin
gen wegens arbeidsongeschiktheid vanaf 
8 augustus 1977 tot en met 4 april 1978, 
op grand : dat de deskundige geneesheer 
verweerster arbeidsongeschikt heeft ver
klaard op 8 augustus 1977 en stelde dat 
deze voortduurde tot de dag van zijn 
onderzoek, zijnde 4 april 1978; dat het 
hof dit verslag bijvalt; dat evenwel, waar 
de deskundige de arbeidsongeschiktheid 
heeft beaamd tot op de dag van zijn 
onderzoek, namelijk 4 april 1978, deze 
vergoedingen verder verschuldigd zijn 
tot op deze datum; dat eiser met zijn 
beslissing, getroffen in de loop van de 
procedure, dlt is op 26 oktober 1977, de 
door het beroep ingestelde vordering niet 

geldig kon aanvechten, zodat die beslis
sing van geen waarde is en verweerster 
daartegen geen beroep diende in te stel
len; dat een nieuwe, infirmerende admi
nistratieve beslissing slechts uitwerking 

'kan hebben na 4 april 1978, datum tot 
welke de door de rechtbank aangestelde 
deskundige de arbeidsongeschiktheid 
heeft vastgesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, het door ver
weerster met haar rekwest van 25 augus
tus 1977 ingestelde beroep uitdrukkelijk 
gericht is tegen de beslissing van 
3 augustus 1977 van de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds, waarbij 
verweerster sedert 8 augustus 1977 
opnieuw arbeidsgeschikt wordt ver
klaard; het arrest, door dit beroep te 
beschouwen als zijnde ook gericht tegen 
de latere beslissing van 26 oktober 1977 
van dezelfde adviserend geneesheer, de 
bewijskracht van het bedoelde rekwest 
miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, noch het beroep 
door verweerster ingesteld tegen de 
beslissing van 3 augustus 1977 van de 
adviserend geneesheer van het zieken
fonds, die verweerster opnieuw arbeids
geschikt had verklaard vanaf 8 augustus 
1977, noch het feit dat de door de rechter 
aangestelde deskundige geoordeeld heeft 
dat de arbeidsongeschiktheid van meer 
dan 66 pet. van verweerster zou duren 
tot 4 april 1978, gelijkstaat met of 
dezelfde uitwerking kan hebben als een 
beroep tegen de beslissing van 26 okto
ber 1977 van dezelfde adviserend genees
heer, waarbij verzoekster opnieuw 
arbeidsgeschikt werd verklaard vanaf 
31 oktober 1977; het beroep op straffe 
van verval voorgeschreven is en, nu ver
weerster dit niet heeft uitgeoefend, de 
beslissing van 26 oktober 1977 definitief 
is geworden en eiser ten onrechte ver
oordeeld is geworden om na 30 oktober 
1977 nog vergoedingen aan verweerster 
te betalen (schending van de artikelen 2, 
580, 2°, 704, eerste lid, 860, tweede en 
derde lid, 861, 862, § 1, 1°, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 46, 52, 56, § 1, 87, 
100 van de wet van 9 augustus 1963, 55, 
§ 1, 3°, 68 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 en 15 van het konink
lijk besluit van 31 december 1963); 

derde onderdeel, het beroep door ver
weerster ingesteld tegen de beslissing 
van 3 augustus 1977 van de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds geen 
schorsende kracht heeft ten opzichte van 
de latere, door de adviserend geneesheer 
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getroffen beslissingen aangaande de toe
stand van verweerster; dientengevolge de 
beslissing van 26 oktober 1977 van 
dezelfde adviserend geneesheer, hoewel 
getroffen in de loop van de aanhangige 
gerechtelijke procedure, rechtsgeldig was 
en haar volledige uitwerking kon hebben 
(schending van de artikelen 6, 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 46, 52, 56, § 1, 87, 
100 van de wet van 9 augustus 1963, 55, 
§ 1, 3", 68 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 en 15 van het konink
lijk besluit van 31 december 1963) : 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat verweerster bij de 
arbeidsrechtbank is opgekomen 
tegen een beslissing van 3 augustus 
1977, waarbij de adviserend genees
heer van eiser haar arbeidsgeschikt 
verklaarde met ingang van 8 augus
tus 1977; dat de adviserend genees
heer in de loop van het geding op 
26 oktober 1977 een nieuwe beslis-
sing nam waarbij hij verweerster 
arbeidsgeschikt verklaarde vanaf 
31 oktober 1977; dat verweerster 
tegen deze laatste beslissing geen 
beroep heeft ingesteld; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank op grond van de ingestelde 
vordering bevoegd is om te beslis
sen tot welke datum verweerster 
sedert 8 augustus 1977 arbeidsonge
schikt is gebleven; 

Overwegende dat, wanneer de 
arbeidsgerechten oordelen dat een 
verzekerde vanaf de ingangsdatum, 
bepaald in de beslissing van 
geschiktheidsverklaring, gedurende 
een bepaalde periode voldoet aan de 
voorwaarde van arbeidsongeschikt
heid om op uitkering recht te heb
ben, een nieuwe beslissing van de 
adviserend geneesheer van de verze
keringsinstelling waarbij hij vast
stelt dat de arbeidsongeschiktheid 
in de loop van die periode een einde 
heeft genomen, geen uitwerking 
heeft; 

Dat de onderdelen naar recht 
falen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede en het derde onder
dee! volgt dat de aangevoerde grief 
niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

5 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 471 

3' KAMER - 5 april 1982 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 

VAN DIENST OP MORELE GROND - BUITEN
GEWOON UITSTEL- VOORWAARDEN. 

De verwerping van een vraag om buiten
gewoon uitstel wegens het overlijden 
van een gezinslid wordt niet naar 
recht verantwoord op grand dat de 
dienstplichtige de voorwaarden om uit
stel te bekomen met toepassing van 
artikel 10, § 1, 1", van de Dienstplicht
wet reeds vervulde op het ogenblik 
dat dit uitstel moest worden aange
vraagd (1). (Art. 11 Dienstplichtwet.) 

(PRAET) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 februari 1982 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Dat noch artikel 100 van de wet 1---------------
van 9 augustus 1963 noch enige 
andere vermelde wettelijke bepaling 
daaraan afbreuk doet; 

(1) Zie Cass., 23 april en 14 mei 1956 (A.C., 
1956, 692 en 769), 24 feb. 1969 (ibid., 1969. 605) 
en 12 sept. 1973 (ibid., 1974, 35). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 10, § 1, 1°, en 11 
van de gecoiirdineerde dienstplichtwet
ten, 

doordat de Hoge Militieraad eisers ver
zoek om het buitengewoon uitstel 
bedoeld in voormeld artikel 11 onge
grond verklaart omdat het door hem 
daartoe ingeroepen overlijden van zijn 
moeder op 16 februari 1979 heeft plaats
gevonden, dit is na het verstrijken van 
de normale termijn voor het indienen 
van zijn aanvraag om gewoon uitstel, 
namelijk tussen 1 en 31 januari 1978, en 
omdat dit overlijden niet als een buiten
gewoon nieuw feit kan worden 
beschouwd, nu het geen invloed kon uit
oefenen op eisers hoedanigheid van 
« onmisbaar kostwinner », vermits de 
voorwaarden hiertoe reeds vervuld 
waren tussen 1 en 31 januari 1978, 

terwijl de Hoge Militieraad er aldus 
verkeerdelijk van uitgaat dat het aanvra
gen van een uitstel op grand van de hoe
danigheid van onmisbaar kostwinner 
niet enkel een recht is, doch ook een ver
plichting; immers om het even wie in de 
voorwaarden verkeert om een aanvraag 
tot het bekomen van uitstel als onmis
baar kostwinner in te dienen, van dit 
recht afstand mag doen; nu zich nader
hand een buitengewoon feit heeft voor
gedaan, met name het overlijden van 
zijn moeder, eiser het recht heeft dit bui
tengewoon feit in te roepen tot het beko
men van een buitengewoon uitstel : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 11, § 1, van de Dienstplicht
wet, ·de dienstplichtige recht heeft 
op een buitengewoon uitstel zo hij 
ingevolge het overlijden van een 
gezinslid, na het verstrijken van de 
termijnen bepaald voor het indienen 
van de aanvragen om uitstel, maar 
v66r het beeindigen van zijn werke
lijke dienst, de in artikel 10, § 1, 1°, 
bepaalde voorwaarden van onmis
baar kostwinner vervult; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad oordeelt dat het overlijden van 
eisers moeder op 16 februari 1979 
« niet kan worden aangezien als een 
nieuw buitengewoon feit, waardoor 
hij de onmisbare kostwinner van 
het gezin zou zijn geworden en dat 
het toekennen van een buitenge
woon uitstel zou wettigen »; dat dit 
oordeel hierop steunt dat op 

31 januari 1978, dit was het uiterste 
tijdstip voor het indienen van de 
aanvragen om gewoon uitstel met 
betrekking tot de lichting 1979, de 
drie door voormeld artikel 10, § 1, 1", 
gestelde voorwaarden voor de 
erkenning van eiser als onmisbare 
kostwinner reeds aanwezig waren; 

Overwegende dat deze omstandig
heid eiser niet berooft van het recht 
om, met toepassing van artikel 11, 
§ 1, een buitengewoon uitstel aan te 
vragen ingevolge het overlijden van 
zijn moeder binnen de door deze 
wetsbepaling gestelde termijn; 

Dat de Hoge Militieraad zijn 
beslissing door de bekritiseerde 
redengeving niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde Hoge 
Militieraad. 

5 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 472 

3' KAMER - 5 april 1982 

ARBEIDSVOORZIENING SLU!TING 

VAN ONDERNEMINGEN- ONDERNEMING DIE 
GEEN WERKNEMERS HEEFT TEWERKGE· 
STELD IN DE LOOP VAN HET KALENDERJAAR 
V66R HET JAAR VAN DE STOPZETTING VAN 
DE ACTIVITEIT - WETGEVING OP DE SLUI· 
TING VAN ONDERNE!VIINGEN NIET TOEPASSE· 
LIJK {1). 

(1) Zie Cass., 23 juni 1976 (A.C., 1976, 1196). 
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(DE ROOT. FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN 
GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNElVIINGEN 

ONTSLAGEN WERKNEMERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1980 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967 tot verruiming van de opdracht van 
het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers, gewijzigd door 
de wet van 28 juli 1971, en, voor zoveel 
nodig, van artikel 2 van de wet van 
28 juni 1966 betreffende de schadeloos
stelling van de werknemers die ontsla
gen worden bij sluiting van ondernemin
gen, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
bepalingen van de wet van 30 juni 1967, 
wat betreft de definitie van het begrip 
onderneming en sluiting van onderne
ming, duidelijk verwijst naar artikel 2 
van de wet van 28 juni 1966; « dat val
gens deze bepalingen er sluiting van 
onderneming zal zijn wanneer, in geval 
van definitieve stopzetting van de hoofd
activiteit van het bedrijf, het aantal 
tewerkgestelde werknemers wordt ver
minderd beneden het vierde van het aan
tal werknemers dat er gemiddeld was 
tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar 
dat datgene voorafgaat waarin de stop
zetting zich voordoet; dat de tekst van 
deze wet geen afwijkingen ter zake duldt 
en niet anders kan gei:nterpreteerd wor
den· dat ter zake client te worden opge
me~kt dat het bedrijf waar (eiser) in 
dienst is geweest geen enkele dag activi
teit heeft gekend tijdens het referentie
kalenderjaar 1973 », en het hager beroep 
om deze redenen als ongegrond afwijst, 

ming of van een afdeling ervan, het aan
tal tewerkgestelde werknemers wordt 
verminderd beneden het vierde van het 
aantal tewerkgestelde werknemers dat 
er gemiddeld was tewerkgesteld tijdens 
het kalenderjaar dat datgene voorafgaat 
waarin de stopzetting van de activiteit 
zich voordoet >>; voor de toepassing van 
de wet van 30 juni 1967, de onderneming 
- ongeacht de bedrijfstak waartoe zij 
behoort, en ongeacht het aantal werkne
mers tewerkgesteld tijdens het verlopen 
kalenderjaar - enkel en alleen als een 
gesloten onderneming moet kunnen wor
den opgevat; naast de defintieve stopzet
ting van de hoofdactiviteit van de onder
neming of een afdeling ervan, het 
tweede criterium volgens hetwelk een 
onderneming als gesloten kan worden 
opgevat, slechts een kwantitatieve maat
staf oplegt en geenszins een duurzaam
heidsvereiste voor de activiteit van de 
onderneming; volgens artikel 2 van de 
wet van 28 juni 1966 immers als sluiting 
van de onderneming wordt opgevat elke 
situatie waarbij, benevens de definitieve 
stopzetting van de hoofdactiviteit, het 
werknemersbestand beneden een be
paalde drempel valt; er « sluiting van 
onderneming » is wanneer, zoals ten 
deze, de onderneming volledig sluit en 
haar activiteit volledig stopgezet wordt, 
doch ook wanneer het werknemersbe
stand daalt beneden het vierde van het 
aantal werknemers dat gemiddeld 
tewerkgesteld was tijdens een referentie
periode, door de wet bepaald als het 
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar 
van de stopzetting der activiteit; artikel 2 
van de wet van 28 juni 1966, voor de 
interpretatie van « sluiting van de onder
neming >>, derhalve geenszins enige voor
waarde van duurzaamheid der activiteit 
van de onderneming oplegt, zoals een 
noodzakelijke spreiding van de activiteit 
over twee kalenderjaren; voormelde 
wetsbepaling,naast de definitieve stop
zetting van de hoofdactiviteit, enkel een 
kwantitatieve voorwaarde oplegt; nu het 
arbeidshof voor de toepassing van de 
ingeroepen wetgeving tevens een duur
zaamheidsvoorwaarde toevoegt aan de 
wettelijke bepalingen betreffende het 
begrip « sluiting der onderneming >> -
met name de vereiste van spreiding der 
activiteit over twee kalenderjaren - het 
arrest de in de aanhef van het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt : 

terwijl, voor de toepassing van de wet 
van 30 juni 1967, krachtens artikel 2, 
gewijzigd door de wet van 28 juli 1971, 
de « sluiting van de onderneming 
inderdaad client te worden opgevat in de 
zin van artikel 2 van de wet van 28 juni 
1966 ongeacht de bedrijfstak wawtoe de 
onderneming behoort en ongeacht het 
aantal werknemers door de onderneming 
tijdens het verlopen kalenderjaar 
tewerkgesteld; volgens voormeld 
artikel 2 van de wet van 28 juni 1966 er 
« sluiting van onderneming , is, " wan- Ove~~egen~e dat het ten deze toe
neer, in geval van definitieve stopzetting passehJke artlkel 2 van de wet van 
van de hoofdactiviteit van de onderne- 1 30 juni 1967 tot verruiming van de 
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opdracht van het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers, gewijzigd door de wet 
van 28 juli 1971, de verplichtingen 
van het Fonds bepaalt bij sluiting 
van een onderneming, in de zin van 
artikel 2 van de wet van 28 juni 
1966, ongeacht het aantal werkne
mers door die onderneming tijdens 
het verlopen kalenderjaar tewerkge
steld; 

Dat deze bepaling, hoewel zij de 
tewerkstelling van een bepaald aan
tal werknemers tijdens het verlopen 
kalenderjaar niet vereist, toch 
inhoudt dat tijdens dit jaar de 
onderneming werknemers heeft 
tewerkgesteld; 

Dat voornoemde wet derhalve 
geen toepassing kan vinden op een 
onderneming die geen werknemer 
in de loop van bedoeld kalenderj aar 
heeft tewerkgesteld; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

5 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
Simont. 

Nr. 473 

2' KAMER - 6 april 1982 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS-
TINGEN GEMEENTEBELASTING 

BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROV!l\'CIE
RAAD - BEVOEGDHEDEN - OMVANG. 

De bestendige deputatie van een provin
cieraad, die uitspraak doet inzake 
directe gemeentebelastingen, heeft 
niet aileen de macht maar oak de ver
plichting de werkelijke grondslag van 
de belasting vast te stellen en even
tueel een andere verordening aan te 
wijzen dan die welke door de 
gemeente verkeerdelijk werd aange
voerd, mits de aanslag op grand van 
de werkelijk toepasselijke verordening 
verantwoord is (1}. 

(JUWET T. GEIVIEENTE LENNIK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 juli 1981 door de 
Bestendige Deputatie van de Provin-: 
cieraad van Brabant gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de gemeenteraad van Lennik op 
21 maart 1972 een rechtstreekse jaar
lijkse belasting heeft ingevoerd, waarbij 
de door verweerster gedane kosten wor
den teruggevorderd lastens de al dan 
niet aangelande eigendommen, gelegen 
langs openbare wegen of gedeelten van 
openbare wegen, waarin grondwerken en 
wegbedekking worden uitgevoerd, trot
toirbanden geplaatst of een welkdanige 
uitrusting worden aangebracht; krach
tens artikel 15 van dit reglement het
zelfde toepasselijk is op de werken waar
van de voltooiing gelegen is tijdens de 
dienstjaren 1972 tot 1974; verweerster tij
dens de dienstjaren 1972 tot 1974 werken 
heeft uitgevoerd aan de Gustaaf Vander 
Steenstraat aldaar, waarlangs eisers 
eigendom gelegen is, werken waarvan de· 
voltooiing werd vastgesteld bij besluit 
van het college van burgemeester en 
schepenen op 20 december 1972; de 
bevoegde gewestelijke ontvanger op 
11 juni 1980 een aanslagbiljet naar eiser 
heeft gestuurd voor een bedrag van 
21.625 frank, zijnde de verhaalbelasting 
voor het dienstjaar 1979, op grand van 
een kohier, vastgesteld door het schepen
college op 12 oktober 1979 en uitvoerbaar 
verklaard door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant op 
29 november 1979; dit aanslagbiljet uit-

(1) Zie Cass., 19 nov. 1968 (A.C., 1969, 300); 
14 jan. 1969 (ibid., 1969, 467); 9 juni 1976 (ibid., 
1976, 1127). 
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drukkelijk vermeldt dat het steunt op 
een besluit van de gemeenteraad van 
13 maart 1978, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 21 juni 1978; het besluit 
van de gemeenteraad van 13 maart 1978 
betrekking heeft op werken, door ver
weerster uitgevoerd tijdens de dienstja
ren 1977 tot en met 1981 en dus geens
zins van toepassing kan zijn op de 
werken aan de Gustaaf Van der Steen
straat, waarvan de voltooiing gebeurde 
in 1972, als werd vastgesteld door het 
hoger geciteerde besluit van de gemeen
teraad van Lennik van 20 december 
1972; het aanslagbiljet van 11 juni 1980 
derhalve elke wettelijke grond mist, daar 
het steunt op een reglement dat pas zes 
jaar na de voltooiing van de werken 
werd uitgevaardigd en dat betrekking 
heeft op een latere periode; eiser de 
geeiste belasting heeft betaald onder alle 
voorbehoud en zonder enige erkenning 
en op 2 september 1980 binnen de wette
lijke termijn bezwaar heeft ingediend bij 
de Bestendige Deputatie van de Provin
cie Brabant, onder meer op grond van 
het gebrek aan wettelijke basis van het 
hem afgeleverde aanslagbiljet; de besten
dige deputatie dit bezwaar heeft verwor
pen op grond dat « de verwijzing door 
het verwittigingsuittreksel uit de rol 
naar een belastingreglement van latere 
datum slechts een materiele vergissing 
inhoudt, dat nochtans de eisbaarheid en 
het ontstaan van de belastingschuld bier
door niet wordt aangetast >>, 

terwijl de procedure tot invordering 
van de verhaalbelasting deze is van de 
rechtstreekse belastingen van de Staat, 
als wordt gestipuleerd in artikel 9 van 
voornoemd reglement van 21 maart 1972; 
het kohier een authentieke akte is waar
door de administratie een titel tegen de 
belastingplichtige tot stand brengt en 
door de uitvoerbaarverklaring haar wil 
te kennen geeft om de betaling van de 
belastingplichtige te eisen; dit kohier 
zoals alle authentieke akten, enerzijds, 
vermeldingen bevat van beschikkende 
aard die niet kunnen gescheiden worden 
van de vastgestelde handeling, van het 
wezen of de aard ervan en, anderzijds, 
loutere vermeldingen die niet noodzake
lijk verband houden met de vastgestelde 
invordering; de exacte aanduiding van de 
juridische grondslag van de vordering 
van element van beschikkende aard is, 
die niet kan vervangen worden door een 
andere grondslag, zonder te raken aan 
het wezen zelf van de gevorderde belas
ting; de bestreden beslissing de vergis-

sing in het toepasselijk reglement ten 
onrechte heeft beschouwd als een 
« materiele vergissing >> : 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat « krachtens de onder
scheidene verhaalbelastingreglemen
ten van 13 maart 1978, de bepalin
gen van de vroeger van kracht 
zijnde reglementen op de verhaalbe
lastingen van kracht blijven op de 
toestanden die tijdens hun toepas
singsperiode ontstonden >>, dat, nu 
de datum van de voltooiing van de 
werken aan de Gustaaf Van der 
Steenstraat werd vastgesteld op 
20 oktober 1972, de betwiste aansla
gen onder de toepassing vallen van 
de door de gemeenteraad van ver
weerster op 21 maart 1972 gestemde 
belastingreglementen; dat zij eraan 
toevoegt : << dat de verwijzing door 
het verwittigingsuittreksel uit de rol 
naar een belastingreglement van 
latere datum slechts een materiele 
vergissing inhoudt; dat nochtans de 
eisbaarheid en het vaststaan van de 
belastingschuld hierdoor niet wordt 
aangetast >>; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, die uitspraak doet over 
een bezwaarschrift, niet alleen de 
macht maar ook de verplichting 
heeft de werkelijke grondslag van 
de belasting vast te stellen en even
tueel een andere verordening aan te 
wijzen dan die welke door de 
gemeente verkeerdelijk aangevoerd 
werd, mits de aanslag op grond van 
de werkelijk toepasselijke verorde
ning verantwoord is; 

Overwegende dat de verschei
dene belastingverordeningen van 
21 maart 1972 van verweerster voor
zien in de mogelijkheid de door de 
gemeente voor de in de verordenin
gen bedoelde werken gedane kosten 
terug te vorderen bij wijze van een 
jaarlijkse rechtstreekse belasting en 
zij de duur van de terugbetaling 
bepalen; dat de gemeente aldus de 
toelating verkrijgt om, voor de wer
ken die voltooid werden binnen de' 
geldingsperiode van die verordenin
gen, de jaarlijkse rechtstreekse 
belastingen te vestigen gedurende 
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de ganse duur van de voor de beta
ling bepaalde periode; dat de besten
dige deputatie ten deze derhalve 
wettig beslist dat de voor het dienst
jaar 1979 geheven belasting stoelt 
op de gemeenteverordeningen van 

man van de beklaagde zijn toege
stuurd, zodat het medisch geheim zou 
geschonden zijn (1). 

(CARLIER) 

21 maart 1972; 
Dat het middel naar recht faalt; 

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

6 april 1982 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Butzler. 

Nr. 474 

2" KAMER - 6 april 1982 

1° BEROEPSGEHEIM- l'viEDISCH ATTEST 

BETREFFENDE DE BEKLAAGDE - MEDISCH 
GEHEIM - BEGRIP. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
MEDISCH ATTEST BETREFFENDE DE 
BEKLAAGDE - STUK U!T HET DEBAT 
GEWEERD - WETTIGHEID VAN DE BESL!S
SING - BEGRIP. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 november 1981 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerd 
middel, afgeleid uit de miskenning 
van het recht van verdediging en de 
schending van artikel 458 van het 
Strafwetboek, 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk bij vonnis 
van 29 juni 1981 eiseres vrijsprak 
van de haar ten laste gelegde wan
bedrijven, op de volgende grand : 
" Rekening houdend met de overge
legde medische attesten, waaruit 
blijkt dat (eiseres), op het ogenblik 
van de feiten, zich geen rekenschap 
kon geven van de door haar 
gestelde daden, weerhoudt de recht
bank ter zake een bepaalde twijfel 
nopens het misdadig inzicht »; dat 
het arrest, op het hager beroep van 
het openbaar ministerie, de aan 
eiseres ten laste gelegde feiten 
bewezen verklaart en haar veroor
deelt tot een gevangenisstraf met 
uitstel, tot een geldboete en in de 
kosten; 

Overwegende dat het arrest de 
door de raadsman van eiseres over
gelegde medische attesten uit het 

1° en 2° Uit de enkele omstandigheid dat debat weert omdat zij door de 
medische attesten door de behande-
lende geneesheer van de beklaagde 

1
_g_e_n_e_e_s_h_e_e_r __ v_a_n __ e_is_e_r_e_s __ a_a_n __ d_ie_ 

aan diens raadsman werden toege
stuurd, volgt niet noodzakelijk dat zij 
werden afgegeven met schending van 
het medisch beroepsgeheim; derhalve 
niet naar recht verantwoord en gewe
zen met miskenning van het recht van 
verdediging is het arrest waarin de 
medische attesten uit het debat zijn 
geweerd op grand aileen dat die attes
ten door de geneesheer aan de raads-

(1) Zie Cass., 14 juni 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 1102); 30 okt. 1978 (A.C., 1979, 235); Hof. 
van Justitie E.E.G., 10 juni 1980, J.T., 1981, 
blz. 739; Publikatieblad Hot van Justitie, 1980, 
blz. 1797; Cass. fr., 22 dec. 1966, Dalloz, 1967, 
blz. 122; FR. GLANSDORFF en D. LAGASSE, Le 
secret medical administratif et ses prolonge
ments, J.T., 1981, biz. 733; R. DECOSTER, Le 
secret professionnel et les autorites judiciaires 
penales, Rev. du not., 1981, biz. 174. 
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raadsman werden geadresseerd in 
strijd met het medisch beroepsge
heim; 

VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG MET REDE
NEN OMKLEDE BESL!SSING (1). 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de bedoelde 
attesten door de behandelende 
geneesheer van eiseres aan haar 
raadsman werden toegestuurd, niet 
noodzakelijk volgt dat zij werden 
afgeleverd met schending van het 
medisch beroepsgeheim; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
nu het de verwijdering van de 
medische attesten uit het debat niet 
naar recht verantwoordt, geen acht 
slaat op alle stukken van de proce
dure en aldus het recht van verdedi
ging van eiseres miskent; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiseres aange
voerde middelen die niet tot cassatie 
zonder verwij zing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van het thans gewezen 
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 Brussel. 

6 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Baeke
landt, Kortrijk. 

Nr. 475 

2' KAMER - 7 april 1982 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- IVIIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT OPGEROE
PEN EN NIET VERSCHENEN GETUIGEN N!ET 
ZIJN GEHOORD - M!DDEL VOOR HET EERST 
VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN - N!ET ONT
VANKELIJK MIDDEL (2). 

(JEAN T. HECK, " DE VOORZORG , N.V.) 

7 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 476 

2' KAMER - 7 april 1982 

1° AMBTENAAR - OPENBAAR OFFICIER 

OF AMBTENAAR, OF IEDER MET EEN OPEN
BARE DIENST BELAST PERSOON - VERTA
LER-REVISOR IN EEN PARKET - VERDUISTE
RING - STRAFWETBOEK, ART. 240 - MOREEL 
BESTANDDEEL - BIJZONDER OPZET -
BEDRIEGLIJK OPZET - BEGR!P. 

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
VERDU!STERING DOOR EEN OPENBAAR OFFI
CIER OF AMBTENAAR, OF !EDER MET EEN 
OPENBARE DIENST BELAST PERSOON -
STRAFWETBOEK, ART. 240 MOREEL 
BESTANDDEEL - BIJZONDER OPZET -
BEDR!EGLIJK OPZET - BEGRIP. 

3° AMBTENAAR - OPENBAAR OFF!CIER 

OF AMBTENAAR, OF IEDER MET EEN OPEN
BARE DIENST BELAST PERSOON - VERDU!S
TERING - STRAFWETBOEK, ART. 240 - AFLO
PEND MISDRIJF - BEGRIP. 

(1) Cass., 22 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 55). 

(2) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1172). 
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4° MISBRUIK VAN VERTROUWEN -
VERDUISTERING DOOR EEN OPENBAAR OFFI
CIER OF AMBTENAAR, OF DOOR IEDER MET 
EEN OPENBARE DIENST BELAST PERSOON -
STRAFWETBOEK, ART. 240 - AFLOPEND MIS
DRIJF - BEGR!P. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - M!DDEL DAT ENKEL BETREK
K!NG HEEFT OP EEN VAN DIE M!SDRIJVEN -
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER M!SDRIJF - N!ET ONTVANKE
LIJK CASSATIEMIDDEL {!). 

6° HELING - VOORWERP - STOFFEL!JKE 

ZAAK - BEGRIP. 

1 o en 2o Bijzonder opzet, bestanddeel van 
de in art. 240 Sw. omschreven verduis
tering, t. w. het opzet om zichzelf of 
een ander een onrechtmatig voordeel· 
te verschaffen of pogen te verschaffen, 
is naar recht verantwoord wanneer de 
rechter a.m. erop wijst dat de 
beklaagde, vertaler-revisor in een par
ket onder zijn archiefstukken een 
copie van de vertaling van stukken die 
hij uit kracht of uit hoofde van zijn 
bediening onder zich had, bewaard 
had om er later voor zijn werk gebruik 
van te maken en die copie heeft laten 
fotokopieren met de bedoeling ze aan 
de pers te bezorgen, waarbij indiscre
tie het doe] en verduistering het mid
del was (2). (Art. 240 Sw.) 

3o en 4o Verduistering door een openbaar 
officier of ambtenaar of door ieder met 
een openbare dienst belast persoon, 
als bedoeld in art. 240 Sw., is een aflo
pend misdrijf, in die zin dat he~ mis
drijf is voltrokken zodra het fe1t J:'an 
de verduistering met het vere1ste 
bedrieglijk opzet is gepleegd, oak al is 
het nagestreefde doel niet bereikt (3). 
(Art. 240 Sw.) 

6o AI betreft " heling » noodzakelijk een 
stoffelijke zaak, niet vereist is dat 
deze als dusdanig, op geld waardeer
baaJ is· derhalve kan er heling zijn 
van ee_;, fotokopie, verkregen bij wege 
vim verduistering door een derde, al 
heeft dat stuk op zichzelf geen gelds-

(1) Cass., 13 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 291). 

(2) en (3) Zie Cass., 11 juli 1938 (Bull. en 
Pas., 1938, I, 266), 17 nov. 1952 en 16 feb. 1953 
(ibid., 1953, I, 168 en 456). 

waarde, wanneer het, wegens zijn 
inhoud en nl. de inlichtingen die het 
bevat, belang heeft voor de eigenaar 
ervan (4). (Impliciet.) (Art. 505 Sw.) 

(CARPENTIER, GAROT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1981 
door het Ho£ van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op het cassatieberoep van de 
beklaagde Carpentier : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 240, 458 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest in rechte heeft 
beslist dat eiser het beroepsgeheim 
waartoe hij gehouden is, geschonden 
heeft door verduistering te plegen, dat 
zijn doel was een indiscretie te be~aan 
en de verduistering daartoe het mrddel 
was, dat het arrest heeft beslist dat eiser 
zich schuldig had gemaakt aan scherr
ding van het beroepsgeheim, waarna het, 
met bevestiging van het beschikkende 
gedeelte doch niet van de motivering van 
het bestreden vonnis, eiser veroordeelt 
ter zake dat hij als ambtenaar, ten deze 
als vertaler-revisor bij het parket van de 
procureur des Konings te .. Bruss.el, . uit 
kracht of uit hoofde van zrJn bedrenmg, 
ten nadele van de Belgische Staat, 
Ministerie van Justitie, bedrieglijk stuk
ken heeft verduisterd welke de vertaling 
bevatten van op zijn minst tien aan hem 
toevertrouwde berichten, met de omstan
digheid dat hij geen borgsom heeft 
gestort, dat het arrest die veroordeling 
enkel hierop grondt dat, wat het moreel 
bestanddeel van dit misdrijf betreft, 
« (eiser) kennelijk met bedrieglijk opzet 
heeft gehandeld, vermits het zijn opzet 
was zijn beroepsgeheim te schenden », 

terwijl, enerzijds, eiser als vertaler
revisor niet een staat of beroep uitoe
fende uit hoofde waarvan hij kennis 
droeg van andermans geheimen en, 
anderzijds, het arrest niet vaststelt dat 

(4) Zie inzake bedrieglijke verberging, .waar
van sprake is in art. 508 Sw.; Cass., 16 mer 1979 
(A.C., 1979, 1094). 
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de berichten waarvan de vertaling opge
nomen was in de stukken die zogezegd 
waren verduisterd, geheim waren; het 
bedrieglijk opzet, vereist om te kunnen 
spreken van bedrieglijke verduistering 
in de zin van artikel 240 van het Straf
wetboek, derhalve niet het opzet kon 
zijn om een schending te begaan van 
een beroepsgeheim waartoe eiser niet 
gehouden was (schending van arti
kel 458 van het Strafwetboek); het 
arrest, nu het geen andere omstandighe
den vaststelt waaruit het moreel 
bestanddeel van de verduistering blijkt, 
ofschoon eiser uitdrukkelijk betwistte 
dat hij voor zichzelf of voor een ander 
een onrechtmatig voordeel had nage
streefd, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en niet naar recht is ver
antwoord (schending van artikel 240 van 
het Strafwetboek) : 

Overwegende dat, in strijd met 
wat in het middel staat, het arrest 
het bestaan van bedrieglijk opzet 
aan de zijde van eiser niet grondt 
op de enkele overweging dat « eiser 
kennelijk met bedrieglijk opzet 
heeft gehandeld, vermits het zijn 
opzet was zijn beroepsgeheim te 
schenden >>; 

Dat het bovendien het bijzonder 
opzet, bestanddeel van de in 
artikel 240 van het Strafwetboek 
omschreven verduistering, namelijk 
het opzet om zichzelf of een ander 
een onrechtmatig voordeel te ver
schaffen of pogen te verschaffen, 
omschrijft met de vermelding dat 
eiser « de derde kopie onder zijn 
archiefstukken bewaard had om ze 
voor zijn later werk te gebruiken >>, 
dat hij daarvan een fotokopie had 
laten nemen << met de bedoeling 
deze aan de pers te bezorgen >>, dat 
zijn << doel ... (was) een indiscretie te 
begaan en verduistering daartoe het 
middel was >>; 

Dat het arrest, door nog er aan 
toe te voegen, enerzijds, << dat het 
terugleggen van de derde kopie op 
de plaats waar ze altijd had moeten 
opgeborgen blijven, neerkomt op 
een teruggave van de verduisterde 
zaak aan de eigenaar >>, anderzijds, 
dat eiser contact had opgenomen 
met vier van de overige beklaagden 

of met een van hen, ten einde hen 
of hem te laten profiteren van zijn 
indiscretie, de hierboven aangege
ven bewijzen betreffende het 
bedrieglijk opzet van eiser aanvult' 
met bewijzen door vermoedens; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 71 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de recht
vaardigingsgrond verwerpt die eiser met 
betrekking tot de twee telastleggingen 
op regelmatige wijze, subsidiair had 
voorgedragen en die hij had afgeleid uit 
de noodtoestand waarin hij verkeerde 
als gevolg van het feit dat de teksten die 
hij moest vertalen, onwettige verzoeken 
bevatten en dat aan die onwettigheid 
enkel door bekendmaking van de inhoud 
ervan een einde kon worden gemaakt, 
en het bijgevolg eiser veroordeelt 
wegens schending van het beroepsge
heim en verduistering, door een ambte
naar gepleegd, op de enkele grand « dat 
het hof zich moet onthouden van elk oor
deel over het zogezegd immoreel karak
ter van de te vertalen teksten en het 
opzet van beklaagde; dat daarentegen 
het moreel karakter van het geheim in 
geen enkel opzicht een van de voorwaar
den is voor de toepassing van artikel 458 
van het Strafwetboek; dat het bewuste 
artikel niet een particulier belang doch 
de openbare orde beschermt; dat het 
tach niet opgaat dat een vertaler bijvoor
beeld bij het parket, zogezegd uit morali
teitsoverwegingen, aangifte zou doen van 
bekentenissen van bijzonder schande
lijke feiten waarvan hij kennis zou heb
ben gekregen door voor een advocaat de 
brief te vertalen die een van de clienten 
hem geschreven heeft; dat de telastleg
ging B (schending van het beroepsge
heim) dus juist is omschreven en tegen 
(eiser) bewezen is, welke zijn opzet ook 
mage geweest zijn; dat beklaagde het 
geheim bericht moest weigeren in het 
geval dat hij zich buiten staat achtte om 
het geheim te bewaren, doch het onder 
geen enkel beding mocht bekend
maken "· 

terwijl, eerste onderdeel, eiser door de 
noodtoestand in te roepen, niet betoogde 
dat een van de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 458 van het Strafwetboek 
ontbrak, doch dat er voor het bij dat arti-
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kel strafbaar gestelde misdrijf alsook 
voor de verduistering rechtvaardigings
gronden bestonden in de zin van 
artikel 71 van het Strafwetboek; het 
bestreden arrest derhalve niet regelma
tig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) en niet 
naar recht is verantwoord (schending 
van artikel 71 van het Strafwetboek), 
doordat het eiser wegens die twee telast
leggingen veroordeelt, zonder daarbij 
vast te stellen dat de door eiser aange
voerde omstandigheden niet bewezen 
waren of dat daaruit niet af te leiden 
vie! dat eiser gedwongen was door een 
macht die hij niet had kunnen weer
staan; 

tweede onderdeel, de rechtvaardigings
grond, bedoeld in artikel 71 van het 
Strafwetboek, een algemene strekking 
heeft, het arrest derhalve die algemene 
strekking miskent (schending van 
artikel 71 van het Strafwetboek) in het 
geval dat het, door te beslissen dat 
« beklaagde het geheim bericht moest 
weigeren doch het onder geen enkel 
beding mocht bekendmaken in het geval 
dat hij zich buiten staat achtte om het 
geheim te bewaren », eiser het recht wil 
ontzeggen om zich op de noodtoestand te 
beroepen ter rechtvaardiging van de 
schending van het beroepsgeheim : 

Overwegende dat ondanks het 
opschrift « Ten aanzien van het 
geheel der telastleggingen », eiser 
de noodtoestand in zijn conclusie 
enkel aanvoerde als rechtsvaardi
gingsgrond voor de hem ten laste 
gelegde schending van het be
roepsgeheim; 

Overwegende dat verduistering 
een aflopend misdrijf is en dat de 
aan eiser verweten verduisteringen 
van stukken gepleegd zijn voor de 
bekendmaking van hun inhoud, 
welk feit door het arrest wordt aan
gemerkt als strafbare schending van 
het beroepsgeheim; 

Overwegende derhalve dat het 
arrest, na te hebben vastgesteld dat 
eiser de hem verweten verduisterin
gen met bedrieglijk opzet heeft 
gepleegd, wat die misdrijven betreft, 
niet behoefde te antwoorden op het 
middel afgeleid uit de noodtoestand I 
en evenmin ambtshalve het ontbre-

ken van rechtvaardigingsgronden, 
·met name van de noodtoestand 
diende vast te stellen; 

Dat in dit opzicht van elk belang 
is ontbloot de considerans dat, wat 
het bedrieglijk opzet van eiser bij 
het plegen van zijn verduisteringen 
betreft, het arrest onder meer, zoals 
hierboven staat aangegeven, het 
opzet om het beroepsgeheim te 
schenden, in aanmerking neemt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest heeft 
vastgesteld dat de Staat eiser, die verta
ler is in vast dienstverband, stukken 
heeft toevertrouwd welke oorspronkelijk 
in het Duits waren gesteld en aan de 
Staat toebehoorden; dat eiser op de hem 
verstrekte aanwijzingen die stukken 
naar het Frans heeft vertaald op getypte 
bladen in vier exemplaren; dat de in het 
Duits gestelde stukken zelf, het origineel 
van de vertaling ervan en twee van de 
drie op doorslagpapier gemaakte 
kopieen, opgeborgen werden in de dos
siers van de diensten waarvoor ze 
bestemd waren; dat eiser de derde kopie 
bewaard heeft onder meer om ze bij zijn 
later werk te gebruiken; dat die derde 
kopie werd gebruikt voor het maken van 
de litigieuze fotokopieen, die eiser aan 
een derde heeft overhandigd met het oog 
op bekendmaking, dat eiser voor het ove
rige de derde kopie opnieuw in zijn dos
siers heeft opgeborgen; dat het bestreden 
arrest daarna, met bevestiging van het 
beschikkende gedeelte - doch niet van 
de motivering - van het bestreden von
nis, eiser veroordeelt ter zake dat hij als 
vertaler-revisor bij het parket van de 
procureur des Konings te Brussel en als 
persoon die uit hoofde van zijn staat of 
beroep kennis droeg van hem toever
trouwde geheimen, deze buiten het geval 
dat hij geroepen was om in rechte getui
genis af te leggen, bekendgemaakt heeft, 
dat hij ten deze de inhoud heeft bekend
gemaakt van ten minste tien berichten, 
dat het arrest de veroordeling voorname
lijk hierop grondt « dat een vertaler 
uiteraard door de aard van zijn werk 
kennis krijgt van andermans geheimen; 
dat, als de eigenaar van een stuk de ver
taling daarvan vraagt, hij zulks doet om 
te weten wat er in staat omdat hij zelf 
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de inhoud niet verstaat of omdat dege
nen die zich van het stuk zullen moeten 
bedienen, het niet begrijpen; (dat) met 
andere woorden ( ... ) de eigenaar van het 
stuk alsdan verplicht is een beroep te 
doen op een derde aan wie hij noodge
dwongen doch in vertrouwen het geheim 
toevertrouwt van het te vertalen bericht; 
dat die derde, de vertaler, het vertrou
wen van de eigenaar beschaamt en een 
kennelijke schending van het beroepsge
heim begaat wanneer hij naar eigen 
goeddunken over het geheim beschikt ,, 

terwijl, eerste onderdeel, de vertaler 
noch uit hoofde van de aard van zijn 
bediening noch op grond van enige wet
telijke bepaling kan worden aangemerkt 
als een persoon die gebonden is door het 
beroepsgeheim in de zin van artikel 458 
van het Strafwetboek; de hoedanigheid 
van noodwendig vertrouwensman niet 
mag worden uitgebreid tot zij die enkel 
tot discretie verplicht zijn; het arrest der
halve door te beslissen dat eiser als ver
taler-revisor uit hoofde van zijn staat of 
beroep kennis droeg van andermans 
geheimen, artikel 458 van het Strafwet
boek verkeerd toepast; 

tweede onderdeel, eiser in zijn regel
matig voor de appelrechter genomen 
conclusie had betoogd dat de akten 
welke met de uitoefening van een beroep 
verband houden, enkel op grond van de 
wet als vertrouwelijk en geheim konden 
worden aangemerkt; het bestreden 
arrest in geen enkele considerans ant
woordt op dat middel, zodat het nief 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, eiser in genoemde 
conclusie had betoogd dat « noch de vast
stelling dat de door Interpol-Wiesbaden 
aan Interpol-Brussel gevraagde onder
zoeksverrichtingen strijdig waren met de 
statuten van deze internationale organi
satie en de wet, noch de omstandigheid 
dat de minister van Binnenlandse Zaken 
van de Bondsrepubliek Duitsland een lid 
van het parket-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel verzocht om woord
voerders te ontmoeten van het Belgische 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie, noch de inhoud van die 
boodschappen kan worden beschouwd 
als geheime informatie »; het arrest door 
niet te antwoorden op dat verweermiddel 
en door niet vast te stellen dat die bood
schappen geheim waren, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 

artikel 97 van de Grondwet) en niet naar 
recht is verantwoord (schending van arti
kel 458 van het Strafwetboek) : 

Overwegende dat, nu eiser tot een 
enkele straf is veroordeeld wegens 
verduisteringen en schending van 
het beroepsgeheim en, nu die straf 
wettig is verantwoord door de ver
oordeling wegens verduisteringen, 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang het middel dat enkel opkomt 
tegen de beslissing betreffende de 
telastlegging van schending van het 
beroepsgeheim; 

II. Op het cassatieberoep van de 
beklaagde Garot : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 505 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat « de litigieuze fei
ten dus moeten worden beoordeeld in 
het licht van wat er gebeurd is met een 
stuk dat geen enkele geldswaarde bezit; 
doch een belang heeft voor de eigenaar 
ervan », beslist dat, wat het aan eiser ten 
laste gelegde misdrijf van heling betreft, 
« niet de inlichting aldus voorwerp was 
van de heling, zoals de verdediging het 
wil doen geloven, doch de fotokopie zelf 
die door middel van verduistering werd 
verkregen », en bijgevolg « enkel het 
beschikkende gedeelte van het beroepen 
vonnis bevestigt ,, 

terw1jl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus op een tegenstrijdige motivering 
berust, nu het betoogt, enerzijds, « dat 
niet de inlichting aldus voorwerp was 
van de heling, zoals de verdediging het 
wil doen geloven, doch de fotokopie zelf 
die door middel van verduistering werd 
verkregen », anderzijds, « dat de liti
gieuze feiten moeten worden beoordeeld 
in het Iicht van wat er gebeurd is met 
een stuk dat geen enkele geldswaarde 
bezit doch een belang heeft voor de eige
naar ervan », waarmee het impliciet 
doch onmiskenbaar te kennen geeft dat 
het belang van het stuk gelegen is in de 
inlichting die het bevat; die strijdigheid 
in de motivering gelijkstaat met het ont
breken van motivering en de bestreden 
beslissing derhalve niet naar recht is 
verantwoord en niet regelmatig met 
redenen is omkleed; 

tweede onderdeel, het arrest geen dui
delijk antwoord geeft op de vraag of het 
in feite heeft willen beslissen dat de 
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door het plegen van verduistering ver
kregen fotokopie zelf het voorwerp is 
van de heling, ook al bezit ze geen 
enkele geldswaarde, dan wei of het in 
rechte heeft willen beslissen dat de door 
verduistering verkregen fotokopie, die 
geen enkele geldswaarde heeft doch niet
temin een belang heeft voor de eigenaar, 
het voorwerp is van de heling, zodat het 
Hof in de onmogelijheid verkeert de 
bestreden beslissing op haar wettigheid 
te toetsen; 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de door eiser in zijn conclusie 
voorgedragen middelen ten betoge, ener
zijds, « dat, tenzij men het witte blad dat 
uit het fotokopietoestel gekomen is, 
beschouwt als het voorwerp van de 
heling, hetgeen geen enkel zin heeft, het 
geheelde voorwerp de inlichtingen zijn 
welke op dat blad staan ,,, anderzijds, 
« dat de betrokken zaak, de inlichtingen 
welke in de fotokopieen staan, niet beho
ren tot een van de categorieen van 
zaken die de wet onderscheidt >> en ten 
slotte, « dat uit artikel 505 noch uit de 
plaats van dat artikel in het Strafwet
boek blijkt dat een onstoffelijke zaak het 
voorwerp kan zijn van heling >>; de 
bestreden beslissing derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed; 

vierde onderdeel, uit het arrest noch 
uit enig stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser op enigerlei 
wijze inbreuk zou hebben gemaakt op 
het eigendomsrecht; hij dus artikel 505 
van het Strafwetboek niet heeft kunnen 
overtreden : 

Wat de eerste twee onderdelen 
samen betreft : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te stellen, enerzijds, dat 
niet de gefotokopieerde inlichting 
doch wel de fotokopie zelf werd 
geheeld, anderzijds, dat het 
geheelde stuk als zodanig, dat wil 
zeggen het stuk zelf, geen enkele 
geldswaarde bezat, vermits enkel de 
inlichting die erin stond, voor de 
eigenaar belang had; 

Dat het arrest aldus zonder dub
belzinnigheid aangeeft dat de heling 
betrekking had op de fotokopie die 
werd verkregen door middel van 
een door een medebeklaagde 
gepleegde verduistering en dat dit 
stuk zonder twijfel op zich geen 
enkele geldswaarde had doch 

wegens de inhoud, dus wegens de 
inlichtingen welke erin stonden, een 
belang had voor de eigenaar ervan; 

Dat beide onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de antwoor

den op de eerste twee onderdelen 
van het middel blijkt dat het arrest 
niet diende te antwoorden op de 
conclusie ten betoge dat het misdrijf 
« heling » enkel een stoffelijke zaak 
tot voorwerp kan hebben, vermits 
die conclusie niet meer ter zake die
nend was nadat het arrest had 
beslist dat eiser stoffelijke zaken 
had geheeld; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, in strijd met 

wat het middel betoogt, het arrest 
beslist dat de geheelde stukken 
eigendom waren van de Belgische 
Staat; 

Dat dit onderdeel van het middel 
berust op een onjuiste lezing van 
het arrest en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

III. En overwegende dat ten aan
zien van de twee eisers, de substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de cas
satieberoepen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn cassatie
beroep. 

7 april 1982 - z• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Legros, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Draps en de Beer de Laer, 
Brussel. 
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Nr. 477 

1' KAMER - 15 april 1982 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCH!UFT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - OVEREENKOMST - UlTLEG
GlNG VERENIGBAAR MET DIE AKTE - GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 

omscbreven als de overeenkomst die 
de uitzendkracbt verbindt met bet uit
zendbureau, en niet de overeenkomst 
tussen de gebruiker en bet uitzendbu
reau; daaruit volgt dat bet ontbreken, 
in laatstbedoelde overeenkomst, van 
de reden waarom de overeenkomst 
van de vervangen bediende is 
gescborst, geen scbending kan opleve
ren van art. 9 en dat die weglating, bij
gevolg, niet kan leiden tot toepassing 
van art. 32. 

KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE (GEMEENTE ANDERLECHT T. WIUIAERS, 
AAN EEN OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT Z!J, VOLGENS DE INTERPRETATIE 
DIE H!J ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN 
PARTIJEN HEEFT - GEEN l\IIISKENNING VAN 
ART. 1134 B.W. (1). 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUSIE W AARIN ENKEL KRITIEK WORDT 
GEOEFEND OP EEN VERWIJZING IN EEN DOOR 
DE EERSTE RECHTER OVERGENOMEN VOET
NOOT INZAKE RECHTSLEER - LOUTERE 
BESCHOUWING - NOCH VORDERING, NOCH 
WEER, NOCH EXCEPriE CONCLUSIE 
WAAROP NIET BEHOEFT TE WORDEN GEANT
WOORD (2). 

4° ARBEID - TIJDELIJKE ARBEID, UITZEND
ARBEID EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN 
WERKNEMERS TEN BEHOEVE VAN GEBRU!
KERS- WET VAN 28 JUNI 1976, ART. 9- TOE
PASSINGSGEBIED. 

1 o De bewijskracbt van een overeen
komst wordt niet miskend door de 
beslissing, waarbij aan die overeen
komst een interpretatie wordt gegeven 
die verenigbaar is met de zin en de 
draagwijdte van de akte die ze vast
stelt (3). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

4o Art. 9 wet van 28 juni 1976, volgens 
betwelk in de arbeidsovereenkomst 
voor uitzendarbeid de reden moet wor
den vermeld waarom de arbeidsover
eenkomst van de vervangen bediende 
is gescborst, is slecbts toepasselijk op 
de overeenkomst voor uitzendarbeid, 
die in art. 7 van die wet wordt 

(1) Cass., 18 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 50). 

(2) Zie Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 631). 

(3) Cass., 18 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 50). 

" DAOUST INTERIM » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king van 30 maart 1982 van de Eer
ste Voorzitter waarbij de zaak naar 
de eerste kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
20 januari 1981 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat eiseres 
reeds v66r 1 december 1976 verweerder; 
werkgever was geworden « gelet op de 
opeenvolging gedurende bijna zes jaar 
van overeenkomsten voor een bepaalde 
tijd waarbij de vennootschap Daoust 
Interim zonder feitelijke beperking de 
bevoegdheden inzake gezag, leiding en 
toezicht, die eigen zijn aan de werkge
ver, heeft overgedragen », 

terw1jl, eerste onderdeel, uit de in de 
debatten overgelegde overeenkomsten 
ten overvloede blijkt dat verweerster 
haar bevoegdheden inzake gezag, leiding 
en toezicht, die eigen zijn aan de werk
gever, slechts gedeeltelijk heeft overge
dragen, aangezien verweerder zijn afwe
zigheden, het naleven van de uurrege
ling, de omvang van zijn prestaties, 
enz ... , jegens haar moest blijven verant
woorden; daaruit volgt dat het arbeidshof 
slechts met miskenning van de bewij s
kracht van de akten en inzonderheid van 
de aan het hof overgelegde overeen
komsten heeft kunnen oordelen dat er 
een arbeidsovereenkomst voor bedienden 
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tussen eiseres en verweerder bestond 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest, door 
aileen te bevestigen dat een dergelijke 
onbeperkte overdracht van de bevoegd
heden van de werkgever vanwege ver
weerster aan eiseres heeft plaatsgevon
den, niet antwoordt op de omstandige 
middelen uit de conclusie van hager 
beroep van eiseres waarin zij aantoonde, 
enerzijds, dat verweerder onder verweer
sters gezag bleef, meer bepaald « met 
betrekking tot de verantwoording van 
zijn afwezigheden, wegens ziekte of 
enige andere reden, de eerbiediging van 
de uurregeling, die niet noodzakelijk 
overeenstemde met die van de gemeente
diensten, de betaling van de wedden en 
de sociale bijdragen, enz ... » en, ander
zijds, dat de overdracht van bevoegdhe
den die ten deze is gebeurd « niet meer 
was dan een modaliteit die vereist is 
voor de werkelijke uitvoering van de 
overeenkomst, die enkel mogelijk was 
mits de gebruiker over een zekere 
bevoegdheid inzake leiding en toezicht 
beschikt "• zonder dat die overdracht 
enige invloed heeft op de aard van de 
juridische betrekkingen tussen de par
tijen en inzonderheid op de juridische 
betrekkingen die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
tussen verweerder en verweerster; daar
uit volgt dat het arrest niet naar wens 
van artikel 97 van de Grondwet met 
redenen is omkleed; 

derde onderdeel, het arrest, ook in de 
onderstelling dat het op geldige wijze 
heeft kunnen beslissen dat verweerster 
haar bevoegdheden als werkgever op 
onbeperkte wijze aan eiseres heeft over
gedragen, uit die vaststelling aileen niet 
heeft kunnen afleiden dat eiseres ver
weerders werkgever was geworden, nu 
het louter feit van een dergelijke over
dracht niet in se de wijziging van de 
betrekkingen medebrengt en evenmin 
het verdwijnen van de arbeidsovereen
komst of arbeidsovereenkomsten voor 
bedienden tussen verweerster en ver
weerder, doch inherent is aan het stelsel 
zelf van de uitzendarbeid (schending van 
de artikelen 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

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

de in het middel weergegeven consi
deransen, de geschriften waarin de 
overeenkomsten tussen de partijen 

zijn vastgelegd, niet uitlegt op een 
wijze die onverenigbaar is met hun 
zin en hun draagwijdte, en bijgevolg 
hun bewijskracht niet heeft kunnen 
miskennen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat eiseres en de verweerder Wil
maers << beschouwd moeten worden 
als verbonden door een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd 
vanaf het begin der uitvoering van 
de arbeid, zoals de bewoordingen 
van § 3 van artikel 32 van de wet 
van 28 juni 1976 luiden; dat zulks 
trouwens het geval was v66r 
1 december 1976, gelet op de opeen
volging gedurende bijna zes jaar 
van overeenkomsten voor een 
bepaalde tijd waatbij de vennoot
schap Daoust Interim, zonder enige 
feitelijke beperking, de bevoegdhe
den inzake gezag, leiding en toe
zicht, die eigen zijn aan de werkge
ver, heeft overgedragen >>; 

Overwegende dat door die consi
deransen het arrest, dat beslist, 
enerzijds, dat de vennootschap 
Daoust Interim aan eiseres al haar 
bevoegdheden inzake gezag, leiding 
en toezicht heeft overgedragen en, 
anderzijds, dat de opeenvolging 
gedurende bijna zes jaar van over
eenkomsten voor een bepaalde tijd 
tussen eiseres en Wilmaers een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd 
heeft doen ontstaan, de in het mid
del aangewezen conclusie beant
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat in dit onderdeel 

van het middel aileen de misken
ning van de verbindende kracht van 
de overeenkomst tussen de partijen 
wordt aangevoerd; 

Overwegende dat de rechter die 
aan de overeenkomsten de gevolgen 
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toekent die zij, volgens zijn uitleg
ging, wettig tussen de partijen heb
ben, zonder miskenning van de 
bewijskracht van de geschriften 
waarin zij zijn vastgelegd, de ver
bindende kracht van· die overeen
komsten niet miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 9, 32, §§ 1, 
2 en 3, 40, 2°, 45, littera b, van de wet 
van 28 juni 1976 houdende voorlopige 
regeling van de tijdelijke arbeid, de uit
zendarbeid en het ter beschikking stel
len van werknemers ten behoeve van 
gebruikers en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest oordeelt dat de laat
ste overeenkomst tussen eiseres en ver
weerster van 30 november 1976 nietig is 
bij toepassing van artikel 32 van de 
genoemde wet, wegens schending van 
haar artikel 9, te weten dat de reden van 
schorsing van de vervangen bediende 
niet is vermeld in de overeenkomst, en 
bijgevolg oordeelt dat alleen eiseres de 
werkgever van verweerder was, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van 
de voornoemde wet van 28 juni 1976 uit
sluitend spreekt over de vermeldingen 
die op straffe van nietigheid moeten 
voorkomen in « de arbeidsovereenkomst 
voor uitzendarbeid », die in artikel 7 van 
dezelfde wet wordt omschreven als « de 
overeenkomst waarbij een uitzendkracht 
zich tegenover een uitzendbureau ver
bin.dt om, tegen loon, een bij of krach
tens deze wet toegelaten tijdelijke arbeid 
bij een gebruiker te verrichten >>, zodat 

· het arbeidshof uit de aangevoerde bepa
lingen, niet zonder schending ervan, kon 
afleiden dat de overeenkomst tussen 
eiseres en verweerster, die met deze wet
telijke bepalingen niets uitstaande heeft, 
nietig is (schending van de artikelen 7, 9, 
32, §§ 1, 2 en 3, van de wet van 28 juni 
1976 en 1165 van het Burgerlijk Wet
boek); 

tweede onderdeel, uit de artikelen 40, 
2', en 45, littera b, van dezelfde wet van 
28 juni 1976 volgt dat de schending van 
genoemd artikel 9 alleen leidt tot toepas
sing van penale sancties en administra
tieve geldboeten op de houder van een 
uitzendbureau, ten deze verweerster, en 
niet. op de gebruiker, daaruit volgt dat 
laatstgenoemde noch strafrechtelijk noch 
administratief noch burgerlijk aanspra
kelijk kan worden gesteld voor de· schen-

ding van een wettelijke bepaling in een 
overeenkomst waarmee hij trouwens 
niets te maken heeft overeenkomstig de 
regel van de relatieve uitwerking van de 
overeenkomsten (inzonderheid schending 
van de artikelen 40, 4', 45, ·littera b, van 
de wet van 28 juni 1976 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arbeidshof, bij 
ontstentenis van een wettige vaststelling 
van de nietigheid van de overeenkomst 
tussen de gebruiker en het uitzendbu
reau, niet met toepassing van artikel 32 
van de wet van 28 juni 1976 kon oorde
len dat de gebruiker, eiseres, verweer
ders werkgever was (inzonderheid scherr
ding van artikel 32, §§ 1, 2 en 3, van de 
wet van 28 juni 1976) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest, 

wegens de verwerping van het 
tweede middel, naar recht verant
woord blijft om de reden dat Ver
weerder moet geacht worden reeds 
v66r 1 december 1976 door een 
arbeidsovereenkomst voor een · onbe
paalde tijd verbonden te zijn 
geweest, gelet op de opeenvolging 
gedurende bijna zes jaar van over
eenkomsten voor een bepaalde duur 
waardoor de vennootschap Daoust 
Interim zonder beperking de 
bevoegdheden inzake gezag, leiding 
en toezicht, die eigen zijn aan de 
werkgever, heeft overgedragen; 

Dat het middel tegen een ten 
overvloede gegeven reden van het 
arrest is gericht en dus niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest oordeelt dat « de 
betwiste beslissing, met betrekking tot 
de periode v66r 1 december 1976, terecht 
steunt op overwegingen uit een noot van 
M. Wantiez onder een vonnis van 
22 februari 1974 van de Arbeidsrecht
bank te Luik >>, 

terwijl die reden niet antwoordt op het 
omstandig middel uit de conclusie van 
hoger beroep van eiseres, waarin zij de 
overwegingen van die auteur over de 
gevolgen van de duur van de terbeschik
kingstelling van de uitzendkracht bij de 
gebruiker bekritiseerde onder aanvoe
ring « dat het beroepen vonnis ten 
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onrechte het jurisprudentieel gezag van 
een vonnis van 19 oktober 1973 van de 
Arbeidsrechtbank te Gent aanvoert; 
genoemd vonnis immers niet heeft 
beslist dat een uitzendkracht?die sedert 
meer dan twee jaar ononderbroken ter 
beschikking is gesteld van dezelfde 
klant, geen bediende van het agentschap 
meer is " en dat « door de duur van de 
terbeschikkingstelling de juridische 
grondslag van de verhouding tussen het 
agentschap en de werknemer is opgehe
ven >>; de omstandigheden van dat vonnis 
volledig verschillend zijn; het een per
soon betrof die door een uitzendbureau 
gedurende twee jaar als zelfstandige 
arbeider ter beschikking was gesteld van 
een Franse vennootschapen daarna in 
het Belgisch filiaal van de Franse ven
nootschap was opgenomen; daar de 
betrokkene na drie jaar werken werd 
ontslagen, moest worden beoordeeld of 
de eerste periode van twee jaar bij de 
Franse vennootschap in aanmerking 
moest genomen worden bij de bereke
ning van de opzeggingstermijn; de 
Arbeidsrechtbank te Gent geenszins zegt 
dat er tijdens de bewuste periode tussen 
de gebruikende vennootschap en de uit-
zendkracht een overeenkomst is 
geweest; en de arbeidsrechtbank 
bovendien haar motivering vooral laat 
steunen op het feit dat beide partijen 
bedrog hebben gepleegd; het ten deze 
niet onbelangrijk is erop te wijzen dat 
het beroepen vonnis geen gewag maakt 
van bedrog en zelfs vaststelt dat, zoals 
eiser toegeeft, er geen sprake is van 
veinzerij », zodat het arrest, door dit 
omstandig middel niet te beantwoorden, 
niet naar wens van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen is omkleed : 

Overwegende dat dat het middel 
aan het arrest verwijt dat het niet 
antwoordt op de conclusie van eise
res, waarin een vonnis van 19 okto
ber 1973 van de rechtbank te Gent 
wordt onderzocht, met het doel aan 
te tonen dat die rechtspraak, op 
onderhavig geschil niet van toepas
sing, door het beroepen vonnis ten 
onrechte werd aangevoerd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
niet behoefde te antwoorden op een 
gewone in conclusie uitgedrukte 
considerans, waarin enkel een ver
wijzing wordt bekritiseerd uit een 
noot van de rechtsleer, die door de 
eerste rechter was overgenomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de· 
schending van de artikelen 1, 9 en 32: 
van de wet van 28 juni 1976 houdende 
voorlopige regeling van de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter; 
beschikking stellen van werknemers ten' 
behoeve van gebruikers, 

doordat het arrest om verweerster bui
ten de zaak te stellen zegt « dat geen. 
enkel gegeven in feite of in rechte een' 
hoofdelijke veroordeling van de perso-i 
nenvennootschap met beperkte aanspra-· 
kelijkheid Daoust Interim, thans naam
loze vennootschap Daoust Interim, kan 
verantwoorden "• 

terwijl, zelfs in de veronderstelling dat 
eiseres verweerders werkgever is gewor
den, quod non, verweerster toch 
artikel 32, § 1, van de voornoemde wet 
van 28 juni 1976 zou hebben geschonden, 
waarin wordt gezegd dat verboden is de 
activiteit van uitzendbureau die « buiten' 
de in hoofstuk I en II voorgeschreven: 
regels >> van de genoemde wet wordt uit-' 
geoefend, en artikel 9, dat volgens het· 
arrest zou zijn geschonden, tot die hoofd-· 
stukken behoort, zodat de beslissing bij-: 
gevolg artikel 32, § 4, moest toepassen, 
en bijgevolg verweerster hoofdelijk met 
eiseres moest veroordelen tot betaling 
van de vergoedingen bepaald bij 
artikel 32, § 3, die krachtens de arbeids
overeenkomst verschuldigd zijn 

Overwegende dat het middel 
steunt op de hypothese dat de 
bestreden beslissing terecht heeft 
geoordeeld dat verweerster artikel 9 
van de wet van 28 juni 1976 had 
geschonden door in de met eiseres 
gesloten overeenkomst niet de 
reden te hebben vermeld van de 
schorsing van de « vervangen >> 

bediende; 

Overwegende dat artikel 9 van de, 
wet van 28 juni 1976 evenwel enkel; 
toepasselijk is op de overeenkomst' 
van uitzendarbeid, omschreven bij' 
artikel 7 van de wet als de overeen
komst die de uitzendkracht verbindt 
met het uitzendbureau, en niet de 
overeenkomst tussen de gebruiker 
en het uitzendbureau; 
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Overwegende dat het ontbreken, 
in de laatstgenoemde overeenkomst, 
van de opgave van de reden van de 
schorsing van de overeenkomst van 
de « vervangen >> bediende, geen 
schending kan opleveren van 
artikel 9, en dat die weglating bijge
volg niet kan leiden tot toepassing 
van artikel 32; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

15 april 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
<;:aat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe en Bayart. 

Nr. 478 

1' KAMER - 15 april 1982 

1° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP BEPAALDE REDENEN VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - BESCHIKKENDE 
GEDEELTE NAAR RECHT VERANTWOORD 
DOOR EEN ANDERE REDEN- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

1" Een arbeidsongeval vereist a.m. een 
plotselinge gebeurtenis die een letsel 
veroorzaakt; hoewel de val van een 
lichaam de plotselinge gebeurtenis kan 
zijn, tach dienen de getroffene of zijn 
rechthebbenden het bewijs te leveren 
van die gebeurtenis en de enkele 
omstandigheid dat de getroffene een 
vijftal uur op een hoogte werkte, in 
een onstabiele positie en bij koud 
weer, is niet voldoende om te zeggen 
dat er zich een plotselinge gebeurtenis 
heeft voorgedaan (1). 

2" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat enkel kritiek 
oefent op bepaalde redenen van de 
bestreden beslissing, terwijl het 
beschikkende gedeelte naar recht ver
antwoord is door een andere reden (2). 

(PASCHOU T. BELGiiO: IXDUSTRIE) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op de beschik
king van 30 maart 1982 van de Eer
ste Voorzitter, waarbij de zaak naar 
de eerste kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
6 oktober 1980 door het Arbeidshof 
te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest, na te hebben 
gezegd dat de door een arbeidsongeval 
getroffene of zijn rechthebbenden, die 
een rechtsvordering tot betaling van de 
forfaitaire vergoedingen instellen, niet 
enkel een letsel moeten aanwijzen maar 
ook een plotselinge gebeurtenis « waar
door het aangevoerde letsel kan teweeg
gebracht worden ,, en « waardoor het 
aangevoerde letsel kan zijn toe
gebracht >>, beslist dat eiseres geen plot
selinge gebeurtenis aanwijst die een let
set kon teweegbrengen dat tot het over
lijden van haar echtgenoot heeft geleid 
en om die reden het beroepen vonnis 
bevestigt, dat de rechtsvordering niet 
gegrond had verklaard, 

terwijl de getroffene of zijn rechtheb
benden aileen een plotselinge gebeurte
nis en een letsel moeten aanwijzen, want 
de wet veronderstelt, tot het tegendeel is 
bewezen, dat wanneer de plotselinge 
gebeurtenis en het letsel bewezen zijn, 
het eerste de oorzaak is van het tweede; 
het arrest, door te eisen dat eiseres 
bewijst dat er een plotselinge gebeurte
nis is « die het aangevoerde letsel kan 

------------------1 teweeggebracht hebben >>, aan de rechts
vordering van eiseres een voorwaarde (1) Cass., 22 sept. 1976 (AC., 1977, 87); 

16 feb. 1981 en 27 april 1981 (ibid., 1980-81, 1-----------------
nrs. 353 en 482) en Cass., 11 jan. 1982 (ibid., 
1981-82, nr. 285) met concl. adv.-gen. Lenaerts, 
R. W., 1981-82, kol. 1872. 

(2) Cass., 24 sept. 1981 (AC., 1981-82, nr. 66); 
zie Cass., 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 422). 
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oplegt die niet bij de wet is bepaald en 
artikel 9 van de wet van 10 april 1971 
schendt : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, wanneer de 
getroffene of zijn rechthebbenden, 
benevens het bestaan van een letsel, 
een plotselinge gebeurtenis aanwij
zen, het letsel, behoudens tegenbe
wijs, vermoed wordt door een onge
val te zijn veroorzaakt; 

Overwegende dat de val van een 
lichaam de plotselinge gebeurtenis 
kan zijn, maar dat de getroffene of 
zijn rechthebbenden die gebeurtenis 
moet bewijzen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de echtgenoot van eiseres, 
die zijn werk als arbeider uitvoerde, 
plots ineenzakte ten gevolge van de 
breuk van een aneurysma binnen de 
schedel; 

Dat het arrest duidelijk zegt dat 
aileen de omstandigheid dat de 
getroffene sedert ongeveer vijf uur 
op hoogte werkte, in een onstabiele 
positie en bij koud weer, niet vol
staat om het bestaan van een plotse
linge gebeurtenis aanneembaar te 
maken; 

Dat het arrest, na te hebben 
gezegd dat, wanneer het bestaan 
van het letsel is aangenomen, de 
plotselinge gebeurtenis, die het let
sel heeft teweeggebracht, door eise
res moet aangetoond worden, vast
stelt dat laatstgenoemde ten deze 
dat bewijs niet levert; 

Dat het arrest aldus, zonder de 
vordering te onderwerpen aan niet 
bij de wet voorziene voorwaarden 
en zonder artikel 9 van de wet van 
10 april 1971 te schenden, heeft kun
nen beslissen dat de plotselinge 
gebeurtenis niet is aangewezen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest op grand van een 
onaantastbare beoordeling in feite van 
de gegevens van de zaak erop had gewe
zen dat ten deze de getroffene << zijn 
werk als arbeider uitvoerde en plots 
ineenzakte ten gevolge van de breuk van 
een aneurysma binnen de schedel », en 
het arbeidsongeval had omschreven als 
" een gebeurtenis die een lichamelijk let
sel teweegbrengt en waarvan de oorzaak 
of een van de oorzaken buiten het orga
nisme van de getroffene ligt », en zegt 
dat de hamvraag, om te bepalen of er 
ten deze sprake is van een arbeidsonge
val, is " of er een plotseling gebeurtenis 
is "• en beslist dat eiseres niet aantoont 
dat er een plotselinge gebeurtenis is 
geweest die buiten het organisme van de 
getroffene is gelegen, nu de door eiseres 
bij conclusie uiteengezette overwegingen 
niet volstaan om een plotselinge gebeur
tenis geloofwaardig te maken, 

terwijl, eerste onderdeel, de wet veron
derstelt dat elke plotselinge gebeurtenis 
die een lichamelijk letsel teweegbrengt 
en die tijdens het werk plaatsgrijpt, door 
het werk is veroorzaakt, zodat het arrest, 
door te eisen dat de getroffene of zijn 
rechthebbenden aantonen dat de plotse
linge gebeurtenis die een lichamelijk let
sel teweegbrengt een oorzaak heeft die 
buiten het organisme van de getroffene 
ligt, het begrip arbeidsongeval miskent 
en artikel 7 van de Arbeidsongevallen
wet schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
te zeggen, enerzijds, dat het in feite vast-· 
staat dat de getroffene plots is ineenge
zakt, wat ontegensprekelijk een plotse
linge gebeurtenis vormt, en te beslissen, 
anderzijds, dat er geen arbeidsongeval is 
om de reden dat het bestaan van de plot
selinge gebeurtenis niet is aangewezen; 
die tegenstrijdige motieven een schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
opleveren : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede middel volgt dat eise
res de plotselinge gebeurtenis die 
.het letsel heeft teweeggebrach,t niet 
heeft aangetoond en dat het arrest 
dus naar recht beslist dat het onge
val niet als een arbeidsongeval kan 
beschouwd worden; 

Dat de kritieken van het arrest
middel jegens de vaststellingen en 
consideransen van het arrest, ook al 
waren zij aangetoond, niet tot ver-
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nietiging van de beslissing kunnen 12" Een arbeidsovereenkomst voor be-
leiden nu het beschikkend gedeelte dienden voor een bepaalde tijd 
ervan naar recht verantwoord blijft" onderstelt noodzakelijk dat de over-

' eenkomst melding maakt van een 

Dat het middel wegens het ont
breken van belang niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de kosten, 
ingevolge artikel 68 van de wet van 
10 april 1971, ten laste van de verze
keraar moeten gelegd worden; 

Urn die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt verweerster 
in de kosten. 

15 april 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Closon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Simont. 

Nr. 479 

1' KAMER - 15 april 1982 

1° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN

STILZW!JGENDE BERUSTING IN EEN RECH
TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN 
VOOR EEN BEPAALDE TIJD - BEGRIP. 

1° Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan enkel worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of fei
ten waaruit blijkt dat de part1j het 
vaste en ondubbelzinnige voornemen 
heeft haar instemming te betuigen met 
die beslissing (1). (Artt. 1044 en 1045 
Ger.W.) 

bepaalde dag of van een gebeurtenis, 
die zich op een bepaald ogenblik moet 
voordoen, waarna partijen van hun 
wederzijdse verplichtingen ontslagen 
zijn, behoudens stilzwijgende verlen
ging; de overeenkomst waarin wordt 
bepaald dat de werkzaamheden van de 
bediende eindigen op de dag waarop 
de persoon, die voor onbepaalde tijd 
met ziekteverlof is en die hij vervangt, 
opnieuw het werk hervat, strookt dus 
niet met dat begrip (2). 

(PIVONT T. OPE:'\BAAR CE:'\TRCi\1 VOOR i\IAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN TE BERGE:\') 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king van 30 maart 1982 van de Eer
ste Voorzitter, waarbij de zaak naar 
de eerste kamer wordt verwezen; 

Gelet op de bestreden arresten, op 
11 februari 1980 en 9 juni 1980 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134 van het Burgerlijk wetboek, 1, 
2, 14, 20 en 21 van de wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoordineerd op 20 juli 1955, als gewij
zigd bij de wet van 21 november 1969 en, 
voor zoveel nodig, 7, 9, 32 en 40 van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest van 11 februari 1980 
vaststelt dat de Commissie van Open
bare Onderstand te Bergen, in wiens 
rechten en verplichtingen verweerder is 
getreden, bij beslissing van 10 mei 1972, 
eiser als interim apotheker heeft aange
steld, ter vervanging van Florent Quin
tens, met ziekteverlof; dat Quintens op 
1 juli 1972 opnieuw is beginnen werken 
en op 6 februari 1973 weer ziek werd; dat 

(2) Zie Cass., 22 nov. 1957 (Bull. en Pas., 
195_8, I, 303); TAQUET, J.T., 1961, biz. 190 en 191; 
BLANPAIN, La stabilite d'emploi et le contrat de 
louage de travail a duree, pour une entreprise 
determinee, de remplacement, Revue du Tra

-------------------1 vail, 1965, biz. 1361 e.v.; R.P.D.B., Campi. III, v" 

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1981, nr. 272). 
Contrat de travail et contrat d'emploi, nrs. 192 
en 193. 
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de commissie van openbare onderstand 
bij beslissing van 22 augustus 1973 eiser 
opnieuw als interim apotheker heeft aan
gesteld ter vervanging van Florent Quin
tens, vast apotheker met ziekteverlof; 
dat de duur van de vervanging is vastge
steld van 1 augustus 1973 tot de dag 
waarop Quintens opnieuw in dienst zou 
treden; dat de functies van betrokkene, 
behoudens een nieuwe beslissing van de 
commissie, automatisch eindigen bij het 
verstrijken van die periode (uittreksel 
uit het proces-verbaal van de zitting van 
22 augustus 1973); dat de commissie van 
openbare onderstand op 28 januari 1976 
beslist Florent Quintens, vast apotheker, 
met ingang van 1 januari 1976 op pen
sioen te stellen, en overweegt dat aange
paste maatregelen moeten genomen wor
den om de goede werking van de dienst 
in het « Hopital Saint-Georges » te verze
keren door het aanstellen van een titula
ris, de dringende noodzakelijkheid heeft 
gestemd en eiser als interim apotheker 
heeft aangesteld van 1 januari 1976 tot 
31 december 1976; dat de functies van de 
betrokkene, behoudens een nieuwe 
beslissing van de commissie, automa
tisch eindigen bij het verstrijken van die 
periode; dat van die beslissing op 
11 februari 1976 aan eiser kennis werd 
gegeven en dat ze op 20 februari 1976 bij 
beslissing van de goeverneur in werking 
is getreden; dat eisers functies achter
eenvolgens bij beslissing van 6 januari 
1977 en 7 april 1977 zijn verlengd, waar
bij de laatste verlenging tot 30 juni 1977 
gold; dat op die datum eisers functies 
inderdaad zijn beeindigd; het arrest ver
der beslist dat, wat de periode v66r 
1 jan·uari 1976 betreft, de door eiser 
« betoonde beroepsbekwaamheid in het 
kader paste van een arbeidsovereen
komst voor bedienden voor een bepaalde 
tijd », 

terwijl de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden voor een bepaalde tijd nood
zakelijk veronderstelt dat er een toe
komstige en vaststaande termijn is vast
gesteld, met een vervaldag die onafhan
kelijk is van de wil van de partijen, 
maar die zij op het ogenblik waarop de 
overeenkomst wordt gesloten, kennen of 
kunnen beoordelen; aan de voorwaarden 
van dat wettelijk begrip van arbeidsover
eenkomst voor bedienden voor een 
bepaalde tijd niet wordt voldaan door de 
overeenkomst die bepaalt dat de presta
ties van de bediende eindigen op de dag 
waarop de ambtenaar met ziekteverlof, 
die hij vervangt, in staat is om zijn 
functies te hervatten; de partijen inder-

daad bij het sluiten van de overeen
komst onmogelijk de datum waarop daf 
voorval zal plaatsgrijpen, kunnen beoor
delen; daaruit volgt dat het arrest, nu 
het heeft vastgesteld dat de duur van 
eisers functies was « vastgesteld van 
1 augustus 1973 tot de dag waarop Quin
tens zijn werk zou hervatten » en dat 
« er geen sprake kon zijn van een over
eenkomst van vervanging », in de zin 
van artikel 13 van de gecoordineerde 
wetten op de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, niet zonder miskenning van 
het wettelijk begrip arbeidsovereen
komst voor bedienden voor een bepaalde 
tijd, heeft kunnen beslissen dat eiser 
voor de periode v66r 1 januari 1976, door 
een dergelijke overeenkomst was ver
bonden (schending van alle in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder tegen 
het cassatiemiddel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat eiser in het 
arrest van 11 februari 1980 heeft 
berust, in zoverre daarin is beslist 
dat laatstgenoemde tot 1 januari 
1976 door een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden voor een bepaalde 
tijd was gebonden : 

Overwegende dat in burgerlijke 
zaken een stilzwijgende berusting in 
een rechterlijke beslissing enkel 
kan worden afgeleid uit bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende 
akten of feiten waaruit blijkt dat de 
partij het vaste voornemen heeft 
haar instemming te betuigen met 
die beslissing; 

Overwegende dat eiser, in zijn 
conclusie van 8 oktober 1979 voor 
het arbeidshof, dus v66r de uit
spraak van het arrest van 
11 februari 1980, betoogde dat de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den die op 10 mei 1972 « voor onbe
paalde tijd " is ontstaan, van kracht 
is gebleven tot 30 juni 1977, datum 
waarop zij door verweerder eenzij
dig is bei:\indigd zonder de opzeg
ging te doen die met de contractuele 
toestand overeenstemde »; 

Dat eiser, weliswaar, na de uit
spraak van het arrest waarbij de 
heropening van de debatten werd 
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bevolen, in zijn conclusie heeft 
betoogd « dat het vaststaat dat 
zolang bij de titularis heeft vervan
gen tot diens inrustestelling de 
betrekkingen tussen hem en de 
commissie van openbare onderstand 
juridisch omschreven moeten wor
den als een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, en zulks om de 
redenen die in het arrest van 
11 februari 1980 juist worden uiteen
gezet en op grond van alle feitelijke 
gegevens die hij in zijn vroegere 
conclusie heeft aangegeven »; 

Overwegende dat uit die laatstge
noemde consideransen niet kan wor
den afgeleid dat eiser heeft erkend 
dat hij door een overeenkomst 
« voor een bepaalde tijd » was ver
bonden en in het arrest van 
11 februari 1980 zou hebben berust; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 
Overwegende dat een arbeidsover

eenkomst voor bedienden voor een 
bepaalde tijd noodzakelijk de aan
duiding in de overeenkomst veron
derstelt van een bepaalde dag of 
van een gebeurtenis welke zich op 
een gekende datum moet voordoen, 
waarna de partijen van hun weder
zijdse verplichtingen ontslagen zijn, 
behoudens stilzwijgende verlenging; 

Dat de overeenkomst, waarin 
wordt bepaald dat de werkzaamhe
den van de bediende eindigen op 
het ogenblik dat de persoon, die 
voor onbepaalde tijd met ziektever
lof is en die hij vervangt, zijn werk 
zal hervatten, niet met dat begrip 
overeenstemt; 

Overwegende dat het arrest, dat 
erop had gewezen dat, naar luid van 
het proces-verbaal van de zitting 
van 22 augustm; 1973 van de com
missie van openbare onderstand, de 
duur van eisers functies was vastge
steld van 12 augustus 1973 tot de 
dag waarop Quintens zijn werk zou 
.hervatten, niet zonder miskenning 
van het wettelijk begrip arbeids
overeenkomst voor bedienden voor 

een bepaalde tij d, heeft kunnen 
beslissen dat eiser voor de periode 
v66r 1 januari 1976 door een derge
lijke overeenkomst was verbonden; 

Dat het middel in dat opzicht 
gegrond is; 

En overwegende dat de vernieti
ging van het arrest van 11 februari 
1980 leidt tot vernietiging van het: 
arrest van 9 juni 1980 dat daaruit 
voortvloeit; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden arresten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissingen; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwij st de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

15 april 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Closon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en Simont. 

Nr. 480 

3' KAMER - 19 april 1982 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - WERKNEMERS - SAMENGE

NIETEN VAN DE PRESTATIES VAN DE VERZE
KERING MET ANDERE PRESTATIES - BEPER
KING - BEGRIP. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - WERKNEMERS - PRESTATIES 

VAN DE VERZEKERING GEWEIGERD INDIEN 
VOOR DE SCHADE, KRACHTENS EEN ANDERE 
BELG!SCHE WETGEVING, EEN VREEMDE WET
GEVING OF IN HET GEMEEN RECHT WERKE
LIJK SCHADELOOSSTELLING IS VERLEEND -
ANDERE WETGEVING- BEGRIP. 
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1' Waar art. 70, § 2, Z.I. V.-wet van 9 aug. 

1963 - v66r de wijziging ervan bij 
art. 1, 1", K.B. nr. 19 van 4 dec. 1978 -
bepaalde dat schade uit hoofde waar
van om prestaties wordt verzocht en 
die door het gemeen recht of door een 
andere wetgeving is gedekt, enkel tot 
de bij die wet bepaalde pl'estaties aan
leiding kan geven onder de dool' de 
Koning vastgelegde voorwaarden, 
waren niet alleen de nationale wetge
vingen inzake sociale zekeTheid 
bedoeld maal' evenzeer de buiten
landse. 

2' Wanneer de rechter vaststelt dat de 
Italiaanse wetgeving het toekennen 
van een invaliditeitspensioen doet 
afhangen van een blijvende verminde
ring van het vermogen tot verdienen 
van de rechthebbende, ten gevolge van 
een fysiek of mentaal tekol't, dat het 
dezelfde aandoeningen zijn die, ten 
deze, een recht op vergoeding volgens 
de Italiaanse wet en overeenkomstig 
de Z.I. V.-wet 9 aug. 1963 hebben doen 
ontstaan, en dat de door de ene en de 
andere wetgeving gedekte schade iden
tiek is, beslist hij wettig dat art. 70, 
§ 2, Z.I. V.-wet 9 aug. 1963 het samenge
nieten belet van de Belgische presta
ties wegens invaliditeit en de pl'esta
ties o.g. v. een in Italie toepasselijke 
algemene regeling inzake invaliditeits
verzekering. (Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, 
art. 70, § 2, zowel v66r als na de wijzi
ging van die bepaling bij K.B. nr. 19 
van 4 dec. 1978.) 

(RUSSELLO T. RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN 
!NV ALIDITEITSVERZEKERING) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1981 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 70, inzonderheid § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, in de versie die voorafgaat aan die 
van artikel 1, 1', van het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978 en, 
voor zoveel als nodig, schending van arti
kel 70, inzonderheid § 2, van de 
genoemde wet van 9 augustus 1963, 

gewijzigd bij artikel 1, 1°, van het 
koninklijk besluit nr. 19 van 4 december 
1978, van genoemd artikel 1, 1', van het 
koninklijk besluit nr. 19 en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de eerste 
rechters ten onrechte hebben geoordeeld 
dat artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 niet belet dat Belgische 
invaliditeitsuitkeringen worden samenge
noten met een invaliditeitspensioen dat 
door de Italiaanse rijksdienst voor 
ziekte- en invaliditeitspensioen overeen
komstig het in Italii~ vigerend stelsel 
wordt uitgekeerd, en dat het arrest bijge
volg, met wijziging van het beroepen 
vonnis, eisers oorspronkelijke vordering 
afwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, de oorspron
kelijke tekst van artikel 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963, die op onderha
vig geval van toepassing is, niet belette 
dat de Belgische prestaties wegens inva
liditeit werden samengenoten met uitke
ringen die overeenkomstig een vreemde 
wetgeving inzake sociale zekerheid wer
den uitbetaald, daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat artikel 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 het 
samengenieten van de Belgische presta
ties wegens invaliditeit en een Italiaans 
invaliditeitspensioen belet, die bepaling 
op een onwettige wijze toepast (scherr
ding van alle in het middel aangewezen 
bepalingen en inzonderheid van arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963, in de versie v66r het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978); 

tweede onderdeel, in bijkomende orde, 
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963, zowel in de ten deze toepasselijke 
oorspronkelijke tekst, als in de tekst als 
gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 19 
van 4 december 1978, enkel het toeken
nen van ziekte- of invaliditeitsprestaties 
belet in zoverre voor de schade van de 
verzekerde in het gemeen recht of krach
tens een andere bijzondere wetgeving 
werkelijk schadeloosstelling is verleend, 
artikel 70, § 2, dus niet toepasselijk is 
wanneer de verzekerde prestaties heeft 
ontvangen krachtens een vreemde .wet
geving die een algemene ziekte- en inva
liditeitsregeling inricht, nu een derge
lijke algemene wetgeving niet de vergoe
ding van de schade beoogt, daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963 het samengenieten belette van de 
Belgische prestaties wegens invaliditeit 
en een Italiaans invaliditeitspensioen uit
betaald, krachtens de in Italii~ toepasse-
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l.iike algemene regeling van de invalidi
teitsverzekering die bepaling op een 
onwettige wijze heeft toegepast (schen
ding van aile in het middel aangegeven 
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963, in de ten deze toepasse
lijke tekst, de in deze wet bedoelde 
prestaties slechts werden toegekend 
onder de door de Koning te bepalen 
voorwaarden als de schade, waar
voor om die prestaties · wordt ver
zocht, door het gemeen recht of 
door een and~re wetgeving is 
gedekt; 

Dat laatstgenoemde, in algemene 
bewoordingen gestelde uitdrukking, 
de vreemde wetgevingen niet uit
sluit; 

Dat, overeenkomstig vorenver
melde bepaling, artikel 241, § 1, 1°, 
van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 degene 
die om prestatie van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering verzoekt, 
zijn verzekeringsinstelling in de 
mogelijkheid moet stellen het in 
artikel 70, § 2, van de genoemde wet 
bedoelde recht uit te oefenen en 
haar moet meedelen dat de schade 
waarvoor dat verzoek is gedaan, kan 
gedekt worden door het gemeen 
recht of door een andere Belgische of 
buitenlandse wetgeving; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat voornoemd artikel 70, § 2, het 
samengenieten belet van de Bel
gische prestaties wegens invaliditeit 
en een Italiaans invaliditeitspen
sioen, die bepaling niet schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de regel van I 
voormeld artikel 70, § 2, betrekking 
heeft op het samengenieten van 

prestaties voor een zelfde schade; 
dat de gedekte schade inzake invali
diteit,in de zin van die bepaling, niet 
het loonverlies is maar de verminde
ring van het vermogen tot verdienen 
waarvan sprake is in artikel 56 van 
de wet van 9 augustus 1963; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de Italiaanse wetgeving het 
toekennen van een invaliditeitspen
sioen doet afhangen van een blij
vende vermindering van dat vermo
gen ten gevolge van een fysiek of 
mentaal tekort, dat het dezelfde 
aandoeningen zijn die, ten deze, het 
recht op vergoeding volgens de 
beide wetgevingen, Belgische en Ita
liaanse, hebben doen ontstaan en 
dat de door de ene en de andere 
gedekte schade identiek is; 

Dat het arrest dus zonder scherr
ding van voornoemd artikel 70, § 2, 
heeft kunnen beslissen dat die bepa
ling het samengenieten belette van 
de Belgische prestaties wegens inva
liditeit en de prestaties uitbetaald 
ingevolge een algemene regeling 
inzake invaliditeitsverzekering die 
in Italii:\ toepasselijk is; 

Dat het onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat, ingevolge de 
artikelen 580, 2°, 1017, eerste lid, en 
1111, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de kosten ten laste 
van verweer moeten gelegd worden; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt verweerder 
in de kosten. 

19 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - · Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Houtekier. 
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Nr. 481 

3' KAMER - 19 april 1982 

ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGS

VERHOUDING - BEGRIP. 

De rechter beslist wettig dat het bestaan 
van een gezagsverhouding, een ken
merk van de arbeidsovereenkomst, 
tussen een rechtspersoon en zijn agen
ten niet bewezen is, wanneer hij vast
stelt, enerzijds, dat op die agenten te 
allen tijde toezicht gehouden wordt, 
wat betreft de uitvoering van de ver
richte taken, maar oak, anderzijds, dat 
er geen controle is op hun werkuren, 
dat de agenten hun uurregeling zelf 
bepalen, volgens hun beschikbaarheid, 
dat zij vrij hun vakantie nemen, dat 
die ondervraagde agenten geen gewag 
hebben gemaakt van gezaghebbend 
optreden, dat uitoefening van een 
dagelijkse leiding door een werkgever 
vordert, dat hun geen minimumloon 
gewaarborgd is en dat de agenten het 
risico dragen van het resultaat van 
hun werkzaamheden. 

{RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 
T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR KREDIET 

AAN DE NIJVERHEID) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1981 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

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 arrest eisers rechtsvorde
ring verwerpt, inzonderheid op grond dat 
de contractuele verplichting een toezicht 
te dulden dat op elk ogenblik kan uitge
oefend worden op de uitgevoerde taken 
<< een verplichting is die voor de goede 
organisatie van de onderneming zowel 
door de zelfstandige agent als door de 
bediende moet nageleefd worden ''• 

terwijl, eerste onderdeel, in de regel
matig voor eiser genomen conclusie 
wordt gezegd << dat artikel 8 van de over
eenkomst bepaalt dat de agent op elk 
ogenblik tijdens de uitvoering van zijn 

taak door de Nationale Maatschappij 
mag gecontroleerd worden en haar op 
haar aanvraag alle stukken die verband 
houden met zijn bedrijvigheid moet over
leggen; de agent op elk ogenblik tijdens 
de uitvoering van zijn taak mag worden 
gecontroleerd ( artikel 8 van de lastge
vingsovereenkomst); het dus wel degelijk 
een toezicht op de agent betreft en niet 
enkel op het werk dat hij uitvoert "• 
daaruit volgt dat het arrest niet regelma
tig met redenen is omkleed in zoverre · 
het heeft gezegd dat een toezicht op de 
uitgevoerde taken zowel geldt << voor 
de autonome agenten als voor de bedien
den "• zonder het bovenvermelde middel· 
uit de conclusie te beantwoorden waarin, · 
aan de hand van de bewoordingen zelf 
van artikel 8 van de overeenkomst, 
wordt aangetoond dat dit verweerster 
niet (enkel) bevoegd maakte om de << uit
gevoerde » taken te controleren, doch 
ook en vooral om de agent zelf te contro
leren in de uitvoering van zijn taak' 
(schending van' artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, uit de bewoordingen · 
zelf van de bovenvermelde bewoordingen1 
van artikel 8 volgt dat die overeenkomst 
tussen verweerster en haar agenten (ver
weerster) niet de bevoegdheid verleende 
om de uitgevoerde taken te controleren, 
maar eerder de bevoegdheid om, op 
ieder ogenblik, de agent bij de uitvoering 
van diens taak te controleren; daaruit; 
volgt dat het arrest, door te zeggen dat 
de agent ingevolge de overeenkomst 
slechts verplicht zou zijn << een toezicht 
te dulden ... op de uitvoering van de ver-· 
vulde taken "• aan artikel 8 van de over
eenkomst een zin en een draagwijdte 
hecht die onverenigbaar zijn met de 
bewoordingen ervan en dus de bewijs
kracht van de genoemde overeenkomst 
miskent (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat de verschillende contractuele 
verplichtingen die het opsomt, en 
inzonderheid de verplichting een 
toezicht te dulden dat op ieder ogen
blik kan worden uitgeoefend op de 
uitvoering van de vervulde taken, 
verplichtingen vormen die voor de 
goede organisatie van de onderne
ming zowel door de autonome agen
ten als door de bedienden moeten 
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nageleefd worden en dat daaruit 
alleen niet het bestaan kan worden 
afgeleid van de aangevoerde gezags
verhouding; dat het arrest boven
dien vaststelt dat er « geen enkel 
spoor is van toezicht op de arbeids
uren (aanwezigheid dagelijkse 
verslagen) >>; 

Dat het arrest, door die conside
ransen en vaststellingen, de conclu
sie beantwoordt waarin eiser 
betoogde dat het in het middel weer
gegeven beding betekende dat ver
weerster niet alleen toezicht uitoe
fent op het werk van de agent, maar 
ook op de agent zelf; 

Dat het arrest overigens aldus 
genoemd beding niet uitlegt op een 
wijze die onverenigbaar is met zijn 
inhoud; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, § 1, 3, 4, 
14, 15, 21, 22, 23 van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 1 
van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij artikel 29 van 
de wet van 21 november 1969, 1 van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, gewijzigd bij de wet van 
10 december 1961, 1, en, voor zoveel als 
nodig, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, hoewel het heeft 
gezegd dat de agenten, ten gevolge van 
hun overeenkomst met verweerster, de 
richtlijnen in acht moesten nemen 
inzake de boeking van de verrichtingen, 
het ter beschikking gestelde publiciteits
materiaal moesten gebruiken, onverwijld 
de gelden en stukken moesten verzen
den, een toezicht op ~lle vervulde taken 
moesten dulden dat op elk ogenblik kan 
worden uitgeoefend, toch beslist dat die 
verplichtingen niet volstaan om te beslui
ten tot het bestaan van een gezagsver
houding; dat het immers verplichtingen 
zouden zijn die voor de goede gang van 
zaken binnen de onderneming zowel 
voor de autonome agenten gelden als 
voor de bedienden, 

terwijl de voor de arbeidsovereen
komst kenmerkende gezagsverhouding 
bestaat zodra een persoon, in feite, zijn 
gezag op de handelingen van een andere 
persoon kan uitoefenen; hoewel een con
tract van lastgeving of aanneming geen 
richtlijnen uitsluit, noch een zeker toe
zicht vanwege de lastgever of de 
opdrachtgever, dat toezicht op de uitvoe
ring van het werk door de lasthebber of 
de aannemer niet op elk ogenblik kan 
worden uitgeoefend; de autonome agent 
inderdaad vrij zijn werkmethodes kiest; 
hij geen verantwoording van zijn tijdsge
bruik moet afleggen; in beginsel enkel 
het resultaat van zijn werkzaamheid 
belang heeft; het dus onjuist is te zeggen 
dat aan een lasthebber voor de goede 
werking van de onderneming de ver
plichting kan opgelegd worden op elk 
ogenblik een toezicht op de uitvoering 
van de vervulde taken te dtilden; die ver
plichting meer bepaald kenmerkend is 
voor de gezagsverhouding die eigen is 
aan de arbeisovereenkomst voor bedien
den, doordat daaruit blijkt dat verweer
sters agenten hun arbeidskracht geheel 
of gedeeltelijk te harer beschikking heb
ben gesteld; indien de agenten zich enkel 
tot de uitvoering van een bepaald werk 
hebben verbonden, verweerster niet op 
elk ogenblik de uitvoering van het werk 
had kunnen controleren; daaruit volgt 
dat het arrest, nu het had vastgesteld 
dat verweersters agenten ingevolge hun 
overeenkomst met verweerster, een con
trole moesten dulden die meer bepaald 
op elk ogenblik op de uitvoering van hun 
taken kon worden uitgeoefend, niet zon
der miskenning van het voor de arbeids
overeenkomst kenmerkende wettelijk 
begrip gezagsverhouding, kon beslissen 
dat het bestaan van een voor een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kenmerkende gezagsverhouding tussen 
verweerster en haar agenten niet vol
doende bewezen is (schending van alle 
in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest, hoe
wel het vaststelt dat verweersters 
agenten volgens de overeenkomst 
op elk ogenblik een toezicht op de 
uitvoering van de vervulde taken 
moeten dulden, verder erop wijst 
dat er geen spoor is van enige con
trole op de werkuren (aanwezighe
den, dagelijkse verslagen), dat de 
agent zelf z_ijn uurregeling bepaalt 
volgens zijn beschikbaarheid en de 



- 1000-
plaatselijke omstandigheden, dat de 
agent vrij zijn vakantie neemt mits 
hij verweerster daarover inlicht, dat 
de ondervraagde agenten geen 
gewag hebben gemaakt van gezag
hebbend optreden dat de uitoefening 
van een dagelijkse leiding door een 
werkgever vordert, dater geen mini
mumloon gewaarborgd is en dat de 
agent dus het risico draagt van de 
resultaten van zijn werk; 

Dat het arrest, op grond van het 
geheel van de gegevens die het aan
wijst, zonder schending van de aan
gevoerde wettelijke bepalingen, 
heeft kunnen beslissen dat eiser het · 
bestaan van de voor een arbeids
overeenkomst voor bedienden ken
merkende gezagsverhouding tussen 
verweerster en haar agenten niet 
heeft aangetoond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

19 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Bayart. 

Nr. 482 

3' KAMER - 19 april 1982 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 

VAN DIENST OP MORELE GROND - AAN
VRAAG OM UITSTEL GEGROND OP DE STU
DIES VAN DE DIENSTPLICHTIGE - ART. 10, 
§ 2, 1°, DIENSTPLICHTWET- INLICHTING VAN 
DOOR DE STAAT GEORGANISEERD HOGER 

ONDERWIJS BEGRIP 

Het koninklijk besluit van 15 dec. 1981 
betreffende de toekenning van studie
toelagen aan de leerlingen van de 
Koninklijke Muziekconservatoria en 
van het « Institut de muslque d'eglise 
et de pedagogie musicale » heeft niet 
tot doe] die instellingen te doen reke
nen tot de instellingen van het door de 
Staat georganiseerde hager onderwijs 
waarvan de cyclus ten minste drie jaar 
omvat, in de zin van art. 10, § 2, 1°, 
Dienstplichtwet. 

(MANSION) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 januari 1982 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over beide middelen samen, het eerste 
hieruit afgeleid dat de Hoge Militieraad 
afwijzend beschikt op de aanvra.ag van. 
de dienstplichtige om uitstel, bedoeld in 
art. 10, § 2, 1°, . van de gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten, op grand van het 
koninklijk besluit van 5 mei 1976 hou
dende gelijkstelling van de titels van het 
kunstonderwijs, volgens hetwelk de door 
eiser gevolgde cursussen enkel gerekend 
worden tot het hager kunstonderwijs van 
de eerste graad, terwijl het koninklijk 
besluit van 15 december 1981 betreffende 
de toekenning van studietoelagen aan de 
leerlingen van de koninklijke muziekcon
servatoria geen onderscheid maakt val
gens de aard van de door de studenten 
gevolgde cursussen; · 

het tweede hieruit afgeleid dat het 
laatstvermelde koninklijk besluit, door 
geen onderscheid te maken .tussen de 
diverse afdelingen van de muziekstudies, 
niets anders doet dan iets logisch te 
bevestigen; eiser, na de zittijd 1982, zijn 
cursussen wil voortzetten in de afdeling 
fuga, contrapunt, compositie of artistieke 
leiding om een eerste prijs in deze cate
gorie te behalen : 

Overwegende da:t de middelen als 
kritiek op de bestreden beslissing 
Ei!nkel spreken van de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 
15 december 1981 betreffende de 
toekenning van studietoelagen aan 
de leerlingen van de Koninklijke 
Muziekconservatoria en van het 
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« Institut de musique d'Eglise et de 
pedagogie musicale >> en erop wijzen 
dat, in tegenstelling met het konink
lijk besluit van 5 mei 1976, waarop 
de beslissing steunt, geen onder
scheid maakt naar gelang van de 
aard van de cursussen die de leer
lingen van de conservatoria volgen 
en, overigens, niets anders doet dan 
een logische en normale toestand 
bevestigen; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 15 december 1981 in arti
kel 1 onder meer bepaalt dat, voor 
de toepassing van de wet van 19 juli 
1971 betreffende de toekenning 
van studietoelagen en -leningen, 
de Koninklijke Muziekconservatoria 
beschouwd worden als inrichtingen 
die behoren tot het artistiek hager 
onderwijs; 

Dat uit de tekst zelf van die bepa
ling volgt dat het toepassingsgebied 
ervan beperkt is tot de toekenning 
van studietoelagen en -leningen; dat 
zij derhalve niet kan worden aange
voerd voor de toepassing van de 
Dienstplichtwet; 

Dat de middelen falen naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de· 
voorzi!'ming. 

19 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advocaat
generaal. 

Nr. 483 

2' KAMER - 20 april 1982 

De verzekeringsinstelling die ten voor
dele van de getroffene de bij de 
Z.I. v.-wet 9 aug. 1963 bepaalde presta
ties heeft verleend, is in de rechten 
van de rechthebbende gesubrogeerd 
voor het geheel van de verleendepres
taties, oak als de aansprakelijkheid 
voor de bij die wet bedoelde schade 
slechts ten dele door de fout van een 
derde is ontstaan; in dat geval strekt 
de vordering van de verzekeringsin
stelling zich z.zit tot het geheel van de 
sommen die de aansprakelijke derde 
ter vergoeding van de door de wet 
bedoelde schade verschuldigd is, zon
der clat ze het bedrag van de door haar 
verleende prestaties mag overshrijden. 
(Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, 
gew. bij art. 1, 1°, K.B. nr. 19 van 
4 dec. 1978 ter uitvoering van art. 27, 
§ 7, wet van 5 aug. 1978.) 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUAL!TEI
TEN T. PORTE, VANDEWAELE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1981 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent, jeugdkamer; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr-
ding van artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd door artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat Geert Vandewaele met ken
nis van zaken een ernstig risico heeft 
aanvaard, medeschuld heeft aan hetgeen 
hem is overkomen, en er dus gronden 
zijn om hem een dee! van zijn schade, 
namelijk een vierde, zelf te doen dragen, 
Rudi Porte veroordeelt om aan eiser pro
visioneel te betalen 297.947 x 3/4 = 
223.460 frank als hoofdsom, 

terwijl 297.947 frank het bedrag is dat 
door eiser in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering aan zijn verze
kerde Geert Vandewaele werd uitge
keerd, en artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978 arti-

.ZIEKTE-. EN INVALIDITEITSVERZE- kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
KERING - Z.I.V.-WET 9 AUG. 1963, ART. 70, 1963 in die zin heeft gewijzigd : « De ver
§ 2 - INDEPLAATSSTELLING VAN DE VERZE- zekeringsinste!ling treedt rechtens in· de 
KERINGSINSTELLING- OMVANG. ~,plaats van de rechthebbende; deze mue-
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plaatsstelling geldt, tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor 
het geheel van .de sommen die krachtens 
een Belgische wetgeving, een buiten
landse wetgeving of het gemeen recht 
verschuldigd zijn en die de in lid 1 
bedoelde schade geheel of gedeeltelijk 
vergoeden >>; krachtens het aldus gewij
zigd artikel 70, § 2, zelfs als de aanspra
kelijkheid van de derde slechts gedeelte
lijk is, de verzekeringsinstelling de 
terugvordering van de prestaties kan 
eisen voor het totaal van de bedragen 
die ten laste gelegd worden van de 
derde, 

zodat het arrest, door de terugvorde
ring van eiser te beperken tot drie 
vierde van het bedrag van de door hem 
uitgekeerde prestaties, geen rekening 
houdt met de wijziging van artikel 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 door 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
4 december 1978, en derhalve voormeld 
artikel schendt : 

Overwegende dat het arrest ver
weerder voor drie vierde en de recht
hebbende van eiser, Geert Vande
waele, voor een vierde aansprakelijk 
verklaart voor de schade voortvloei
ende uit het verkeersongeval waarin 
heiden betrokken waren; dat de 
rechter, om die reden, eiser slechts 
drie vierde toekent van het bedrag 
van de prestaties die hij, naar aan
leiding van het ongeval, aan de 
voornoemde rechthebbende uit
keerde; 

Overwegende dat het eerste en 
vierde lid van artikel 70, § 2, van de 
Ziekte- en Invaliditeitswet, gewij
zigd bij het koninklijk besluit nr. 19 
van 4 december 1978, genomen ter 
uitvoering van artikel 27, § 7, van de 
wet van 8 augustus 1978, respectie
velijk luiden : « De bij deze wet 
bepaalde prestaties worden gewei
gerd indien voor de schade voort
vloeiend uit ziekte, letsels, functio
nele stoornissen of overlijden, krach
tens een andere Belgische wetge
ving, een vreemde wetgeving of in 
het gemeen recht werkelijk schade
loosstelling is verleend. Belopen de 
bedragen welke krachtens die wet
geving of het gemeen recht worden 

verleend evenwel minder dan de 
prestaties van de verzekering, dan 
heeft de rechthebbende recht op het 
verschil ten laste van de verzeke
ring » en, << De verzekeringsinstel
ling treedt rechtens in de plaats van 
de rechthebbende; deze indeplaats-: 
stelling geldt, tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, 
voor het geheel van de sommen die' 
krachtens een Belgische wetgeving,; 
een buitenlandse wetgeving of het: 
gemeen recht verschuldigd zijn en 
die de in lid 1 bedoelde schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden »; 

Overwegende dat uit deze bepalin-. 
gen, overeenkomstig de wil van de· 
wetgever, volgt dat de verzekerings
instelling, in beginsel, voor het hele 
bedrag van de door haar verleende 
prestaties gesubrogeerd is in de 
rechten van de rechthebbende, ook 
als de aansprakelijkheid voor de bij 
de wet bedoelde schade slechts ten 
dele door de fout van een derde is 
ontstaan; dat in laatstbedoeld geval 
de vordering van de verzekeringsin
stelling zich uitstrekt tot het geheel 
van de sommen die de aansprake
lijke derde ter vergoeding van de 
door de wet bedoelde schade ver
schuldigd is, zonder dat ze het 
bedrag van de door haar verleende 
prestaties mag overschrijden; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze de vordering van eiser niet 
op vorenbedoelde wijze reduceert, 
maar in evenredigheid met het 
gedeelte van de aansprakelijkheid 
dat het ten nadele van de rechtheb
bende vaststelt; dat het zodoende 
artikel 70, § 2, van de Ziekte- en 
Invaliditeitswet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
Roger Vandewaele en zijn echtge
note Wilma Pille, burgerlijke partij
en; dat het in het geding betrekken 
van deze partijen geldt als oproe
ping tot bindendverklaring van dit 
arrest; 
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Om die redenen, vernietigt het 

bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van eiser en hem in een 
twaalfde van de kosten van hoger 
beroep veroordeelt; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder in de kosten, 
behalve in die van de betekening 
aan het openbaar ministerie, die ten 
laste van eiser blijven; verklaart dit 
arrest bindend voor Roger Vande
waele en zijn echtgenote Wilma 
Pille; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen, jeugdkamer. 

20 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 484 

2' KAMER - 20 april 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN- STRAFZAKEN- HOF VAN BEROEP
BESLISSING W AARBIJ DE ZAAK IN BERAAD 
WORDT GEHOUDEN EN EEN DAG WORDT 
VASTGESTELD VOOR DE UITSPRAAK VAN BET 
ARREST - UITSPRAAK VAN HET ARREST OP 
EEN VROEGERE DATUM, BUITEN DE AANWE
ZIGHEID VAN EEN PARTIJ EN ZONDER DAT 
DEZE WERD GEDAGVAARD - AANVANG VAN 
DE CASSATIETERMIJN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WET

BOEK, ART. 1384, TWEEDE LID - AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE OUDERS VOOR DE DOOR 
HUN MINDERJARIGE KINDEREN VEROOR
ZAAKTE SCHADE - GRONDSLAG. 

3° ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
SECTOR - ART. 14, § 3, TWEEDE LID, ARBEIDS
ONGEV ALLENWET OVERHEIDSSECTOR 3 JULI 
1967 - PERSONEELSLID - ARBEIDSONGEVAL 

OF ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN HET 
WERK TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKT

HEID - BEZOLDIGING DOOR DE RECHTS
PERSOON OF INSTELLING BETAALD OP 
BASIS VAN REGLEMENTAIRE OF STATUTAIRE 
BEPALINGEN- SUBROGATIE IN DE RECHTEN 
VAN DE GETROFFENE T.A.V. DE VOOR BET 
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE. 

4° ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDS-
SECTOR - ARTT. 3BIS EN 14 ARBEIDSONGE
VALLENWET OVERHEIDSSECTOR 3 JULI1967-
PERSONEELSLID - ARBEIDSONGEVAL OF 
ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN BET 
WERK TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - BEZOLDIGING DOOR DE RECHTS
PERSOON OF INSTELLING BETAALD TIJDENS 
DE PERIODE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- OMVANG VAN DE SUBROGATIE. 

1" Wanneer bet hof van beroep, nadat 
bet een zaak in beraad heeft gehouden 
en een dag heeft vastgesteld voor de 
uitspraak van zijn beslissing, dat 
arrest v66r de vastgestelde dag uit
spreekt, zonder dat de burgerrechtelijk 
aansprakelljke werd gedagvaard en 
zonder dat blijkt dat deze bij de uit
spraak aanwezig of vertegenwoordigd 
was, loopt de termijn van voorziening 
van de burgerrechtelijk aansprakelljke 
tot de vijftiende vrije dag, te rekenen 
van de dag waarop bet arrest regelma
tig had moeten worden uitgesproken 
(1). 

2" Het vermoeden van aansprakelijkheid 
dat art. 1384, tweede lid, B. W. t.a. v. de 
ouders voor hun minderjarige kinde
ren instelt, berust hetzij op een fout in 
de opvoeding, hetzij op een fout in bet 
toezicht, zonder dat echter de aanwe
zigheid van beide fouten is vereist (2). 

3" Art. 14, § 3, tweede lid, Arbeidsonge
vallenwet Overheidspersoneel 3 juli 
1967 houdt in dat de rechtspersoon of 
instelling die de last van een bezoldi-. 
ging, uitgekeerd wegens tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, draagt oak de 

(1) Cass., 19 maart 1973 (A. C., 1973, 712). 

(2) Over de uitlegging van art. 1384, tweede 
lid, B.W., zoals het is gewijzigd bij de wet van 
6 juli 1977, zie R.O. DALCQ, « Examen de juris
·prudence (1973 a 1979). La responsabilite delic
tuelle et quasi-delictuelle », R.C.J.B., 1980, 
biz. 391, nrs. 43 e.v.; R. ANDRE, Les responsabi
lites, biz. 151 e.v.; R. KRUITHOF, << Aansprakelijk
heid voor andermans daad; kritische bedenkin
gen bij enkele ontwikkelingen », R. W:, 1978-79, 
kol. 1393 e.v., inz. nrs. 7, 10 en 16. 
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in dat artikel bedoelde rechtsvorderin
gen vermag uit te oefenen wanneer de 
bezoldiging is uitgekeerd op grand van 
reglementaire of statutaire bepalingen. 

4" Uit de bepalingen van de artt. 3bis 
juncto 14, §§ 1, 3", 2 en 3, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidssector 
3 juli 1967 vloeit voort dat de rechts
persoon of instelling die, in geval van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ver
oorzaakt door een arbeidsongeval, de 
last van een bezoldiging draagt en die 
rechtens in alle rechten, vorderingen 
en rechtsmiddelen treedt die de getrof
fene tegen de aansprakelijke kon doen 
gelden, ten belope van het bedrag 
ervan de rechtsvorderingen vermag in 
te stellen die ·de getroffene tegen de 
aansprakelijke derde zou hebben kun
nen instellen indien hij die bezoldiging 
niet had ontvangen (3). 

(DECOCK, DEiVIONIE T. SCHELPE, ONDERLINGE 
~IAATSCHAPP!J DER OPENBARE BESTUREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1981 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent, jeugdkamer; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, door 
verweerster, de Onderlinge Maat
schappij der Openbare Besturen, 
hieruit afgeleid dat het cassatiebe
roep op 4 januari 1982, dit is buiten 
de termijn bepaald bij artikel 373 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, werd ingesteld : 

Overwegende dat uit de proces
stukken blijkt dat het hof van 
beroep, na de debatten gesloten te 
hebben verklaard, de uitspraak van 
zijn beslissing op 21 december 1981 
stelde; dat het arrest evenwel op 
7 december 1981 is gewezen, zonder 
dat uit de processtukken blijkt dat 
de eisers gedagvaard werden om op 
die terechtzitting te verschijnen en 
terwijl uit de tegenstrijdige vermel-

(3} Cass., 20 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr 418} 

dingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting en van het arrest 
niet kan worden afgeleid of de 
eisers al dan niet aanwezig of verte
genwoordigd waren bij de uitspraak; 

Overwegende dat de eisers, inge
volge die onregelmatigheid, over een 
termijn van vijftien voile dagen 
beschikten, ingaande op 21 decem
ber 1981, om tegen het arrest cassa
tieberoep in te stellen; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het openbaar minis
terie : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de verweerders : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384, tweede en laatste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, 61, derde lid, van de 
wet van 8 april 1965 op de jeugdbescher
ming, 45 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat : de 
eisers terecht burgerlijk aansprakelijk 
verklaard werden met hun minderjarige 
zoon; de eisers immers in gebreke ble
ven te bewijzen dat zij de minderjarige 
een gepaste opvoeding hebben gegeven 
en dat " de aard van de feiten , vol
doende wijst in de richting van het 
tegendeel; zij ook terecht burgerlijk aan
sprakelijk werden verklaard voor de 
schadelijke feiten van 19 januari 1981, 
terwijl hun zoon onder de bewaking 
stand van de politie, en voor de feiten 
van 18 februari 1981, toen hij ontvlucht 
was uit het Rijksopvoedingsgesticht te 
Ruiselede; men immers niet goed inziet 
waarom het foutvermoeden (gebrek in 
de opvoeding) aan de kant van de ouders 
zou moeten verdwijnen zodra het kind 
onder iemands anders toezicht staat of 
in omstandigheden verkeert dat nog 
anderen voor of met hem aansprakelijk 
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kunnen zijn; overigens ingevolge de wet 
van 6 juli 1977 het vereiste van « inwo
nen » weggevallen is, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie hebben gesteld dat : zij de 
gepleegde feiten « redelijkerwijze niet 
konden beletten »; zulks zeker het geval 
was « voor de feiten E en F, die gepleegd 
werden na ontsnapping en vooraleer (de 
eisers) daar kennis van hadden en er 
ook maar iets konden aan doen » en 
zulks « evenzeer geldt voor de feiten C 
en D : z6 sterk gebouwd is hun minder
jarige zoon dat zelfs in valle zitting twee 
bewakende agenten niet bij machte zijn 
hem in to om te houden. Hoe zouden (de 
eisers) het nog aankunnen? »; het arrest, 
door de overwegingen in het middel 
weergegeven, op die conclusie niet ant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het foutvermoeden 
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek stoelt en op een gebrekkige opvoe
ding en op een gebrekkig toezicht; het 
hof van beroep, door enkel vast te stel
len dat de aard van de feiten zelf wijst 
op een gebrekkige opvoeding, niet vast
stelt dat de eisers eveneens in hun bewa-

1 kingsplicht te kart geschoten zijn (scherr
ding van artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, de wettelijke aan
sprakelijkheid van de ouders niet kan 
bestaan gelijktijdig met, noch kan gecu
muleerd worden met de aansprakelijk
heid van anderen, zoals leermeesters en 
opvoeders; het hof van beroep door te 
beslissen dat de eisers burgerlijk aan
sprakelijk blijven ook voor de feiten van 
19 januari 1981, terwijl hun minderjarige 
zoon onder toezicht stand van de politie, 
en voor de feiten van 18 februari 1981, 
na zijn ontvluchting uit het rijksopvoe
dingsgesticht, om de enkele reden dat 
men niet inziet waarom het foutvermoe
den zou verdwijnen « zodra het kind 
onder iemands anders toezicht staat of 
in omstandigheden verkeert dat nag' 
anderen voor of met hem aansprakelijk 
kunnen zijn >>, artikel 1384 van het Bur
gerlijk W etboek schendt alsmede de 
andere wetsbepalingen in het middel 
vermeld, nu het aldus eensdeels vaststelt 
dat de minderjarige zoon van de eisers 
op de voormelde data effectief onder toe
zicht stand van de politie, respectievelijk 

van de leermeesters van het rijksopvoe
dingsgesticht, en anderdeels tach aan
neemt dat de eisers niettemin burgerlijk 
aansprakelijk blijven : 

Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het vermoeden 
van aansprakelijkheid dat arti
kel 1384, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek ten aanzien van de 
ouders voor hun minderjarige kinde
ren vestigt, berust hetzij op een fout 
in de opvoeding, hetzij op een fout 
in het toezicht; dat de aanwezigheid 
van beide fouten niet is vereist; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de aard van de gepleegde 
feiten aantoont dat de eisers hun 
minderjarige zoon geen gepaste 
opvoeding hebben gegeven; 

Dat de rechter mitsdien ten deze, 
zonder schending van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, beslist 
dat de eisers aansprakelijk zijn voor 
de schade die hun zoon op 
19 januari 1981 veroorzaakte op een 
ogenblik dat hij onder de bewaking 
van de politie stond; 

Overwegende dat de considerans 
van het arrest die de eisers aanha
len en aanvechten geen invloed 
heeft op de wettigheid van de beslis
sing; 

Overwegende dat het arrest ten 
voordele van de verweerders geen 
veroordeling uitspreekt voor de 
schade veroorzaakt door de feiten 
die de zoon van de eisers op 
18 februari 1981 pleegde; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers het in 

het onderdeel geciteerde verweer bij 
conclusie aanvoerden; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het het schadeverwekkende gedrag 
van de minderj arige zoon van de 
eisers wijt aan een fout in de opvoe
ding, het vorenbedoeld verweer ver
werpt en zodoende de conclusie van 
de eisers beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 14, §§ 2, 
tweede lid, en 3 van de wet van 3 juli 
1967, 1251, 3'' van het Burgerlijk Wet
boek, 22 van de Verzekeringswet, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest de eisers, samen 
met hun minderjarige zoon, veroordeelt 
tot betaling aan de naamloze vennoot
schap O.M.O.B. van de som van 7.439 
frank, zijnde de loonuitgaven die de 
naamloze vennootschap O.M.O.B., als 
arbeidsongevailenverzekeraar van de 
stad Brugge, aan deze had moeten terug
betalen, vermeerderd met de vergoe
dende interesten vanaf de betalingsda
tum, op grand dat het terugvorderings
recht van de stad Brugge steunt op 
artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 
op de arbeidsongevailen in de overheids
sector en dat de naamloze vennootschap 
O.M.O.B. in de rechten van de stad 
Brugge is gesubrogeerd, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 14, 
§ 1, 3'' van de wet van 3 juli 1967, onge
acht de uit die wet voortvloeiende rech
ten, voor de getroffene van een arbeids
ongeval in overheidsdienst de rechtsvor
dering inzake burgerlijke aansprakelijk
heid open laat tegen de personen die 
voor het ongeval aansprakelijk zijn; niet
temin, luidens § 2 van die wetsbepaling, 
de in artikel 1 bedoelde personen of 
instellingen verplicht zijn de vergoedin
gen en renten die uit de wet voort
vloeien, te betalen, en geen samenvoe
ging van beide vergoedingssystemen 
mogelijk is, waaruit volgt dat de getrof
fene zijn wettelijke rechten tegen de in 
artikel 1 van bedoelde wet genoemde 
rechtspersonen en instellingen moet uit
oefenen; § 3 van gezegd artikel 14 er ech
ter aan toevoegt dat de bedoelde rechts
personen en instellingen, die de last 
van de bezoldiging dragen, « van rechts
wege in aile rechten, vorderingen en 
rechtsmiddelen (treden) die de getrof
fene overeenkomstig § 1 mocht kunnen 
doen gelden tegen de persoon die verant
woordelijk is voor het arbeidsongeval of 
de beroepsziekte tot het bedrag van de 
bezoldiging uitgekeerd gedurende de 
periode van tijdelijke ongeschikthe1d »; 
daaruit volgt dat de overheid, die de nor
male bezoldiging gedurende de periode 
van tijdelijke ongeschiktheid ingevolge 
arbeidsongeval ten laste heeft moeten 
nemen, tegenover de aansprakelijke 
derde geen andere rechten kan uitoefe
nen dan de getroffene zelf had kunnen 
uitoefenen; het arrest niet vaststelt dat 

de getroffene, zijnde agent Vermeulen, 
dezelfde vordering had kunnen steilen 
als die welke thans door de burgerlijke 
partij O.M.O.B., gesubrogeerde van de 
stad Brugge, is ingesteld; voor zover: 
mocht worden aangenomen dat het: 
arrest impliciet aanneemt dat agent Ver-: 
meulen een rechtstreekse vordering 
tegen de minderjarige zoon van de eisers; 
had kunnen insteilen tot vergoeding van 
zijn loonverlies ingevolge het arbeidson
geval, die impliciete vaststelling strijdig 
is met artikel 14, § 2, tweede lid, van de 
wet van 3 juli 1967; het arrest dus ondui
delijk en dubbelzinnig is en het Hof niet 
toelaat zijn wettigheidscontrole uit te 
oefenen; het arrest in elk geval een 
onjuiste toepassing maakt van artikel 14, 
§ 3, van de wet van 3 juli 1967; 

tweede onderdeel, hij die kosten doet 
aileen om zich te kwijten van een wette
lijke, reglementaire of contractuele ver
plichting, door de loutere vervulling van 
deze verplichting geen schade lijdt die in 
oorzakelijk verband staat, in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; 
de stad Brugge aan agent Vermeulen 
diens wedde tijdens zijn tijdelijke onge
schiktheid moest blijven voortbetalen 
uitsluitend wegens statutaire verplichtin
gen; daaruit volgt dat de stad Brugge 
geen met het ongeval oorzakelijke 
schade heeft geleden; het arrest derhalve 
niet wettig beslist dat de naamloze ven
nootschap O.M.O.B. wei die vordering 
kon steilen als gesubrogeerde; 

derde onderdeel, de eisers in hun con
clusie stelden : « nu is het duidelijk dat, 
in gemeen recht, de stad Brugge die 
loonsuitkeringen niet zou hebben kun
nen verhalen, nu deze voor haar geen 
causale schade uitmaken en zij deze 
enkel te betalen heeft ingevolge het sta
tuut van agent Vermeulen. Diens statuut 
is de voldoende oorzaak voor die uitgave, 
die haar voiledig verklaart. Of die agent 
nu werkt of niet werkt : de stad dienst 
zijn wedde te betalen >>; het arrest, door 
enkel te verwijzen naar artikel 14, § 3, 
van de wet van 3 juli 1967, daarop geen 
afdoende antwoord verschaft; in zover 
mocht worden aangenomen dat het 
arrest aldus impliciet aanneemt dat voor
meld artikel 14, § 3, een vordering tot 
terugbetaling van bezoldiging rechtvaar
digt, hoewel deze spruit uit een statu
taire plicht, het in elk geval de ingeroe
pen wetsbepalingen schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de bepalin

gen van de artikelen 3bis juncto 14, 
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§§ 1, 3°, 2 en 3, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel, respectievelijk ingevoegd 
en vervangen bij de wet van 13 juli 
1973, voortvloeit dat de rechtsper
soon of instelling die, in geval van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ver
oorzaakt door een arbeidsongeval, 
de last van een bezoldiging draagt, 
tot het bedrag ervan de rechtsvorde
ringen vermag in te stellen die de 
getroffene tegen de aansprakelijke 
derde zou hebben kunnen instellen 
indien hij die bezoldiging niet had 
ontvangen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het recht van terugvorde
ring van de stad Brugge ten deze 
gefundeerd is op artikel 14, § 3, van 
de voormelde wet, en dat verweer
ster O.M.O.B. op haar beurt gesub
rogeerd is in de rechten die de 
stad uit bedoeld artikel put; 

Dat de rechter aldus ondubbelzin
nig oordeelt dat de stad Brugge en 
de gesubrogeerde verweerster de 
rechten uitoefenen die de getroffen 
politieagent tegen de minderjarige 
zoon van de eisers had kunnen uit
oefenen; dat het hof van beroep 
zodoende geenszins de volgens het 
commune recht toegekende schade
vergoeding samenvoegt met de op 
grand van de Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel toegekende ver
goedingen; 

W at het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat artikel 14, § 3, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet Overheidspersoneel inhoudt 
dat de rechtspersoon of instelling 
die de last van een bezoldiging uit
gekeerd wegens tijdelijke arbeidson
geschiktheid draagt, de in dat arti
kel bedoelde rechtsvorderingen ook 
vermag uit te oefenen wanneer de 
bezoldiging werd uitgekeerd op 
grand van reglementaire of statu
taire bepalingen; 

Dat het arrest mitsdien, door de 
veroordeling van de zoon van de 
eisers ten aanzien van de gesubro
geerde verweerster te funderen op 

bedoeld artikel 14, § 3, artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek niet 
schendt; 

Overwegende voor het overige dat 
de rechter niet nader behoefde in te 
gaan op het in het derde onderdeel 
aangehaalde verweer, nu dat ver
weer ervan uitging dat de vordering 
van de stad Brugge ten deze stoelde 
op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en Lust, Brugge. 

Nr. 485 

2' KAMER - 20 april 1982 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- STRAFZAKEN - VRIJSPRAAK VAN DE 

BEKLAAGDE - BESLISSING WAARBIJ DE 
RECHTER ZICH ONBEVOEGD VERKLAART 
M.B.T. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERNIETIGING, OP CASSATIEBEROEP, VAN 
DE BESL!SSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VERPLICHTINGEN VAN 
DE RECHTER NAAR WIE DE ZAAK IS VERWE
ZEN. 

Vernietiging, op het cassatieberoep van 
de burgerlijke partij, van de beslissing 
waarbij de burgerlijke rechtsvordering, 
wegens vrijspraak van de beklaagde 
wordt afgewezen, heeft tot gevolg dat 
de rechter naar wie de zaak is verwe
zen, niettegenstaande de vrijspraak 
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van de beklaagde moet onderzoeken of 
de beklaagde het feit, dat de grondslag 
vormt van de burgerlijke rechtsvorde
ring, heeft gepleegd en of het een mis
drijf oplevert (1). 

(VAN GENECHTEN T. WILLEMS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 december 1981 op 
verwijzing in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Turnhout; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 13 januari 1981; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
uitspraak doet op burgerlijk gebied; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, 4•, 34qua
ter en 103, b, van de wet van 9 augustus 
1963, gewijzigd door de wet van 
24 december 1963 en 8 april 1965, als
mede van de uitvoeringsbesluiten en de 
verordening van 20 december 1966, 

doordat de rechtbank aanvaardt dat 
eiser niet spontaan de voorschriften voor 
verstrekte hulp heeft afgeleverd, terwijl 
voormelde wetgeving, alsook de telastleg
ging uitdrukkelijk inhouden dat overtre
ding van voormelde wetsartikelen enkel 
mogelijk is indien meermaals geweigerd 
wordt aan de rechthebbende de beschei
den uit te reiken welke zijn voorgeschre
ven door die wetgeving, de uitvoerings
besluiten en de uitvoeringsverordeningen 
en indien de weigering geschiedt na 
waarschuwing, gegeven door de beamb
ten bevoegd om de overtredingen vast te 
stellen, 

terwijl eiser ten laste wordt gelegd op 
24 februari 1976 en 25 februari 1976 en 
tussen 2 april 1976 en 4 juli 1976 zich 
aan bedoelde feiten schuldig te hebben 
gemaakt; uit geen enkel element van het 
dossier blijkt dat de weigering tot afgifte 
van de voorgeschreven bescheiden 
geschiedde na waarschuwing door de 
bevoegde ambtenaar; de rechtbank zelfs 
de motieven van het beroepen vonnis 
aanvaardt en zegt dat eiser niet werd 
gewaarschuwd v66r 20 juni 1978 door de 

bevoegde ambtenaar, en niettemin de 
feiten bewezen verklaart, omdat zou blij
ken uit eisers aanmaningsbrieven dat hij 
de aflevering van de getuigschriften 
afhankelijk stelde van de betaling van 
de honoraria; de motieven van het von-
nis een contradictio in terminis inhou
den, nu de rechtbank enerzijds aan
vaardt dat v66r 20 juni 1978 nooit een 
aanmaning van de bevoegde ambtenaar 
tot aflevering van de getuigschriften 
geschiedde en anderzijds toch vaststelt 
dat eiser zich heeft schuldig gemaakt 
aan weigering tot aflevering van 
getuigschriften : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
was wegens overtreding van de arti
kelen 12, 4°, 34quater en 103, b, van 
de Ziekte- en Invaliditeitswet, de 
uitvoeringsbesluiten en de verorde
ning van 20 december 1966; 

Overwegende dat eiser bij vonnis 
van 27 juni 1980 van de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen, zit
ting houdende in hoger beroep, op 
strafrechtelijk gebied werd vrijge
sproken en dat de rechtbank zich 
onbevoegd verklaarde ten aanzien 
van de civielrechtelijke vordering 
van verweerster; 

Overwegende dat het Hof, op de 
voorziening van verweerster, voor
meld vonnis vernietigd heeft in 
zoverre het uitspraak had gedaan op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerster; dat de aldus beperkte 
zaak verwezen werd naar de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

Overwegende dat de strafrechter 
op verwijzing derhalve, niettegen
staande de vrij spraak van eiser, 
moest onderzoeken of deze laatste 
het feit dat de grondslag vormt voor 
de civielrechtelijke vordering, ge
pleegd had en of dat feit een mis
drijf uitmaakt; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 103, b, van de Ziekte- en Invali
diteitswet gestraft worden : de beoe
fenaars van de geneeskunst, de 
paramedische medewerkers en de 
beheerders van de verzorgingsin
richtingen die, na waarschuwing ----------------1 betekend door de beambten bevoegd 

(1) Zie Cass., 3 maart 1958 (Bull. en Pas., 
1958, 8, 727) en 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 714). 

om de inbreuk vast te stellen, meer
maals weigeren aan de rechthebben-
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den in de vastgestelde vormen de 
bescheiden uit te reiken welke zijn 
voorgeschreven door die wet en de 
uitvoeringsbesluiten en -verordenin
gen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eensdeels weliswaar vaststelt 
dat eiser, in strijd met artikel 34qua
ter van vorenbedoelde wet, nagela
ten heeft aan verweerster spontaan 
de getuigschriften voor verstrekte 
tandheelkundige verzorging uit te 
reiken; dat het anderdeels echter 
vaststelt dat uit geen elementen van 
het dossier blijkt << dat (eiser) gewei
gerd heeft getuigschriften af te leve
ren; ... hij deze getuigschriften op 
20 juni 1978 heeft overgemaakt aan 
de raadsman van de burgerlijke par
tij ... (en) hij niet werd gewaar
schuwd v66r 20 juni 1978 door de 
bevoegde ambtenaar tot aflevering 
van de getuigschriften >>; 

Overwegende dat de rechters 
zodoende vaststellen dat de constitu
tieve bestanddelen van het misdrijf 
bedoeld bij artikel 103, b, van voor
melde wet ten deze niet aanwezig 
zijn; 

Dat de correctionele rechtbank 
mitsdien niet vermocht eiser tot 
schadevergoeding te veroordelen 
voor een fout die geen misdrijf uit
maakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om dre redenen, zonder acht te 
slaan op de overige middelen die 
niet tot ruimere cassatie kunnen lei
den, vernietigt het bestreden vonnis, 
behalve in zoverre het eisers hoger 
beroep op burgerlijk gebied ontvan
kelijk verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

20 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Vlassak, Leuven. 

Nr. 486 

2' KAMER - 20 april 1982 

1° MISDRIJF- RECHT\'AARDIGI'\'GSGROXD 

- ONOVERKOl\IEL!JKE RECHTSDWALIKG -
BEG RIP. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGIKGSGROXD 

- ONOVERKOMEL!JKE DWAL!NG - VAST
STELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER- TOE
ZICHT VAN RET HOF. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZi\-

KEN RECHTVAARDIGINGSGROKD 
ONOVERKOMELIJKE DWALING - BESLUITE:\ 
DOOR DE RECHTER AFGELE!D UIT ZIJN VAST
STELLINGEN - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1o Een rechtsdwaling kan wegens 
bepaalde omstandigheden door de 
rechter als onoverkomelJjk worden 
beschouwd, op voorwaarde dat hij uit 
die omstandigheden kan afleiden dat 
de beklaagde heeft gehandeld zoals 
ieder redelijk en voorzichtig persoon 
zou gedaan hebben; de eenvoudige 
vaststelling dat de beklaagde slecht 
werd geadvizeerd, zelfs door een 
geschikte persoon, kan niet volstaan 
(1). 

2o en 3° Het Hoi van Cassatie onderzoekt 
of de rechter uit de door hem op onaan
tastbare wijze vastgestelde feiten en 
omstandigheden wettig heeft kunnen 
afleiden of er een rechtvaardigings
grond aanwezig was (2). 

(1) Cass., 29 nov. 1976 {A.C., 1977, 359) met 
voetnoten 1 en 2. 

{2) Cass., 12 sept. 1978 {A.C., 1978-79, 39). 
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(BUYCK T. LONDES) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat verweerder 
werd vervolgd ter zake van, met 
overtreding van de artikelen 4, eer
ste lid, en 10, derde lid, van de wet 
van 20 februari 1939, aangevuld door 
de wet van 4 juni 1969, nagelaten te 
hebben een beroep te doen op de 
medewerking van een architect voor 
het opmaken van de plans en de 
controle op de uitvoering van de 
werken, waarvoor door de wetten, 
besluiten en reglementen een voor
afgaande toelating tot bouwen is 
opgelegd; dat het arrest verweerder 
vrijspreekt en het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vor
dering van eiser; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij die niet in kosten van 
die vordering is veroordeeld, geen 
hoedanigheid heeft om tegen die 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
eiser : 

Overwegende dat het Hof geen 
acht vermag te slaan op het << ver
zoekschrift houdende middelen tot 
cassatie » dat eiser noch ter griffie 
van het rechtscollege dat de bestre
den beslissing heeft gewezen, noch 
ter griffie van het Hof door bemid
deling van een advocac:tt bij dit Hof 
heeft ingediend en waarvan de tekst 

slechts aan het oj:>enbaar ministerie 
bij het hof van beroep en aan ver
weerder werd betekend; 

Over het bij memorie aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending van 
artikel 71 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest verweerder vrij
spreekt van de hem ten laste gelegde fei
ten en het hof van beroep onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
civiele rechtsvorderingen op grond dat 
hij « niet ten onrechte stelt dat er in 
zijn hoofde onoverwinnelijke dwaling 
bestond »; het arrest zulks meent te kun
nen afleiden uit de volgende omstandig
heden : « dat volgens (verweerder) zowel 
aannemer Vermeersch als architect 
Buyck hem in zijn mening bevestigden 
dat het hem was toegelaten een woning 
te bouwen zonder het toezicht op de wer
ken toe te vertrouwen aan een architect; 
dat het attest van de ontwerper van 
18 mei 1979 - dat bestemd was om 
gevoegd te worden bij de bouwaanvraag 
- aantoont dat architect Buyck op dat 
ogenblik getuigde door de bouwheer 
belast te zijn met het maken van de 
tekeningen; dat hij de voorgedrukte 
tekst " met het toezicht op de uitvoering 
van het werk" doorhaalde; dat dit 
getuigschrift, opgesteld in tempore non 
suspecto, de stelling van (verweerder) 
volledig bevestigt; dat uit niets blijkt dat 
de architect er toen reeds van op de 
hoogte was dat een andere architect zich 
met de resterende opdracht zou belasten; 
dat architect Buyck voorhoudt zijn 
klient, bij brief van 17 september 1979, 
akte te hebben gegeven dat hij op diens 
uitdrukkelijk verzoek afzag van zijn ver
plichting de werken te controleren; dat 
(verweerder) ontkent deze brief te heb
ben ontvangen; dat het tegendeel niet 
wordt bewezen; dat het' alleszins verwon
derlijk is dat voornoemde brief niet ter 
post werd aangetekend; dat dit nog meer 
geldt voor wat de "snelbrief" van 21 sep
tember 1979 betreft, waarin onder meer 
herinnerd wordt aan de genomen 
risico's; dat de bewering van (verweer
der) dus niet van alle waarschijnlijkheid 
ontbloot is », 

terwijl een dwaling als rechtvaardi
gingsgrond onoverkomelijk moet zijn en 
de feitenrechter een dwaling slechts als 
onoverkomelijk kan beschouwen wegens 
bepaalde omstandigheden, op voor
waarde dat uit die omstandigheden kan 
worden afgeleid dat de beklaagde heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voor
zichtig persoon zou hebben gehandeld; in 



-1011-
dat opzicht de eenvoudige vaststelling 
dat de beklaagde slecht werd geadvi
seerd of verkeerd werd voorgelicht, zelfs 
door bevoegde personen, niet kan vol
staan, zodat het arrest niet wettig het 
bestaan van een onoverkomelijke dwa
ling van verweerder heeft kunnen aflei
den uit de enige omstandigheid - afge
zien van de negatieve overweging dat 
niet bewezen is dat verweerder de brie
ven van 17 en 21 september 1979 heeft 
ontvangen - « dat volgens (verweerder) 
zowel aannemer Vermeersch als archi
tect Buyck hem in zijn mening bevestig
den dat het was toegelaten een woning 
te bouwen zonder het toezicht op de wer
ken toe te vertrouwen aan een 
architect » en dat deze stelling volledig 
zou worden bevestigd door de doorha
ling, door eiser, op het attest van de ont
werper van 18 mei 1979, van de voorge
drukte tekst « met het toezicht op de 
uitvoering van het werk "• terwijl zulks 
evenzeer er slechts zou kunnen op wij
zen dat verweerder bewust weigerde 
eiser ook het toezicht op de uitvoering 
van het wer k op te drag en; het arrest 
inzonderheid in gebreke is gebleven vast 
te stellen dat verweerder heeft gehan
deld zoals ieder redelijk en voorzichtig 
persoon zou hebben gehandeld en ter 
zake alle voorzorgen heeft genomen die 
redelijk kunnen worden aangewend : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing grondt op de bewering 
van verweerder dat zowel de aanne
mer van de bouwwerken als eiser 
« hem in zijn mening bevestigden » 
dat bij het bouwen van een woning 
het toezicht van een architect op de 
werken niet was vereist; dat het 
arrest oordeelt, gelet op de afwezig
heid van bewijs dat verweerder 
eisers brieven van 17 en 21 septem
ber 1979 heeft ontvangen, « dat de 
bewering van (verweerder) niet van 
alle waarschijnlijkheid ontbloot is >>; 

Overwegende dat zo een rechts
dwaling, wegens bepaalde omstan
digheden, weliswaar door de rechter 
als onoverkomelijk kan worden 
beschouwd, zulks geschiedt op voor
waarde dat uit die omstandigheden 
kan worden afgeleid dat de 
beklaagde heeft gehandeld zoals 
ieder redelijk en voorzichtig persoon 
zou hebben gedaan; dat in dat 
opzicht de eenvoudige vaststelling 

dat de beklaagde slecht werd gead
viseerd, zelfs door een geschikte 
persoon, niet kan volstaan; 

Dat het arrest uit de voormelde 
feitelijke omstandigheden niet wet
tig heeft kunnen afleiden dat ver
weerder zich op een onoverwinne
lijke dwaling als rechtvaardigings
grond mocht beroepen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vordering van eiser en de desbetref
fende kosten; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar minis
terie ten laste van eiser; veroordeelt 
verweerder in de helft van de ove
rige kosten en laat de andere helft 
ten laste van eiser; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

20 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ve.l'
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Biitzler, Dubois, de Borman, 
Louveaux, Brussel. 

Nr. 487 

2' KAMER - 21 april 1982 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA

VING VAN DE HECHTENIS - WET VOORLO
PIGE HECHTENIS, ART. 5 - REDENGEVING. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer het onderzoeksge
recht de ernstige en uitzonderlijkt. 
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omstandigheden, die dermate de open
bare veiligheid raken dat zij de voorlo
pige hechtenis noodzakelijk maken, 
niet nauwkeurig omschrijft onder ver
melding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, zoals wordt vereist bij art. 5 
Wet Voorlopige Hechtenis 10 april 1874 
(1). 

(HELMAN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1982 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest, ter. 
bevestiging van de door de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik op 1 maart 1982 
gewezen beschikking waarbij de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis van eiser werd bevolen, zich 
ertoe beperkt de hierna weergege
ven gronden over te nemen uit de 
vordering van de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Luik : « er 
bestaan ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken en die voortsprui
ten uit de bijzondere zwaarwichtig
heid van de feiten en uit de omstan
digheid dat ze herhaaldelijk werden 
gepleegd; ... een invrijheidstelling 
zou de behoefte aan openbare veilig
heid die de burgers terecht door de 
gerechtelijke overheid beschermd 
wensen te zien, ernstig aantasten »; 

Dat het arrest aldus de ernstige 
en . uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken en 
op grond waarvan de hechtenis 
moet worden gehandhaafd, niet 

nauwkeurig omschrijft onder ver
melding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte, zoals wordt vereist bij 
artikel 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. 

21 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 488 

1" KAMER - 22 april 1982 

1° ARBEIDSONGEVAL - LEEROVEREEN

KOMST - GELIJKSTELLING MET DE ARBEIDS
OVEREENKOMST. 

2° ARBEIDSVOORZIENING LEER-
OVEREENKOMST - GELIJKSTELLING MET DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST, VOOR DE TOEPAS
SING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET 
10 APRIL 1971. 

3° ARBEIDSVOORZIENING LEER-
OVEREENKOMST - VERSCHIL MET DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST. 

4° ARBEIDSVOORZIENING LEER-
OVEREENKOMST - VERPLICHTINGEN UIT DE 
LEEROVEREENKOMST. 

(1) Cass., 23 april 1980 (A.C., 1979-80, 5° ARBEIDSVOORZIENING 
nr. 536). OVEREENKOMST - BEGRIP. 

LEER-
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6° ARBEIDSONGEVAL 
KOMST - BEGRIP. 

LEEROVEREEN- (ANTWERPSE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 

7° ARBEIDSVOORZIENING LEER-

OVEREENKOMST - TOEPASSING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENWET 10 APRIL 1971 -
BEG RIP. 

1 o en 2o Toe passing van de Arbeidsonge
vallenwet 10 april 1971 vereist gelijk
stelling van de leerlingen met de werk
nemers, van degenen die hen tewerk
stellen met de werkgevers en van de 
arbeidsverhoudingen tussen de Ieerlin
gen en degenen die hen tewerkstellen 
met de arbeidsovereenkomst. 

3° De Jeerovereenkomst verschilt in 
zoverre van de arbeidsovereenkomst 

SECURITAS N.V, DE BELGISCHE PHENIX N.V. 
T. VANDE MEERSCHE) 

ARREST ( vertaJing) 

Het HOF; - Gelet op de beschik-, 
king van 30 maart 1982 van de Eer-. 
ste Voorzitter, waarbij de zaak naar· 
de eerste kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
7 mei 1979 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, inzonder-
heid 1°, 5 en, voor zoveel nodig, 7, 8, 38 
van de Arbeidsongevallenwet van 

dat zij niet strekt tot het verrichten 1-----------------
van arbeid tegen bezoldiging, maar 
wei tot beroepsopleiding (1). 

4o De Ieerovereenkomst houdt de ver
plichting in enerzijds dat degene die 
de Jeerling tewerkstelt hem een 
beroepsopleiding geeft of doet geven 
en anderzijds dat de Jeerling onder het 
gezag van de opleider de praktijk van 
het beroep aanleert en het voor zijn 
opleiding vereiste onderricht volgt (2). 

5° Een Jeerovereenkomst houdt niet in 
dat de leerling arbeid moet verrichten 
in de gebruikelijke zin van het woord 
(3). 

6° en 7° Toepassing van de Arbeidsonge
vallenwet 10 april 1971 vereist niet dat 
de praktijk van het beroep die de Jeer
ling moet aanleren, de praktijk is van 
een beroep met een overwegend ma
nueel karakter (4). 

(1) (2) (3) en (4) Zie advies nr. 556 van 15 juli 
1977 van de Nationale Arbeidsraad, over een 
voorontwerp van wet op het leerlingwezen 
voor beroepen in loondienst (inz. blz. 11 en 
47); vgl. met het advies van de Raad van State 
van 10 april 1959 (Gedr. St., Senaat, zitt. 
1958-1959, nr. 260, blz. 34); zie Cass., 27 april 
1885 (Bull. en Pas., 1885, I, 133), 13 nov. 1947 
(ibid., 1947, I, 472), 18 juni 1962 (ibid., 1962, I, 
1183), 5 juni 1963 (ibid., 1963, I, 1056), 5 mei 
1966 (ibid., 1966, I, 1132) en noot A.C.; zie ook 
over de leerovereenkomst BEAUFAYS R., 
« L'apprenti et son patron >>, Orientations 1970, 
blz. 5 e.v.; DELHUVENNE M., « Problemes 
g(meraux du contrat de travail individuel >>, in 
Droit du travail, noot 5, en dl. IX, nr. 1243; DE 
PAGE H., Tmite, dl. II, nr. 978; HAUSEUX H., 
Observations bij Rb. Brussel, 10 mei 1955, 
J.T., 1955, blz. 553; HORION P., Nouveau precis 

de droit social beige, 2e uitg., Luik-Den Haag, 
1969, nrs. 546 tot 549, blz. 289-290; JAMOULLE M., 
Le contrat de travail, Luik, 1982, dl. I, nrs. 162 
tot 166, blz. 217 tot 223; J.L., noot bij Cass., 
5 juni 1963, Bull. ass., 1964, blz. 629; 
LENAERTS H., Inleiding tot het sociaal recht, 
lste uitg., Gent, 1973, nr. 144, blz. 189 tot 191; 
2de uitg., Gent, 1982, nrs. 6 tot 9, blz. 8 tot 10; 
Novelles, Droit social, dl. I, nr. 226, e.v.; PAN
DECTES, V

0 Apprenti, Contrat d'apprentissage en 
Travail (Contrat d'apprentissage); Repertoire 
pratique du droit beige, v" Accidents du tra
vail, nrs. 5, 71, 72, nrs. 189 tot 192, en Prescip
tion en matiere civile, nr. 694, Bijv., dl. I, 
v" Accidents du travail, nrs. 46 tot 48, 55, 67-68, 
104, 632, 707 tot 716, 1201; Bijv. III, v" Contrat 
de travail et contrat d'emploi, nr. 85; RYCKX 
d'HUISNACHT, « La formation professionnelle 
des jeunes en Belgique par l'apprentissage 
industriel. Aspects sociaux et juridiques >>, 

R.T., 1968, blz. 396 e.v.; SOMERHAUSEN M., 
<< L'enseignement technique et les accidents du 
travail "• Bull. ass., 1936, blz. 586 tot 591; TRINE A., 
noot bij Arbeidshof Bergen, 17 april- 1978, 
R.D.S., 1978, blz. 357; id., noot bij Arbeidsrecht
bank Verviers, 24 maart 1980, R.D.S., 1980, 
blz. 454 e.v., inz. blz. 456; VANDER VORST P., << La 
clause d'ecolage dans les contrats de louage de 
travail a duree indeterminee ou la liceite d'une 
stipulation contractuelle qui entrave le droit de 
demission en le rendant plus couteux », J.T.T., 
1974, blz. 161; VAN GOETHEM-DILLEMANS, Hand
hoek van het Belgisch sociaal recht, Brussel, 
1962, blz. 29; VAN GOETHEM L., Beginselen van 
sociale wetgeving, Brussel, 1938, blz. 51; VELGE 
H., Elements de droit industriel beige, Brussel, 
1927, dl. I, nrs. 16 tot 20, blz 29 tot 31; VERHAEGEN 
G., << Leerovereenkomst voor leerlingen », 
Arbeidsrecht, Brussel, en << Contrat d'apprentis
sage », in Droit du travail; VERMEIREN J., 
<< L'apprentissage dans l'industrie et le com
merce >>, Progr. soc., 1962, nr. 71, blz. 27 e.v.; 
V.H., noot onder Hof van Beroep, Brussel, 
16 okt. 1972, Bull. ass., 1973, nr. 231, blz. 803; 
« Contrat d'apprentissage », noot bij een 
scheidsrechterlijke beslissing van 28 mei 1968, 
R.D.S., 1969, blz. 330. 
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10 april 1971, 1, inzonderheid § 1, tweede 
lid, 1", a, en 2", a, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de 
arbeiders, 9, 10 van de wet van 12 april 
1803 betreffende de manufacturen, 
fabrieken en werkplaatsen, waarbij de 
leerovereenkomsten worden ingesteld, 
en, voor zoveel nodig, 9bis van het minis
terieel besluit van 15 januari 1960 hou
dende bepaling van de erkenningsvoor
waarden van de leercontracten in de 
ambachten en neringen, gewijzigd bij 
artikel 4 van het koninklijk (lees : minis
terieel) besluit van 4 april 1974, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der als leerling recht heeft op de toepas
sing van de Arbeidsongevallenwet, en 
daartoe als beginsel stelt dat « aldus vol
gens de wetgeving inzake de arbeidson
gevallen, als leerling moet worden 
beschouwd al wie een praktische oplei
ding verwerft onder het gezag van een 
werkgever, om nadien de nodige 
diensten te kunnen verstrekken voor de 
goede werking van de onderneming »; 
dat het arrest vaststelt dat verweerder 
als leerling van de Burgerlijke Lucht
vaartschool geen arbeid verricht en aan 
de hand van die definitie beslist dat ver
weerder niettemin met de Sabena door 
een leerovereenkomst gebonden is, op 
grond dat het voldoende is dat de leer
ling de praktijk van het beroep aanleert, 
zonder dat hij zich behoeft te verbinden 
onder het gezag van de werkgever te 
arbeiden, 

terwijl de arbeid een wezenlijk 
bestanddeel is van de leerovereenkomst; 
de wet van 27 juni 1969, waarnaar wordt 
verwezen in artikel 1 van de wet van 
10 april 1971, van toepassing is op de 
leerjongens en op de personen die leer
jongens tewerkstellen; in artikel 5 vari de 
wet van 10 april1971 met een arbeidsover
eenkomst wordt gelijkgesteld de arbeids
verhoudingen tussen de met werkgevers 
en werknemers gelijkgestelde personen; 
artikel 38 van dezelfde wet vaststelt op 
welke wijze de arbeidsongeschiktheid 
van de leerlingen wordt vergoed : de 
tewerkstelling of de arbeidsverhouding 
waarvan in die wetteksten uitdrukkelijk 
sprake is, impliceren dat de regels 
inzake bescherming van het arbeidson
gevallenrecht, slechts door gelijkstelling 
met de werknemers, gelden voor die 
leerlingen welke gebonden door een 
overeenkomst krachtens welke zij arbeid 
moeten verrichten, ook al is die arbeid 
gericht op het aanleren van een beroep, 

zodat het eventuele loon tot bezoldiging 
van die arbeid een niet wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst wordt; 
die arbeid trouwens economisch nuttig 
moet zijn om te kunnen spreken van 
leerovereenkomst die gelijkgesteld is 
met de arbeidsovereenkomst; zodat het 
arrest, dat verweerder, leerling van de 
Burgerlijke Luchtvaartschool, onder de 
toepassing van de Arbeidsongevallenwet 
doet vallen als leerling van de Sabena, 
die wet niet rechtsgeldig op andere per
sonen toepast en derhalve alle in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt, die de openbare orde raken en 
waarin het << geheel van het risico >> • 

wordt omschreven, dat recht geeft op · 
forfaitaire vergoeding van de schade ten 
gevolge van een arbeidsongeval of een 
ongeval op de weg naar en van het 
werk: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, deze wet toepas
sing vindt op alle personen die als 
werkgever, werknemer of daarmee' 
gelijkgestelde geheel of gedeeltelijk 
vallen onder de wet van 2? juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de· 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; dat voor de toepassing 
van de wet van 10 april 1971, 
artikel 5 van deze wet de leerlingen 
met wernemers worden gelijkgesteld 
voor de toepassing van de in artikel 1 
bedoelde wetten en met werkgevers, 
de personen die laatstgenoemden 
tewerkstellen en met een arbeids
overeenkomst de arbeidsverhoudin
gen tussen met werkgevers en werk
nemers gelijkgestelde personen; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 
tweede lid, 1 o en 2", van de wet van 
27 juni 1969 in de regel leerjongens 
gelijkstelt met werknemers; 

Dat daaruit volgt dat voor de toe
passing van de wet van 10 april 1971 
de leerlingen met de werknemers, 
de personen die hen tewerkstellen 
met de werkgevers en de arbeids
verhoudingen tussen de leerlingen 
en de personen die hen tewerkstel
len met de arbeidsovereenkomst 
moet worden gelijkgesteld; 
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Overwegende dat geen enkele wet 
een algemene definitie geeft van de 
leerovereenkomst; 

Overwegende dat de leerovereen
komst van de arbeidsovereenkomst 
hierin verschilt dat zij niet strekt tot 
het verrichten van arbeid tegen 

. bezoldiging, maar wel tot de be
roepsopleiding van de leerling; 

Dat zij voor hem die de leerling 
tewerkstelt de verplichting inhoudt 
hem een beroepsopleiding te geven 
of te doen geven en voor de leerling 
de verplichting om onder het gezag 
van die persoon de praktijk van het 
beroep te leren en het voor zijn 
opleiding vereiste onderricht te vol
gen; 

Dat het niet vereist is dat de leer
ling arbeid moet verrichten in de 
gebruikelijke zi:ri van het woord; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat om in aanmerking te kun
nen komen voor de Arbeidsongeval
lenwet en de daarin geregelde 
bescherming, het niet voldoende is 
een met een werknemer gelijkge
stelde leerling te zijn; dat daarenbo
ven tussen de leerling en de persoon 
die hem tewerkstelt, die met een 
werkgever is gelijkgesteld, arbeids
verhoudingen moeten bestaan over
eenstemmend met die van een leer
overeenkomst; dat echter het verrich
ten van arbeid, in de gebruikelijke 
zin van het woord, geen wezenlijk 
bestanddeel van die overeenkomst is; 

Dat het arrest vaststelt dat ten 
deze, hoewel de leerlingen van de 
Burgerlijke Luchtvaarschool waar
van de Sabena de werking verzorgt 
geen arbeid behoeven te verrichten, 
de Sabena door de inschrijving van 
verweerder bij die school, zich ertoe 
verbonden heeft hem tot piloot op te 
leiden, terwijl verweerder zich ertoe 
verbonden heeft de praktijk van dat 
beroep te leren; 

Dat het arrest, door die overwe
gingen en vaststellingen, de in het 
middel vermelde wettelijke bepalin
gen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, inzon
derheid 1•, 5 en, voor zoveel nodig, 7, 8, 
38 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 1, inzonderheid § 1, tweede 
lid, 1•, a, en 2•, a, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de 
arbeiders, en, voor zoveel nodig, 9 en 10 
van de wet van 12 april 1803 betreffende 
de manufacturen, fabrieken en werk
plaatsen, waarbij de leerovereenkomsten 
worden ingesteld, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der als leerling recht heeft op de toepas·· 
sing van de Arbeidsongevallenwet en 
voor recht zegt dat het woord « leerling » 

in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 en « leerjongen » in de wet van 
27 juni 1969 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid « niet uitsluitend betrek
king heeft op diegene die een manueel 
beroep leert ,, maar ook op hem die, 
zoals verweerder, bij de Burgerlijke 
Luchtvaartschool een praktische oplei
ding krijgt om het intellectueel beroep 
van lijnpiloot uit te oefenen, 

terwijl de leertijd, in de zin van die 
wetten, uitsluitend betrekking heeft op 
een overwegend manueel beroep; ver
weerder, die een theoretische en prak
tische opleiding krijgt voor een beroep 
dat volgens het arrest van intellectuele 
aard is, derhalve niet wettig kan worden 
beschouwd als een leerling in de zin van 
de Arbeidsongevallenwet; zodat het 
arrest, dat verweerder onder de toepas
sing van de Arbeidsongevallenwet doet 
vallen als « leerling » van de Sabena, 
daar hij bij de Burgerlijke Luchtvaart
school zijn opleiding krijgt, alle in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt : 

Overwegende dat de leerovereen
komst door geen enkele wet wordt 
beperkt tot overwegend manuele 
beroepen; 

Overwegende dat uit de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet yan 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke 
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zekerheid van de arbeiders waar
naar artikel 1 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 verwijst, 
blijkt dat volgens de wetgever de 
wet van 27 juni 1969 onder meer 
van toepassing is op de leerjongens 
wier leerovereenkomst is erkend, 
overeenkomstig de voorwaarden van 
de reglementen betreffende de 
beroepsopleiding en de beroepsvol
making in de ambachten en nerin
gen, met het voorbehoud dat de 
Koning bij een op basis van 
artikel 2, § 1, 2°, van de wet geno
men besluit, wat die categorie leer
jongens betreft, de toepassing van 
de wet tot de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers kan beperken; 

Dat de reglementering, waarvan 
zoeven sprake is en die toen voor
kwam in het koninklijk besluit van 
13 april 1959 betreffende de beroeps
opleiding en de beroepsvolmaking in 
de ambachten en neringen en thans 
voorkomt in het koninklijk besluit 
van 4 oktober 197£ betreffende de 
voortdurende vorming in de midden
stand, de voorbereidende leertijd tot 
de uitoefening van intellectuele 
beroepen omvat; 

Overwegende dat het, derhalve, 
voor de toepassing van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 
niet vereist is dat de praktijk van 
het beroep die de leerling moet aan
leren de praktijk is van een beroep 
met een overwegend manueel 
karakter; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1168, 
1179, 1181, 1182, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 9 en 10 van de wet 
van 12 april 1803 betreffende de ma
nufacturen, fabrieken en werkplaatsen 
waarbij de leerovereenkomsten worden 
ingesteld en, voor zoveel nodig, 2, 3 en 17 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten die betrekking hebben 
op het wettelijk begrip " gezagsverhou
ding "• 

doordat het arrest beslist dat de 
Sabena de " meester » is van verweer
der, die een leerling is, en voor recht 
zegt dat het in dat opzicht " zonder 
belang is dat de leiding van de werkge-

ver rechtstreeks wordt uitgeoefend in de 
onderneming of in een daartoe aan de 
onderneming verbonden school ''• en ten 
deze het verband van ondergeschiktheid 
van verweerder, leerling van de Bur
gerlijke Luchtvaartschool, jegens de 
Sabena, hieruit afleidt dat partijen ver
schillende verbintenissen hadden aange
gaan, die het als volgt opsomt : a) de 
Burgerlijke Luchtvaartschool en de 
Sabena, die de werking ervan verzorgt, 
geven aan de leerling de theoretische en 
praktische opleiding om te kunnen sla
gen in de proeven voor de licenties van 
beroeps- en lijnpiloot (cfr. " diverse 
inlichtingen » 1.1); b) na het einde van 
de opleidingsperiode wordt de leerling, 
die in alle proeven slaagt, door de 
Sabena op proef in dienst genomen als 
lid van het meestersboordpersoneel (cfr. 
huishoudelijk reglement, artikel 10); 
c) de piloot die bij de Burgerlijke Lucht
vaartschool is opgeleid, mag een plaats
aanbieding van een andere maatschappij 
aanvaarden met het akkoord van de 
Staat en van de Sabena op voorwaarde 
dat die maatschappij aan de Staat en 
aan de Sabena de kosten van de oplei
ding terugbetaalt (cfr. het huishoudelijk 
reglement, artikel 11); d) vanaf de eerste 
maand van de opleiding kan de Sabena 
aan de leerling maandelijkse voor
schotten toekennen (cfr. « diverse inlich
tingen » 1.8); e) van zijn kant verbindt de 
leerling zich niet alleen ertoe de cursus
sen te volgen, maar ook bij de Sabena in 
dienst te treden als eerste officier, als 
hem zulks wordt aangeboden nadat hij 
in de opgelegde proeven is geslaagd 
(cfr. scholingsbrief »); f) daar
enboven behoudt Sabena zich het re.cht 
voor om zonder verhaalmiddel de leer
ling disciplinaire maatregelen op te leg
gen en hem zelfs te schrappen of hem 
dadelijk uit te sluiten (cfr. het huishou
delijk reglement, artikelen 13, 14, 17 en 
18); dat het arrest besluit dat " die ver
schillende elementen en verplichtingen 
die aan de leerling worden opgelegd, vol
doende aantonen, enerzijds, dat hij in 
een verhouding van ondergeschiktheid 
stond jegens Sabena, die als hij in de 
proeven slaagde, zijn werkgever zou wor
den, en anderzijds, dat er tussen hen 
verhoudingen bestonden die overeen
stemden met die van een leerovereen
komst », 

terwijl, enerzijds, het arrest uit de 
pun ten b) en c) niet wettig kon afleiden 
dat er op dit ogenblik een gezagsverhou
ding bestaat omdat, door te beslissen dat 
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Sabena enkel de werkgever van de leer Dat het arrest uit het geheel van 

die elementen, ongeacht de door het 
middel bekritiseerde elementen, 
wettig heeft kunnen afleiden dat 
verweerder zich jegens de Sabena 
in een verhouding van onderge

ling zou worden als hij in de proeven 
slaagde, het die punten precies ontleedt 
als een eenzij dige belofte van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
onder opschortende voorwaarde vanwege 
de Sabena en een daarmee overeenko
mende eenzijdige belofte van de leerling 
(schending van de artikelen 1134, 1168, 
1179, 1181 en 1182 van het Burgerlijk 
Wetboek); anderzijds, het arrest, niet 
zonder miskenning van de bewijskracht 
van de artikelen 2, 3, 7 en 18 van het 
huishoudelijk reglement van de Burger
lijke Luchtvaartschool, heeft kunnen 
beslissen dat Sabena zich het recht voor
behoudt de leerling te schrappen of hem 
dadelijk uit te sluiten (punt f), dit wil 
zeggen, volgens het arrest, de leerover
eenkomst te eindigen, nu krachtens die 
artikelen die sancties niet door de 
Sabena worden genomen, maar wel door 
de directeur die in gemeen overleg is 
benoemd door de Staat en de Sabena 
(artikel 3) of door het beheerscomite 
bestaande uit de vertegenwoordigers van 
de Staat en van de Sabena (artikel 2), 
zodat de Sabena alleen beschikte over 
een geringe disciplinaire bevoegdheid, 
maar niet het recht te ontslaan (schen-
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); de overblij
vende elementen - opleiding, terugbeta
ling van de opleidingskosten, mogelijke 
bezoldiging (maandelijkse voorschotten), 
een geringe disciplinaire bevoegdheid bij 
de onderwijsopdracht - niet volstaan 
om een gezagsverhouding te vormen; het 
arrest, bijgevolg, dat wettelijk begrip 
schendt en verkeerd toepast (bovendien, 
schending van de andere in het middel 
vermelde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt dat de Sabena de 
werking regelt van de Burgerlijke 
Luchtvaartschool, die aan de leer
ling een theoretische en praktische 
opleiding geeft met het oog op het 
slagen in de proeven voor de licen
ties van beroeps- en lijnpiloot; dat 
van de eerste maand van zijn oplei
ding af de leerling van die maat
schappij maandelijkse voorschotten 
kan bekomen; dat de leerling zich 
ertoe verbindt de cursussen te vol
gen; dat de Sabena zich het recht 
voorbehoudt om zonder verhaalmid
del aan de leerling disciplinaire 
maatregelen op te leggen; 

schiktheid bevond; 
Dat het middel, dat 

de gegeven redenen 
wegens het ontbreken 
niet ontvankelijk is; 

ten overvloe
bekritiseert, 
van belang, 

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

22 april 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Das-
sesse. 

Nr. 489 

1" KAMER - 22 april 1982 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSDCOMITE - BIJZONDERE ONT

SLAGVERGOEDING BEPAALD IN ART. lEIS, § 7, 
VEILIGHE!DSWET WERKNEMERS 10 JUNI 1952 

- RECHT OP DIE VERGOEDING - BEG RIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSDCOMITE - LOON VAN EEN LID 

VAN HET VEILIGHE!DSCOMITE - BESCHER· 
MING - WET BESCHERMING LOON 12 APRIL 
1965, ART. 10 - BEPALING TOEPASSELIJK OP 
DE BIJZONDERE ONTSLAGVERGOEDING 
BEPAALD IN ART. lEIS, § 7, VEILIGHE!DSWET 
WERKNEMERS 10 JUNI 1952. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - LOON 

- BESCHERNIING - WET BESCHERMING 
LOON WERKNEMERS 12 APRIL 1965, ART. 10 -
BEPALING TOEPASSELIJK OP DE BIJZONDERE 
ONTSL!\GVERGOEDING BEPAALD I:\1 
ART. lEIS, § 7, VEILIGHEIDSWET WERKNE
MERS 10 JUNI 1952. 
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1° Oak al is de bijzondere ontslagvergoe
ding, bepaald in art. 1bis, § 7, Veilig
heidswet Werknemers 10 juni 1952, 
slechts verschuldigd wanneer de werk
gever niet is ingegaan op de aanvraag 
van de ontslagen werknemer, wordt 
die vergoeding niettemin toegekend 
wegens de onregelmatigheid van het 
ontslag en ontstaat dat recht op die 
vergoeding op het ogenblik van het 
ontslag (1). 

2o en 3° Art. 10 Wet Bescherming Loon 
Werknemers 12 april 1965, krachtens 
hetwelk over het loon van rechtswege 
rente is verschuldigd met ingang van 
het tijdstip waarop het eisbaar wordt, 
is toepasselijk op de bijzondere ont
slagvergoeding, bepaald in art. 1bis, 
§ 7, Veiligheidswet Werknemers 
10 juni 1952 (2). 

(KRACK, ETUDES ET DEVELOPPEMENTS 
COMMERCIAUX EDECO P.V.B.A. T. LAMBO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king van 30 maart 1982 van de Eer
ste Voorzitter, waarbij de zaak naar 
de eerste kamer wordt verwezen; 

Gelet op het bestreden arrest van 
9 juni 1980 van het Arbeidshof te 
Berge; 

Overwegende dat de voorziening 
het arrest slechts bekritiseert in 
zoverre het eiseres veroordeelt tot 
betaling van een wettelijke rente 
op de aan verweerder toegekende 
beschermingsvergoeding; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1bis, § 2, eerste lid, 
§§ 6 en 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, v66r de wijziging ervan bij het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 
1978, 2, 3°, 10 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

(1) Cass., 17 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 165); zie Cass., 23 maart 1980-81, nr. 420). 

(2) Zie Cass., 4 dec. 1974 (A.C., 1975, 402). 

doordat het arrest, nadat het uit arti
kel 1bis, § 2, eerste lid, §§ 5, 6 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 heeft 
afgeleid dat samenvoeging van twee ver
goedingen, een compenserende opzeg
gingsvergoeding enerzijds, en een 
beschermingsvergoeding anderzijds, niet 
mogelijk is en dat bijgevolg de door eise
res aan verweerder te betalen vergoe
ding 515.862 frank bedraagt, gelet op het 
bedrag van 22.429 frank dat voordien als 
compenserende opzeggingsvergoeding is 
betaald, beslist dat het bedrag van 
515.862 frank wettelijke rente oplevert 
vanaf de dag waarop het eisbaar is en 
eiseres veroordeelt tot betaling van die 
rente alsmede in de kosten van de beide 
instanties, op grand dat uit vorenbe
doelde regels, namelijk die van de wet 
van 10 juni 1952, nog valt af te leiden 
« dat die beschermingsvergoeding een 
loon is, in de zin van artikel 2, 3°, van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon van de werk
nemers, zelfs als op die vergoeding geen 
bijdragen voor sociale zekerheid behoe
ven te worden betaald; ... dat immers, die 
vergoeding, die een gevolg is van de 
niet-inachtneming door de werkgever 
van zijn wettelijke verplichting, in elk 
geval een ontslagvergoeding is, die als 
dusdanig de waarde heeft van in geld 
waardeerbare voordelen waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft » en bijgevolg de wette
lijke rente doet ingaan overeenkomstig 
artikel 10 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
van de werknemers, 

terwijl artikel 10 van de wet van 
12 april 1965 bepaalt dat voor het loon 
van rechtswege rente is verschuldigd 
met ingang van het tijdstip waarop het 
eisbaar wordt, artikel 2, 3°, van die wet 
echter het loon omschrijft als zijnde " de 
in geld waardeerbare voordelen waarop 
de werknemer ingevolge zijn dienstbe
trekking ten laste van de werkgever 
recht heeft >>, buiten het loon in geld en 
de fooien waarop de werknemer recht 
heeft ingevolge zijn dienstbetrekking; de 
vergoeding waarop de werknemer ten 
laste van de werkgever recht heeft ten 
gevolge van de beeindiging van de 
dienstbetrekking een voordeel is, dat 
geldt als loon, in de zin van artikel 2, 3°, 
van de wet van 12 april 1965, maar de 
vergoeding verschuldigd door de werkge
ver aan de beschermde werknemer, die 
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hij heeft ontslagen en die hij nadien wei
gert in de onderneming te herplaatsen, 
geen ontslagvergoeding is en dus niet de 
waarde heeft van een voordeel in geld 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft; die weige
ring tot herplaatsing een fout is van de 
werkgever waardoor hij de bijzondere 
bescherming van de wet voor bepaalde 
categorieen werknemers ter vrijwaring 
zowel van de vrijheid van de instellingen 
in de onderneming als van de verkiezin
gen heeft geschonden en waardoor die 
werkgever tot gemeenrechtelijke schade
vergoeding is gehouden; het arrest, dat 
vaststelt dat de werkgever de overeen
komst van de verweerder heeft beein
digd en hem hiervoor een ontslagvergoe
ding van 22.429 frank heeft betaald, der
halve niet zonder schending van de in 
het middel aangehaalde wettelijke bepa
lingen kon beslissen dat het bedrag van 
516.862 frank, dat de werkgever aan de 
verweerder was verschuldigd wegens 
niet-herplaatsing in de onderneming, 
rente oplevert met ingang van het tijd
stip waarop het eisbaar wordt, daar het 
een loon is in de zin van artikel 2, 3', 
van de wet van 12 april 1965, op grond 
dat die vergoeding een ontslagvergoe
ding zou zijn, en een sanctie op de niet
inachtneming door de werkgever van 
zijn wettelijke verplichtingen; 

Overwegende dat, wanneer de 
werknemer in de onderneming de 
hoedanigheid heeft van lid van het 
veiligheidscomite, de forfaitaire ver
goeding die de werknemer krach
tens artikel 1bis, § 7, van de wet van 
10 juni 1952 geniet een minimum 
opzeggingsvergoeding is en een loon 
is, in de zin van artikel 2, eerste lid, 
3', van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het 
loon van de werknemers; 

Dat, ook al is de beschermingsver
.goeding slechts verschuldigd wan
neer de werkgever niet is ingegaan 
op de aanvraag van de ontslagen 
werknemer, die vergoeding niette
min wordt toegekend wegens de 
onregelmatigheid van het ontslag en 
dat het recht op die vergoeding op. 
het ogenblik van het ontslag ont
staat; 

1965 de wettelijke rente op het 
bedrag van de beschermingsvergoe
ding toe te kennen, geenszins de in 
het middel vermelde wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

22 april19B2 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Closon - Gelijklw·-
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Das
sesse. 

Nr. 490 

1" KAMER - 23 april 1982 

1° BEWIJS - BEWI.JS DOOR GESCHRIFT 

BEWIJSKRACHT VA:'>~ AKTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BEGR!P. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING OP 

GROND VA;\! EEN FEITELIJKE SCHEIDING VAN 
MEER DAN TIEN JAAR- TOEPASSING VAN DE 
ARTT. 299, 300 EN 301 B.W. - FOl.lTEN EN 
TEKORTKOMINGEN VAN DE ANDERE ECHTGE
NOOT - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 306 -
BEG RIP. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE -
BEG RIP. 

1' De bewijskracht van de beslissing van 
de eerste rechter wordt niet miskend 
door de appelrechter die aan die 
beslissing geen uitlegging geeft die 
daarmee niet verenigbaar is (1). 

Overwegende dat het arrest, door 1----------------
aan verweerder overeenkomstig 
artikel 10 van de wet van 12 april 1 

(1) Zie Cass., 3 dec. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr 223). 
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2'' De fouten en tekortkomingen van de 

andere echtgenoot, bedoeld in art. 306 
B. W., op grand waarvan de rechtbank 
kan beslissen dat de eisende echtge
noot, die de echtscheiding verkrijgt 
ingevolge art. 232 B. W, niet geacht 
wordt de echtgenoot te zijn tegen wie 
de echtscheiding is uitgesproken, 
mogen niet worden gelijkgesteld met 
de oorzaken van de echtscheiding 
waarvan sprake is in art. 231 B. W (2). 

3' Het gezag van het rechterlijk 
gewijsde van een vroeger vonnis wordt 
niet miskend door een later arrest, 
wanneer het onderwerp en de oorzaak 
van de vorderingen waarop elk van die 
beslissingen uitspraak doet, niet 
dezelfde zijn (3). (Art. 23 Ger.W.) 

(P ... T. C ... ) 

.-\RREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23, 25, 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het in artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek omschreven 
vermoeden van £out ten laste van ver
weerder afwijst en ten laste van eiseres 
fouten en tekortkomingen aanneemt als 
bedoeld door artikel 306 van het Burger
lijk Wetboek, bestaande in « een ver
dachte omgang met V.B. uit Burst », en 
dit namelijk « reeds v66r de feitelijke 
scheiding », en daaruit afleidt dat « als 
bewezen mag worden aanvaard dat de 
scheiding aan de fouten van ge"inti
meerde (thans eiseres) te wijten was >>, 

dit alles met afwijzing van de door haar 
ingeroepen exceptie van gewijsde ge
grond op het tussen partijen gewezen 
vonnis van 2 mei 1975, zulks op grand 
dat : a) de te bewijzen feiten niet zo con
creet waren geformuleerd ... , b) de rech
ter in 1975 slechts de bewijsmiddelen 
kon beoordelen die hem toen werden 

(2) Cass., 4 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 267). 

(3) Zie Cass., 3 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
nr 251) en 24 dec. 1981 (ib1d., 1981-82, nr 271). 

onderworpen ... , c) het niet is omdat 
bepaalde feiten niet als voldoende zware 
beledigingen konden worden aangemerkt 
om grond te beiden tot echtscheiding, 
dat dezelfde feiten niet de fouten of 
tekortkomingen zouden kunnen uitma
ken bedoeld in artikel 306 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

terwijl, eerste onderdeel, het voormeld 
vonnis van 2 mei 1975 kennis heeft gena
men van de grieven van verweerder, 
waaronder de bewering dat eiseres 
betrekkingen onderhield met andere 
mannen, en besluit « dat aanlegger 
(thans verweerder) geen bewijs !evert 
van enig feit dat voor hem een beledi
gend karakter vertoont; de kracht en het 
gezag van gewijsde van dat vonnis belet
ten dat een partij, die in haar bewijs
plicht gefaald heeft, een nieuwe kans 
zou krijgen door het herformuleren van 
dezelfde feiten of met het aanvoeren van 
nieuwe bewijsmiddelen (schending van 
de artikelen 23, 25 en 28 van het Gerech
telijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het voormeld vonnis 
van 2 mei 1975 niet inhoudt dat de door 
verweerder aangeklaagde feiten, waaron
der het onderhouden van betrekkingen 
met andere mannen, niet als voldoende 
zware belediging konden worden aange
merkt om grand op te leveren tot echt
scheiding, maar wei dat deze feiten niet 
bewezen waren; al kunnen de tekortko
mingen bedoeld in artikel 306 van het 
Burgerlijk Wetboek uit andere of moge
lijk minder zware feiten bestaan dan de 
fouten waarop een vordering tot echt
scheiding moet steunen, de bedoelde 
tekortkomingen tach ook moeten bewe
zen worden en dit bewijs niet meer mag 
geleverd worden wanneer een vonnis, 
tussen dezelfde partijen uitgesproken en 
in kracht van gewijsde getreden, het 
bestaan van die feiten onbewezen heeft 
verklaard; waaruit blijkt dat het arrest, 
enerzijds, de bewijskracht van het von
nis van 2 mei 1975 miskent, anderzijds, 
het gezag en de kracht van gewijsde van 
hetzelfde vonnis schendt (schending van 
alle ingeroepen wetsbepalingen) : 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid van het middel in zoverre 
het schending van artikel 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek aanvoert : 

Overwegende dat in het middel 
niet wordt gepreciseerd waarin de 
schending van die wetsbepaling zou 
bestaan; 
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Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft, in zoverre daarin miskenning 
van de bewijskracht van het vonnis 
van 2 mei 1975 wordt aangevoerd : 

Overwegende dat het genoemde 
vonnis onder meer vaststelt dat ver
weerder tot staving van zijn eis tot 
echtscheiding aanvoerde, onder 
andere, dat eiseres betrekkingen 
onderhield met andere mannen, met 
wie zij regelmatig op uitstap zou 
gaan, dancings bezoeken, enz.; dat 
het vervolgens de door verweerder 
bijgebrachte bewijsmiddelen onder
zoekt en ten slotte besluit << dat 
aldus aanlegger geenszins het 
bewijs levert van enig feit dat voor 
hem een beledigend karakter ver
toont en derhalve als grond voor 
echtscheiding in aanmerking zou 
kunnen worden genomen »; 

Overwegende dat het arrest de 
considerans bevat : dat ... bedoeld 
vonnis ... oordeelde dat appellant de 
grieven, tegen zijn echtgenote aan
gevoerd als grove beledigingen, niet 
of althans niet naar hun beledigend 
karakter had bewezen »; dat het 
aldus van het genoemde vonnis 
geen uitlegging geeft die daarmee 
niet verenigbaar is; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

W at het overige van het middel 
betreft : 

Overwegende dat artikel 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat het gezag van het rechterlijk 
gewijsde zich niet verder uitstrekt 
dan tot hetgeen het voorwerp van 
de beslissing heeft uitgemaakt, en 
dat vereist wordt, onder meer, dat 
de gevorderde zaak dezelfde is en 
dat de vordering op dezelfde oor
zaak berust; 

Overwegende dat in het geschil, 
dat door het vonnis van 2 mei 1975 
werd beslist, de gevorderde zaak de 
echtscheiding was en de oorzaak 
grove belediging in de zin van arti
kel 231 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat in het geschil beslist bij het , 

bestreden arrest de oorzaak van de 
vordering feitelijke scheiding is in 
de zin van artikel 232 van het Bur
gerlijk Wetboek en het voorwerp 
van het geschilpunt de vaststelling 
dat de feitelijke scheiding te wijten 
is aan de fouten en de tekortkomin
gen van de verwerende partij, over
eenkomstig artikel 306 van hetzelfde 
wetboek; 

Overwegende dat de fouten en 
tekortkomingen die tot gevolg kun
nen hebben dat de aanlegger in de 
vordering tot echtscheiding op grond 
van feitelijke scheiding niet wordt 
aangemerkt als degene tegen wie de 
echtscheiding wordt uitgesproken, 
niet mogen worden gelijkgesteld 
met de grove beledigingen in de zin 
van artikel 231 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Overwegende dat uit het vooraf
gaande volgt dat het huidige geschil 
niet dezelfde oorzaak noch hetzelfde 
onderwerp heeft als het geschil 
beslist bij het vonnis van 2 mei 
1975; dat het gezag van gewijsde 
van laatstgemelde beslissing der
halve ter zake niet kan worden 
opgeworpen; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

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

23 april 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert- Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert en De Gryse. 

Nr. 491 

1' KAMER - 23 april 1982 

1° BEWIJS - STRAFZAKE:"\ - REGELS \A\ 

DE BEWIJSYOERI:"\G !:"\ BCRGERLIJKE Z.-\KE\ 

- :\lET TOEPASSELIJK. 
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2° DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - NIET CONTRADICTOIR DES
KUNDIGENONDERZOEK - EUROPEES VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
GEEN SCHENDING VAN DIE BEPALING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - NIET CONTRADICTOIR DESKUNDI
GENONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEEN 
SCHENDING VAN DIE BEPALING. 

4° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - NIET CONTRADICTOIR DES
KUNDIGENONDERZOEK - GEEN MISKENNING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

1 o In strafzaken wordt in beginsel geen 
toepassing gemaakt van de regels van 
de bewijsvoering in burgerlijke zaken 
(1). 

2', 3' en 4' De regel dat een deskundigen
onderzoek in strafzaken op niet con
tradictoir wijze wordt uitgevoerd, bete
kent op zichzelf niet dat art. 6.1 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens is geschonden of dat het recht 
van verdediging is miskend (2). 

(SPEECKAERT, BELGO MEAT N.V., DE WACHTER 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 december 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 267, 268, 272, 279, 
281, 282, 283 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 houdende coordinatie 
van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen, bekrachtigd door 
de wet van 6 juli 1978 inzake douane en 
accijnzen, 2, 584, 870, 962 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 44 van het Wet
hoek van Strafvordering, zoals gewijzigd 
door de wetten van 3 juli 1957 en 
27 maart 1970, 92, 93 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 2 juni 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 576) en 17 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 177). 

(2) Zie Cass., 16 dec. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr 223). 

6.1 en 2.b van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd door de wet van 
13 mei 1955, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doordat het arrest de door eisers 
ingestelde vordering tot aanstelling van 
een gerechtelijk deskundige, ten einde, 
aan de hand van aile boekhoudkundige 
en handelsdocumenten, advies te geven 
over verhande!ingen inzake vlees uit 
Nederland afkomstig, dat aan sluitinvoer 
door de eisers wordt toegeschreven in 
1976 en 1977, niet ontvankelijk verklaart 
op grand dat de algemene wet inzake 
douane en accijnzen van 18 juli 1977 de 
regelen voorschrijft die dienen in acht 
genomen te worden ten aanzien van ver
volging en berechting van aile zaken 
betreffende de douane en accijnzen; dat 
wat het vooronderzoek betreft de artike
len 267 en volgende van deze wet de 
wijze bepalen waarop dit moet worden 
uitgevoerd, namelijk uitsluitend door de 
diensten van de administratie der 
douane en accijnzen; dat de wet van 
18 juli 1977 dagtekent van na het van 
kracht worden van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat de bepalingen van het Wetboek 
van Strafvordering waarnaar artikel 281 
verwijst, niet werden afgeschaft door het 
Gerechtelijk Wetboek; dat al deze bepa
lingen van openbare orde zijn; dat de 
maatregel bevolen door de eerste rechter 
een onderzoeksmaatregel in een straf
zaak is; dat de eisers zich ten onrechte 
beroepen op de bevoegdheid van de voor
zitter zetelende in kart geding bij 
onrechtmatige overheidsdaden; dat de 
houding van verweerder, die enkel niet 
wil ingaan op het voorstel van de eisers 
in gemeenschappelijk akkoord deskundi
gen aan te steilen om onderzoekingen te 
verrichten in een zaak betreffende moge
!ijke misdrijven inzake douanen en 
accijnzen, hem zeker niet als een 
onrechtmatige daad kan verweten wor
den; dat de vordering van de eisers erop 
neerkomt zich, door tussenkomst van de 
voorzitter in kart geding, het recht aan 
te matigen het strafonderzoek te leiden, 
wat onverenigbaar is met de wetsbepa
lingen en rechtsbeginselen inzake straf
vordering; dat de eisers ten onrechte 
beweren dat het recht van verdediging 
geschonden wordt; dat de eisers in geval 
van vervolgingen voor de strafrechter 
ten grande al hun middelen van verdedi
ging kunnen laten gelden en onder 
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andere gebeurlijk mogelijke tekortko
mingen van het vooronderzoek aankla
gen; dat in afwachting zij vrij zijn op 
eigen initiatief een of meer deskundigen 
te gelasten met het onderzoeken van al 
de stukken die zij nuttig achten; dat der
halve de voorzitter in kart geding onbe
voegd was om kennis te nemen van de 
vordering van de eisers, 

terwijl, eerste onderdeel, noch het door 
het beheer van de douane uitgevoerde 
administratief onderzoek, noch de door 
haar agenten opgestelde processen-ver
baal tot gevolg hebben dat de eisers, in 
de loop daarvan, zich niet zouden kun
nen wenden tot de voorzitter van de bur
gerlijke rechtbank, zitting houdende in 
kart geding, ten einde een deskundigen
onderzoek te vragen van hun boekhoud
kundige en handelsdocumenten betref
fende de hun verweten sluikinvoer; de 
wet een dergelijke vraag tijdens het 
administratief onderzoek niet uitsluit en 
de bewijsmiddelen van gemeen recht om 
het tegendeel der processen-verbaal aan 
te tonen, ingeroepen kunnen worden 
(schending van de artikelen 267, 268, 272, 
279 van het koninklijk besluit van 18 juli 
1977, 2, 584, 870 en 962 van het Gerechte
lijk Wetboek) : 

tweede onderdeel, de eisers eveneens 
gerechtigd waren tegenover het beheer 
van de douane hetzelfde gerechtelijk 
deskundigenonderzoek te vragen tijdens 
de gerechtelijke instructie van de zaak 
of nadat ze voor de correctionele recht
bank gebracht werd; de bepalingen 
inzake het strafrechterlijk onderzoek 
zich daartegen niet verzetten en de 
eisers zich door deze vraag geenszins in 
het strafonderzoek mengen noch er de 
leiding van nemen, nu deze vraag 
gericht is tegen het beheer van de 
douane (schending van de artikelen 279, 
281, 282, 283 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977 en 44 van het Wetboek 
van Strafvordering); 

derde onderdeel, in alle geval de bepa
lingen, zowel van de wetgeving inzake 
douane en accijnzen als inzake straf
rechtspleging, die zich tegen de 
gevraagde expertise zouden verzetten, 
indruisen tegen de regel der gelijkwaar
digheid in de berechting; immers een 
deskundigenonderzoek in strafzaken niet 
dient te gebeuren in aanwezigheid van 
de eisers en dus geen tegensprekelijk 
karakter heeft, zodat de regel der gelijk
waardigheid tussen de vervolgende par
tijen en de eisers miskend is (schending 

van de artikelen 6.1, 2.b van het Euro
pese Verdrag van 4 november 1950 en 
van het algemeen rechtsbeginsel); 

vierde onderdeel, het feit dat de voor
zitter van de burgerlijke rechtbank zit
ting houdende in kort geding slechts 
bevoegd is om een verbod aan verweer
der op te leggen bij onrechtmatige daad 
geenszins inhoudt dat hij niet, in geval
len die .hij spoedeisend acht, een deskun
digenonderzoek tegenover verweerder 
zou kunnen bevelen, ook al wordt aan 
deze laatste geen onrechtmatige daad 
verweten; dat de bevoegdheid van de 
voorzitter om voorlopige maatregelen te 
bevelen, algemeen is en niet beperkt 
wordt door het publiek karakter van ver
weerder (schending van de artikelen 584 
van het Gerechtelijk Wetboek, 92 en 93 
van de Grondwet) : 

Wat het eerste, tweede en derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
hierop steunen dat eiser, verdacht 
van een misdrijf van sluikinvoer, 
zich tot de burgerlijke rechter, met 
name de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg, zitting hou
dende in kort geding, zou kunnen 
wenden om een deskundigenonder
zoek te gelasten nopens het door de 
agenten van het Beheer van 
Financien vastgestelde misdrijf; 

Overwegende enerzijds dat het 
opsporen, vaststellen, onderzoeken, 
vervolgen en berechten van misdrij
ven door de wet wordt toevertrouwd 
aan de gerechtelijke politie, het 
openbaar ministerie, de onderzoeks
rechter en de strafrechtbanken; 

Dat de wet kan voorzien in afwij
kingen op de algemene regeling 
zoals, wat misdrijven inzake douane 
en accijnzen betreft, de bijzondere 
bevoegdheden die aan de adminis
tratie van FinancH~n worden toege
kend; 

Dat noch het Gerechtelijk Wet
hoek noch enige wetsbepaling aan 
de burgerlijke gerechten bevoegd
heid verlenen om recht te doen ter 
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zake van opsporing, vaststelling, 
onderzoek, vervolging en berechting 
inzake douane en accijnzen; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
bewijs in strafzaken geregeld wordt 
door de bepalingen van het W etboek 
van Strafvordering en de beginselen 
van de strafrechtspleging; dat de 
regelen van de bewijsvoering in bur
gerlijke zaken hierop in beginsel 
niet van toepassing zijn ingevolge 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Overwegende dat, indien het des
kundigenonderzoek in strafzaken in 
beginsel op niet contradictoire wijze 
wordt uitgevoerd en het deskundi
genonderzoek in burgerlijke zaken 
in beginsel wei op contradictoire 
wijze wordt uitgevoerd, dit onder
scheid op zichzelf geen miskenning 
inhoudt van artikelen 6.1, 2.b, van 
het Europees Verdrag van 4 novem
ber 1950 en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van de 
verdediging; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
aangenomen worden; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op de eerste drie onderdelen volgt 

Nr. 492 

1' KAMER - 23 april 1982 

1° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -

STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECH

TERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

2° VERDELING DOOR BLOEDVER
WANTEN IN DE OPGAANDE LIJN
BEG RIP. 

1" Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan enkel worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of lei
ten waaruit blijkt dat de partij het 
vast en ondubbelzinnige voornemen 
heeft haar instemming te betuigen met 
die beslissing (1). (Artt. 1044 en 1045 
B.W.) 

2" Naar recht verantwoord is het arrest 
waarin wordt beslist dat als ouderlijke 
boedelverdeling dient te worden aan
gemerkt de schenking waarbij twee 
echtgenoten aan een van hun twee 
dochters de blote eigendom van een 
onroerend goed geven, onder last aan 
haar zuster een bedrag beschouwd als 
gelijk aan de helft van de waarde van 
het goed te betalen binnen zes 
maanden na het overlijden van de 
langst levende echtgenoot (2). 

dat het onderdeel gericht is tegen 1---------------
consideransen die voor de wettelijke 
verantwoording van de beslissing 
niet noodzakelijk zijn, mitsdien niet 
tot cassatie kan leiden en bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

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

23 april 1982 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Claeys Bouuaert. 

(1) Cass., 15 april 1982 (A.C., 1981-82). 

(2) Zie Cass., 22 maart 1968 (A.C., 1968, 955) 
met cone!. proc.-gen. Duman, toen adv.-gen., 
en R. W., 1967-1968, koJ. 1917; GEERT BAERT, 
« Ouderlijke boedelverdeling » in A.P.R., 1974, 
blz. 153 tot 158; M. VANQUICKENBORNE en R. DEK
KERS, « Examen de jurisprudence (1965 tot 
1972), Les successions et les liberalites », in 
Rev. crit. jur. beige, 1975, blz. 158 tot 162; 
R. DILLEMANS, Testamenten, 1971, b!z. 295-296; 
CH. DE WULF, << Het voorbehouden erfdeel en de 
bepaalde overlating van het hoofdbestanddeel 
van het vernwgen », in Congd:s des notaires 
de Belgique, Brussel, 2 tot 5 april 1973, 
blz. 295-296 en noot 81. Zie oak Cass. fr ., 
18 dec. 1950 en commentaar van prof. R. Sava
tier, La Semaine juridique, 1951, Jurispr., 
nr. 6056; J. RoMBACH, De Ouderlijke Boedelver
deling na 19 september 1969, ih Weekblad voor 
privaatrecht, Notazis-ambt en Registratie, 
101ste jaargang, 1070, blz. 173 tot 177 en 181 
tot 183. 

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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(~IAESEELE E.A. T. BO:'\DUEL, DE JO:'\CKHEERE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 12 juli 1976, 
13 maart 1980 en 18 september 1980 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over de door de verweerders aan
gevoerde grond van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening en afge
leid uit de omstandigheid dat de 
arresten van 13 maart 1980 en 
18 september 1980 niets anders 
inhouden dan het bepalen van de 
gevolgen welke voortvloeien uit de 
beslissing van het arrest van 12 juli 
1976, in welk arrest de eisers heb
ben berust : 

Overwegende dat de verweerders 
de berusting van de eisers afleiden 
uit het feit dat dezen, in hun conclu
sie genomen voor het hof van 
beroep na het arrest van 12 juli 
1976, aanvaard hebben dat het ten 
deze ging om een verdeling, enkel 
de stelling van de verweerders, lui
dens welke het de bedoeling van 
partijen was geweest een volledig 
gelijke behandeling van de twee 
begiftigde dochters te verzekeren, 
betwistten en hun eigen stelling 
voor het hof van beroep hebben 
voorgehouden zonder enig voorbe
houd te maken betreffende hun 
recht in een cassatieberoep de 
beslissing van het arrest van 12 juli 
1976 aan te vechten; 

(Vervolg nota van vonge blz.) 

Bij de vergelijking van de oplossing van het 
arrest d.d. 22 maart 1968 en die van het onder
havige arrest client te worden opgemerkt dat 
de twee dochters de enige kinderen waren van 
de echtgenoten, dat zij bij de akte van verde
ling aanwezig waren, dat een van beide meis
jes aan de andere een opleg moest betalen, 
terwijl het arrest van 1968 een zaak betrof 
waarin de ouders nog andere kinderen hadden 
buiten die welke bij de akte betrokken waren 
en dat de begunstigden aan de anderen geen 
opleg dienden te betalen, maar wel verplicht 
waren de geldsommen in de boedel van de 
nalatenschappen der ouders in te brengen, wat 
voldoende was om te zeggen dat er van ouder
lijke boedelverdeling geen sprake kon zijn. 

Overwegende dat een uitdrukke
lijke berusting, waartoe de advocaat 
die de conclusie ondertekende overi
gens over een bijzondere volmacht 
had moeten beschikken, niet wordt 
ingeroepen; 

Overwegende dat de stilzwijgende 
berusting in een rechterlijke beslis
sing alleen kan worden afgeleid uit 
bepaalde en met elkaar overeen
stemmende akten of feiten, waaruit 
blijkt dat de partij het vaste voorne
men heeft haar instemming te 
betuigen met de beslissing; 

Overwegende dat de conclusie van 
de eisers, na het arrest van 12 juli 
1976, waarin zij de voor hen meest 
voordelige stelling voorhouden in 
functie van hetgeen dat arrest had 
beslist, kan ingegeven zijn door de 
loutere vaststelling dat de rechters 
zelf in het aanhangige geding op 
hun beslissing niet konden terugko
men; dat derhalve het vaste voorne
men van de eisers om in die beslis
sing te berusten uit die conclusie 
alleen niet kan worden afgeleid; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid derhalve niet kan aangeno
men worden; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1075, 1076, 1077, 
1078, 1079 en 1080 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, 
na in het arrest van 12 januari 1976 te 
hebben vastgesteld dat bij de akte van 
12 januari 1951 door de ouders van eer
ste verweerster en van Henriette Bon
duel, rechtsvoorgangster van de eisers, 
bij vooruitgifte, buiten dele en vrij van 
terugbrengst in hun nalatenschap -
onder voorbehoud van vruchtgebruik -
een onroerend goed, behorend tot de 
huwelijksgemeenschap, werd geschon
ken aan laatstgenoemde onder het 
beding aan verweerster de som van 
150.000 frank te betalen zes maanden na 
het overlijden van de langstlevende, 
overweegt : " dat in de akte verklaard 
wordt dat " begiftigden " de akte-gifte in 
a! hare delen goedkeuren en van nu af 
verzaken aan alle recht van betwisting 
van zelfde akte-gifte onder levenden 
door hun ouders gedaan; ... dat zo m de 
akte bepaalde uitdrukkingen en 
bewoordingen voorkomen _welke wijzen 
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op een akte van zuivere schenking onder 
levenden, anderszins bedingen geformu
leerd zijn welke met zodanige akte
schenking onverenigbaar zijn; dat 
immers : 1 o verweerster in de akte niet 
aileen mede is tussengekomen, maar de 
bepaa!de som van 150.000 frank uitdruk
ke!ijk heeft aanvaard, 2o verweerster in 
de akte eveneens begiftigde wordt 
genoemd, 3° verweerster een som wordt 
toegekend gelijk aan de helft van de 
waarde van het geschonken goed, 4° die 
som bij onderhandse akte, getekend door 
wijlen Henriette Bonduel en waarvan de 
geldigheid door de eisers wordt erkend, 
vermeerderd wordt met 50.000 frank, 
5o artikel 918 in de akte niet wordt ver
meld; ... dat in de voormelde onder
handse akte, gedagtekend 15 december 
1955, Henriette Bonduel verklaart " aan 
haar zuster Juliette een bijkomend 
bedrag te betalen van 50.000 frank en dit 
terzelfder tijd als de betaling van haar 
toekomend aandeel, waarvan akte 
gemaakt werd door de notaris "; dat deze 
regeling getroffen tijdens het Ieven van 
de ouders en houdende aanpassing van 
het opgeld met prijsstijging van de 
onroerende goederen, in hoofde van a! 
de betrokken partijen de bedoeling 
bevestigt dat, binnen de perken van de 
wet, voor de twee kinderen een gelijke 
bedeling beoogd werd; ... dat de litigieuze 
akte de essentii:He bestanddelen bezit 
van de ouderlijke boedelverdeling, aan
gezien de twee enige kinderen, in de 
akte-gifte onder levenden van hun 
ouders, als deelgenoten optreden bij ver
kaveling van bepaald onroerend goed 
van de huwelijksgemeenschap; dat aan 
het ene kind te definitieven titel het 
onroerend goed toevalt en aan het 
andere de rechtstreekse uitkering op ter
mijn van het opgeld verschuldigd door 
de mededeelgenoot "• en om die redenen 
de schatting van het onroerend goed 
beveelt (arrest van 12 juli 1976), de her
opening van de debatten beveelt om par
tijen toe te Iaten te besluiten nopens de 
vernietiging van de zogenaamde « ouder
!ijke boedelverdeling >> wegens benade
!ing van meer dan een vierde en nopens 
de toepasselijkheid van artikel 3 van de 
hypotheekwet (arrest van 13 maart 1980) 
en ten slotte de overeenkomst van 
12 januari 1951 als een « ouderlijke boe
delverdeling >> vernietigt .wegens benade
ling van meer dan een vier de (arrest van 
18 september 1980), 

terwijl het, overeenkomstig de artike
len 1075 tot en met 1080 van het Burger
Jijk Wetboek, tot de essenW!le kenmer-

ken van de ouderlijke boedelverde!ing 
behoort dat de ouders tijdens hun Ieven 
het geheel of een dee! van hun goederen 
tussen hun kinderen verkavelen en het 
daartoe geenszins volstaat dat de ouders 
aan een van hun kinderen de last opleg
gen om na een welbepaalde termijn na 
het overlijden van de langstlevende aan 
een ander kind een geldsom te betalen, 
zodat het arrest van 12 juli 1976, waarin 
werd vastgesteld dat aan Henriette Bon
duel, rechtsvoorgangster van eisers, door 
haar ouders een onroerend goed werd 
gegeven bij vooruitgifte, buiten dele en 
vrij van terugbrengst in hun nalaten
schap - onder voorbehoud evenwel van 
vruchtgebruik - mits aan verweerster 
de som van 150.000 frank te betalen zes 
maanden na het overlijden van de 
langstlevende, niet wettelijk is gerecht
vaardigd, vermits volgens de vaststellin
gen van dit arrest eerste verweerster tij
dens het Ieven van haar ouders niets 
ontving en er derhalve tijdens het Ieven 
van de ouders geen verkaveling van goe
deren plaatsgreep en het hof van beroep 
derhalve niet wettig kon bes!issen dat 
het ter zake een ouderlijke boedelverde
!ing betrof die, na de schatting van het 
onroerend goed, wegens benadeling van 
meer dan een vierde, diende te worden 
vernietigd - zodat de drie bestreden 
arresten miskenning inhouden van het 
wettelijk begrip « ouderlijke boedelverde
ling ,, en de daarop betrekking hebbende 
- in het middel ingeroepen - wetsbepa
!ingen schenden : 

Overwegende dat het middel uit
gaat van de onjuiste stelling dat val
gens de vaststellingen van het 
arrest verweerster tijdens het leven 
van haar ouders niets ontving; dat 
het arrest integendeel vaststelt : dat 
verweerster in de akte niet aileen 
mede is tussengekomen, maar de 
bepaalde som van 150.000 frank uit
drukkelijk heeft aanvaard; dat ver
weerster in de akte eveneens begif
tigde wordt genoemd; dat aan ver
weerster een som wordt toegekend 
gelijk aan de helft van de waarde 
van het geschonken goed; dat in de 
litigieuze akte aan verweerster « de 
rechtstreekse uitkering op termijn 
van het opgeld verschuldigd door de 
mededeelgenoot » wordt toegekend; 

Overwegende dat het arrest der
halve vaststelt dat in de litigieuze 
akte aan verweerster onmiddellijk 
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een schuldvordering op termijn 
werd toebedeeld; dat de toekenning 
van een schuldvordering op termijn, 
ten laste van de mededeelgenoot, 
het begrip verkaveling in het kader 
van een ouderlijke boedelverdeling, 
zoals die is geregeld in de 
artikelen 1075 tot en met 1080 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet mis
kent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 april1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Bayart. 

Nr. 493 

3' KAMER - 26 april 1982 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO

MEN AAN EEN ZEEMAN- ONGEVAL OVERKO
MEN TIJDENS HET PASSAGIEREN - VOOR
WAARDEN WAARONDER HET EEN ARBEIDS
ONGEVAL IS. 

Een ongeval aat een zeeman overkomt 
tijdens het passagieren, is een arbeids
ongeval, tenzij het is veroorzaakt door
dat hij persoonlijke bezigheden ver
rJCht die buiten een normale vrijetijds
besteding vallen (1). (Art. 7 wet 
10 april 1971.) · 

(VERMEULEN, WANET 
T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1981 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, inzonderheid 
tweede lid, en 15 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest de vordering van de 
eisers strekkende tot het bekomen van 
een rente als bepaald in de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 ongegrond 
verklaart, oordeelt dat het verkeersonge
val, waarbij Yves Wanet het leven ver
loor, gebeurde tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst van deze laat
ste, zodat verweerder het bewijs dient te 
leveren dat vermeld verkeersongeval 
niet overkomen is door het feit van de 
uitvoering van die arbeidsovereenkomst, 
en beslist dat dit bewijs geleverd is daar 
« er dient vastgesteld te worden dat een 
verkeersongeval, overkomen tijdens de 
vrijetijdsbesteding, geen voldoende cau
saal verband heeft met de arbeidsover
eenkomst opdat het ongeval dat de zee
man op zulk ogenblik treft, zou kunnen 
aangezien worden als zijnde overkomen 
door het feit van de uitvoering van de 
overeenkomst » en daar « ter zake de 
toeristische uitstap naar Sao Paulo en 
terug wel een persoonlijke bezigheid is 
geweest en niet als zijnde de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst kan worden 
beschouwd », 

terw1jl een ongeval niet overkomen IS 

door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst wanneer het is ver
oorzaakt doordat de getroffene buiten de 
tijd besteed aan het vervullen van zijn 
opdracht persoonlijke bezigheden ver
richt die buiten een normale vrijetijdsbe
steding vallen, zodat het arrest, door te 
beslissen dat het kwestieuze verkeerson
geval geen arbeidsongeval is in de 
zin van de Arbeidsongevallenwet van 

------------------1 10 april 1971 zonder te hebben nagegaan 
(1) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1028) 

met conclusie O.M. in R. W., 1977-1978, 2775; 
Cass., 15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546). Zie ook 
het in deze zaak nog niet toepasselijke art. 8, 
§ 2, 10', van de Arbeidsongevallenwet, inge
voegd bij de wet van 22 juli 1981, en de des
betreffende parlementaire voorbereiding : 
Senaat, B.Z. 1979, Gedr. St., nrs. 110/1 en 2, en 
Kamer, 1979-1980, Gedr. St., nrs. 462/4 en 5. 

of het slachtoffer van het verkeersonge·· 
val persoonlijke bezigheden verrichtte 
die buiten een normale vrijetijdsbeste
ding vallen, artikel 7 van de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, inzonder
heid tweede lid, schendt en derhalve op 
onwettelijke wijze weigert de rente, 
bepaald in de Arbeidsongevallenwet van 
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10 april 1971, aan de eisers toe te ken
nen (schending van artikel 15 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat Yves W anet als tweede 
officier aangemonsterd werd aan 
boord van een schip dat op 
28 augustus 1977 in een Braziliaanse 
haven lag; dat hij 's nachts de wacht 
had gedaan; dat hij met toelating 
van de scheepsleiding omstreeks 
10 uur aan wal ging en een toeris
tische uitstap met de lijnbus naar 
Sao Paulo ondernam; dat op de 
terugweg de lijnbus omstreeks 
19.30 uur van de weg geraakte en in 
een ravijn terecht kwam; dat Wanet 
bij dit verkeersongeval de dood 
vond; 

Dat het arrest beslist dat een zee
man zich ook tijdens de uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst be
vindt wanneer hij zich in een aan
legplaats aan wal begeeft en dat, 
overeenkomstig artikel 7, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet, het 
ongeval derhalve geacht wordt over
komen te zijn door het feit van de 
uitvoering van die overeenkomst, 
doch dat de verzekeraar het tegen
bewij s kan leveren; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het tegenbewijs ten deze 
wordt geleverd op grond dat het 
ongeval zich heeft voorgedaan tij
dens een toeristische uitstap van de 
getroffene « die wel toelating van de 
scheepsleiding had gekregen om te 
passagieren, maar geen enkele 
opdracht vervulde op het ogenblik 
van het ongeval , en dat « een ver
keersongeval overkomen tijdens de 
vrijetijdsbesteding geen voldoende 
causaal verband heeft met de 
arbeidsovereenkomst opdat het 
ongeval dat de zeeman op zulk 
ogenblik treft, zou kunnen aange
zien worden als zijnde overkomen 
door het feit van de uitvoering van 
de overeenkomst »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat een verkeersongeval 
overkomen tijdens de vrijetijdsbe
steding geen voldoende causaal ver
band heeft met de arbeidsovereen-

komst, zonder te onderzoeken of de 
getroffene op het ogenblik van het 
ongeval persoonlijke bezigheden 
verrichtte die buiten een normale 
vrijetijdsbesteding vallen, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre de vor
dering van de eisers wordt verwor
pen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwij st de 
aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

26 april 1982 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Van Ryn. 

Nr. 494 

2' KAMER - 27 april 1982 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET TOT 

VERLENGING VAN DE CASSA't!ETERMIJN -
ONMIDDELLIJK TOEPASSELIJK - UITZONDE
RINGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - NIEUWE WET TOT 
VERLENGING VAN DE CASSATIETERMIJN -
ONMIDDELLIJK TOEPASSELIJK - UITZONDE
RINGEN. 

1 o en 2o Behoudens andersluidende bepa
lingen is een nieuwe wet tot verlen
ging van de cassatietermijn onmiddel
lijk toepasselijk op de uitspraken van 
v66r de inwerkingtreding van de 
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nieuwe wet, op voorwaarde echter dat 
de cassatietermijn, volgens de oude 
wet, niet verstreken was; de wet van 
15 juli 1981 heeft evenwel niet die 
dadelijke werking (1). (Art. 373 Sv.) 

(DEMAN T. DE GROEVE, DE SMEDT; 
CORNELIS T. DE GROEVE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van Jean 
Paul Deman 

II. Op de voorziening van Emiel 
Cornelis : 

Overwegende dat eiser op 15 juli 
1981 cassatieberoep instelde tegen 

(1) De wetsbepalingen over de aanwending 
van rechtsmiddelen vallen buiten de toepas
sing van art. 2, tweede lid Sw.; dat artikel 
heeft immers betrekking op de terugwerkende 
h·acht van gunstiger strafwetten (Cass., 
26 juni 1943, Bull. en Pas., 1943, I, 261) met de 
voetnoot R.H. 

Een wet waarbij de cassatietermijn wordt 
verlengd, is, in beginsel, dadelijk van toepas
sing (Cass., 10 aug. 1920, ibid., 1920, I, 81), ten
zij die termijn, volgens de oude wet, reeds ver
streken was toen de nieuwe wet in werking 
trad (Cass., 1 dec. 1870, ibid., 1871, I, 1; 26 mei 
1913, ibid., 1913, I, 269; 10 juni 1920, ibid., 1920, 
I, 6; 17 juni 1971, ibid., 1971, I, 994; P. RouBIER, 
Le droit transitoire, Parijs, 1960', biz. 565; 
J. RuBBRECHT-R. DECLERCQ, « Het niet terugwer
ken van Strafwetten >>, in Annales de droit et 
de sciences politiques, dl. X, nr. 39, 1949-1950, 
biz. 157; J.M. DERMAGNE, « Les nouveaux delais 
de recours en matiere penale », in Journ. des 
Trib., 1981, biz. 497 tot 499). 

Doch, indien de ten tijde van de uitspraak 
vigerende wet voorziet in een rechtsmiddel, 
dan vindt een nieuwe wet tot beperking van 
dat recht geen toepassing. 

Het Hof heeft vaak een algemene formule 
gebruikt, zonder enig onderscheid te maken 
tussen een nieuwe wet tot verlenging van de 
termijn en een wet tot verkorting ervan, en 
heeft nl. gezegd dat de wet die van kracht is 
op de dag van de uitspraak de aard ervan 
bepaalt en de rechtsmiddelen regelt (zie de 
noot onder Cass., 1 april 1919, Bull. en Pas., 
1919, I, 115). Diezelfde algemene formule is 

het op tegenspraak gewezen vonnis 
van 30 juni 1981; 

Overwegende dat ten tijde van de 
uitspraak van het vonnis de termijn 
om cassatieberoep in te stellen tien 
vrije dagen was na de dag waarop, 
het vonnis is uitgesproken; dat inge-· 
volge artikel 1 van de wet van; 
15 juni 1981, waarbij onder meer 
artikel 373 van het Wetboek van: 
Strafvordering gewijzigd wordt, die. 
termijn gebracht werd op vijftien: 
vrije dagen; dat de nieuwe bepaling 
van kracht is geworden op 7 juli' 
1981 en dat op die datum de termijn 
om cassatieberoep in te stellen over
eenkomstig de oude wet nog niet 
verstreken was; ; 

Overwegende dat, behoudensi 
andersluidende bepalingen, een 
nieuwe wet, die de termijnen voor! 
het aanwenden van een rechtsmid
del verlengt, onmiddellijk van toe
passing is, zodat de nieuwe termij
nen ook gelden voor de uitspraken 
die v66r het in werking treden van 

achteraf nog gebruikt (zie Cass., 22 okt. 1970, 
A.C., 1971, 168 met cone!. proc.-gen. Ganshof 
van der Meersch, Bull. en Pas., 1971, 147; 
Cass., 5 maart 1971, A.C., 1971, 647; 10 feb. 
1972, ibid., 1972, 532 met cone!. eerste adv.-gen. 
P. Mahaux, Bull., 1972, 532, inz. biz. 535; 
27 okt. 1977, A.C., 1978, 266). 

De koppen v66r die arresten hebben echter 
een meer algemene draagwijdte dan de arres-. 
ten zelf. Het betrof immers telkens de vraag of 
de nieuwe wet al dan niet het recht van een 
partij om een rechtsmiddel aan te wenden, 
kon beperken. 

Wat er ook van zij, die a! te ruime formule 
is te pas gekomen bij de voorbereiding van de 
wet van 15 juni 1981 (Verslag namens de com
missie voor de justitie uitgebracht door de h. 
Willems, Gedr. St., Kamer, nr. 564, 1979-1980, 
nr. 4, 25 juni 1980); aan de hand daarvan heeft 
de wetgever gemeend dat de rechtspraak van 
het Hof vaststond in die zin dat een nieuwe 
wet tot verlenging van de voorzieningstermijn 
slechts toepasselijk is op de uitspraken van na 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet. In 
werkelijkheid bestond die regel niet, maar bij 
de goedkeuring van de tekst van het wetsvoor
stel heeft de wetgever zich zonder enige dub
belzinnigheid aangesloten bij hetgeen hij 
dacht een door het Hof aangenomen beginsel 
te zijn. In de voorbereiding van de wet staat 
duidelijk welke regel moet worden gevolgd in 
verband met de toepassing in de tijd van de 
wet van 15 juni 1981. 

R.D. 
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de nieuwe wet werden gewezen, op 
voorwaarde dat ze, met inachtne
ming van de oude termijn, niet in 
kracht van gewijsde zijn gegaan 
vooraleer de nieuwe wet in werking 
trad; 

Overwegende nochtans dat uit de 
parlementaire voorbereiding van de 
wet van 15 juni 1981 blijkt dat het 
de bedoeling van de wetgever was 
de nieuwe termijnen enkel toepasse
lijk te maken voor de vonnissen en 
arresten die na het in werking tre
den van de nieuwe wet zouden wor
den gewezen; 

Dat, nu het cassatieberoep is 
ingesteld meer dan tien vrije dagen 
na de uitspraak van het vonnis, de 
voorziening laattijdig en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen, veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Vel'
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Cordier, Gent. 

Nr. 495 

2' KAMER - 27 april1982 

2' VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE EN VEROOR
DELING OP TEGENSPRAAK VAN DE VERZEKE
RAAR VAN DIENS BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN 
- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZE'ITER
MIJN VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIEBE
ROEP NIET ONTVANKELIJK ZOWEL TEN AAN
ZIEN VAN DE VERZEKERAAR ALS VAN DE 
BEKLAAGDE. 

1' Het cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tegen de jegens haar bij verstek 
tot vergoeding veroordeelde beklaagde 
is niet ontvankelijk indien het tijdens 
de gewone verzettermijn van de 
beklaagde wordt ingesteld (1). 
(Art. 413, derde lid, Sv.) 

2' Wordt de beklaagde bij verstek en de 
verzekeraar van diens burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake motor
rijtuigen op tegenspraak veroordeeld, 
dan is zowel ten aanzien van de ene 
als van de andere partij niet ontvanke
lijk het cassatieberoep van de burger
lijke partij, dat is ingesteld tijdens 
de gewone verzettermijn van de 
beklaagde (2). (Art. 413, derde lid, Sv.) 

(BUGGENHOUT A., CASSIMAN, BUGGENHOUT C. 
T. BERGES, « EAGLE STAR " N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 oktober 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op burgerlijk gebied; 
dat het de eisers slechts vergoedin-

1 ° VOORZIENING IN CASSATIE _ TER-
1
_g_e_n_t_o_e_k_e_n_t_in __ ev_en_re_d_i_g_h_e_i_d_m_e_t 

MIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE BIJ VERSTEK WORDT VER
OORDEELD TOT SCHADEVERGOEDING 
JEGENS DE BURGERLIJKE PARTIJ - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, 
INGESTELD TIJDENS DE GEWONE VERZETTER
MIJN VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP. 

(1) Cass., 8 jan. 1974 (A.C., 1974, 504). Zie 
Cass., 1 dec. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 218) : Tij
dens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde kan het O.M. niet in cassatie 
komen. 

(2) Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 110) en 
voetnoot 2; zie ook voetnoot 1 bij Cass., 
15 sept. 1977 (ibid., 1978, 70). 
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het deel van de aansprakelijkheid Nr. 496 
van het slachtoffer, wijlen Leonard 
Buggenhout; 

2• KAMER - 27 april 1982 
I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen Liliane Berges, ver
wezene : 

Overwegende dat dat het arrest 
ten aanzien van verweerster bij ver
stek is gewezen; dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat op 10 november 
1981, dag waarop de eisers zich in 
cassatie hebben voorzien, het arrest 
aan verweerster betekend was en de 
gewone termijn van verzet voor 
haar verstreken was; 

Dat de voorziening die gericht is 
tegen een beslissing die nog het 
voorwerp van een verzet binnen de 
gewone termijn kan uitmaken, niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de naamloze ven
nootschap Eagle Star, vrijwillig tus
sengekomen partij : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van verweerster op tegen
spraak is gewezen; dat het haar 
geen andere aansprakelijkheid op
legt dan die welke aan Liliane Ber
ges wordt opgelegd; dat mitsdien de 
voorziening tegen verweerster inges
teld vooraleer de gewone termijn 
van verzet voor Liliane Berges ver
streken was, niet ontvankelijk is; 

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

27 april 1982 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Hutzler. 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET TOT 

VERLENGING VAN DE APPELTERMIJN -
ONMIDDELLIJK TOEPASSELIJK - UITZONDE
RINGEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

TERMIJN - NIEUWE WET TOT VERLENGING 
VAN DE TERMIJN - ONMIDDELLIJK TOEPAS
SELIJK - UITZONDERINGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE ZOU VER
PLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS TE ONDER
ZOEKEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" en 2" Behoudens andersluidende bepa
lingen is een nieuwe wet tot verlen
ging van de appeltermijn onmiddellijk 
toepasselijk op de uitspraken van v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet, op voorwaarde echter dat dan de 
uitspraak, volgens de oude wet, nog 
geen kracht van gewijsde had; de wet 
van 15 juni 1981 heeft evenwel niet die 
dadelijke werking (1). (Art. 203 Sv.) 

3" Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hof ertoe zou verplichten zich uit 
te spreken over het al dan niet 
bestaan van overmacht waardoor het 
hager beroep te Jaat is ingesteld (2). 

(STRUYS, LAHOU) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, tweede lid, 9 
van de Grondwet en 203, § 1, van het Wet
hoek van Strafvordering als gewijzigd 

(1) Zie Cass., 27 april 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 494) met voetnoot R.D. 

(2) Zie Cass., .27 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 168) 
en 23 feb. 1982 (ib1d., 1981-82, nr 377) 
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bij artikel 1 van de wet van 15 juni 1981 
tot wijziging van de termijnen van hoger 
beroep in strafzaken en van de termijn 
waarin over het hoger beroep uitspraak 
wordt gedaan ter terechtzitting in 
dezelfde zaken, 

doordat het arrest het hoger beroep, 
door de eisers ingesteld op 10 juli 1981 
tegen het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 29 juni 1981, 
namelijk de elfde dag na de dag van de 
uitspraak, laattijdig en derhalve niet ont
vankelijk verklaart, 

terwijl door artikel 1 van de wet van 
15 juni 1981 de termijn om hoger beroep 
in te stellen, bepaald bij artikel 203, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
wordt gebracht van tien op vijftien 
dagen na de dag van de uitspraak; de 
nieuwe wet van kracht is geworden op 
7 juli 1981 en op die datum de termijn 
om hoger beroep in te stellen overeen
komstig de oude wet nog niet verstreken 
was; de nieuwe wet, die de termijn van 
hoger beroep verlengt, voor de beklaagde 
gunstiger is en dus onmiddellijk moet 
worden toegepast, zodat de eisers rechts
geldig hoger beroep konden instellen 
met inachtneming van de termijn 
bepaald in de nieuwe wet 

Overwegende dat, behoudens 
andersluidende bepalingen, een 
nieuwe wet, die de termijnen voor 
het aanwenden van een rechtsmid
del verlengt, onmiddellijk van toe
passing is, zodat de nieuwe termij
nen ook gelden voor de uitspraken 
die v66r het in werking treden van 
de nieuwe wet werden gewezen, op 
voorwaarde dat ze, met inachtne
ming van de oude termijn, niet in 
kracht van gewijsde zijn gegaan 
vooraleer de nieuwe wet in werking 
trad; 

Overwegende nochtans dat uit de 
parlementaire voorbereiding van de 
wet van 15 juni 1981 blijkt dat het 
de bedoeling van de wetgever was 
de nieuwe termijnen enkel toepasse
lijk te maken voor de vonnissen en 
arresten die na het in werking tre
den van de nieuwe wet zouden wor-
den gewezen; . 

Overwegende dat op 29 juni 1981, 
datum van de uitspraak van het 
vonnis, de termijn om hoger beroep 
in te stellen, overeenkomstig 

artikel 203, § 1, van het Wetboek 
van Strafvordering, tien dagen was 
na de dag van de uitspraak; dat der
halve het hoger beroep ingesteld op 
10 juli 1981, de elfde dag na de uit
spraak, laattijdig was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van het algemeen beginsel 
krachtens hetwelk een laattijdig aange
wend rechtsmiddel ontvankelijk is wan
neer er overmacht bestaat, 

doordat het arrest beslist dat geen 
overmacht kan ingeroepen worden, 

terwijl de raadsman van de eisers, die 
zich op 9 juli 1981 naar de griffie wilde 
begeven om hoger beroep in te stellen, 
op ongeveer 10 kilometer van Hasselt, 
wegens een rit van de Ronde van Frank
rijk, verbod kreeg van de openbare 
macht om verder door te rijden naar het 
centrum van de stad; hij aldus onmoge
lijk de rechtbank kon bereiken, zodat hij 
slechts 's anderendaags, de elfde dag na 
de uitspraak, hoger beroep kon instellen, 
hetgeen overmacht uitmaakt : 

Overwegende dat het middel dat 
het Hof verzoekt zich uit te spreken 
over het al dan niet bestaan van 
overmacht in verband met de laattij
digheid van het hoger beroep, een 
onderzoek en een beoordeling van 
feiten vereist waarvoor het Hof niet 
bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2, tweede lid, 
van het Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat die wets
bepaling alleen betrekking heeft op de 
toepassing van een strafwet die mildere 
straffen bepaalt en niet op wetten die de 
rechtspleging betreffen en eruit afleidt 
dat het hoger beroep laattijdig en niet 
ontvankelijk is, 

terwijl artikel 1 van de wet van 15 jum 
1981 tot wijziging van artikel 203, § 1, 
van het Wetboek van Strafvordering, dat 
voor de eisers gunstiger is, van onmid· 
dellijke toepassing is, zodat het hof van 
beroep het hoger beroep ingesteld up 
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10 juli 1981 ontvankelijk had moeten ver
klaren en de verj aring van de strafvorde
ring had moeten vaststellen : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste en het derde middel 
blijkt dat het hoger beroep laattijdig 
werd ingesteld en dus niet ontvan
kelijk was; dat derhalve het hof van 
beroep niet vermocht te onderzoe
ken of de strafvordering al dan niet 
verj aard was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Mertens en Reynders, Leuven. 

Nr. 497 

2' KAMER - 27 april 1982 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID 
BEG RIP. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN 

GESCHRIFTE - BEDRIEGLIJK OPZET 
}!QGELIJK I\ADEEL. 

is en dat de geboorte tegen een 
bepaalde dag moet worden verwacht 
(1}. 

2" Naar recht verantwoord is het arrest 
tot veroordeling wegens valsheid in 
geschrifte, wanneer de rechter vast
stelt dat de beklaagde met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld, en bovendien 
dat bet geschrift iemand een onrecht
matig voordeel kon verschaffen en een 
ander kon schaden. (Artt. 193 en 196 
Sw.) 

(DE COCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1981 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser van 
de telastlegging B wordt vrijge
sproken : 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser wegens 
de telastlegging A wordt veroor
deeld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193, 196 en 
214 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat eiser op 25 september 1975 
een getuigschrift, voor te leggen wan
neer vooruitbetaling van kraamgeld aan
gevraagd wordt, had opgesteld en daar
in had verklaard dat zijn patiente, 
mevr. Jeannie Vandenbussche, de zesde 
maand zwangerschap had bereikt en dat 
de geboorte voorzien was voor 25 decem
ber 1975, en na te hebben vastgesteld dat 
eiser wetens deze valse verklaring zou 

1" Valsheid in geschrifte, in de zin van (1) Zie RIGAUX en TRoussE, Les crimes et Jes 
art. 196 Sw., kan hierin bestaan dat delits du Code penal, bd. III, 1957, nrs. 148 tot 
een geneesheer in een geschrift valse- 150, biz. 132 tot 136; VANHALEWIJN en DuPONT, 
lijk bevestigt dat een vrouw zwanger 1 « Valsheid in geschriften >>, A.P.R., nr 218. 
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hebben afgelegd met het bedrieglijk 
opzet zijn patiente een onrechtmatig 
voordeel te bezorgen, met name de ver
vroegde uitbetaling van het kraamgeld, 
beslist dat eiser zich schuldig gemaakt 
heeft aan het misdrijf dat erin bestaat 
met bedrieglijk opzet of met het oog
merk te schaden in handels- of bankge
schriften of in private geschriften vals
heid te hebben gepleegd door vervalsing 
van verklaringen of feiten die deze akten 
ten doel hadden op te nemen of vast te 
stellen, en om die reden het vonnis van 
de eerste rechter, waardoor eiser werd 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
een maand met uitstel voor een termijn 
van drie j aar en tot een geldboete van 
tweehonderd frank, bevestigt, 

terwijl een geschrift waarin een 
geneesheer zich ertoe beperkt vast te 
stellen dat zijn patiente reeds de zesde 
maand zwangerschap heeft bereikt en 
dat de geboorte voorzien is voor een 
bepaalde datum, feiten die de realisatie 
zijn van de door de wet gestelde voor
waarde om voor zijn patiente een recht 
op vooruitbetaling van kraamgeld te 
doen ontstaan, een getuigschrift is in de 
zin van de artikelen 203 tot 209 van het 
Strafwetboek en geen handels- of bank
geschrift, noch een privaat geschrift in 
de zin van artikel 196 van het Strafwet
boek, zodat het arrest door, nate hebben 
vastgesteld dat eiser in een getuigschrift 
voor te leggen wanneer de vooruitbeta
ling van kraamgeld wordt aangevraagd, 
valselijk heeft bevestigd dat zijn patiente 
de zesde maand zwangerschap heeft 
bereikt en de geboorte voorzien was voor 
25 december 1975, niettemin te beslissen 
dat eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan het misdrijf van valsheid in handels
of bankgeschriften of in private geschrif
ten en om die reden het vonnis van de 
eerste rechter te bevestigen dat eiser uit 
dien hoofde veroordeelde tot een gevan
genisstraf van een maand met uitstel 
voor een termijn van drie jaar en tot een 
geldboete van tweehonderd frank, de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt, op grond van de artike
len 193, 196 en 214 van het Strafwet
boek, wegens valsheid in private 
geschriften, met name in een 
getuigschrift voor te leggen wanneer 
de vooruitbetaling van het kraam
_,eld wordt aangevraagd; 

Overwegende dat een « getuig
schrift » dat een geneesheer aan 
zijn patiente aflevert en waarin hij 
bevestigt dat de erin vermelde per
soon de zesde maand zwangerschap 
heeft bereikt en dat de geboorte 
voorzien is voor een bepaalde 
datum, een akte is die tot doel heeft 
de erin vermelde feiten vast te stel
len en die, althans in een zekere 
mate, het bewijs ervan kan leveren; 
dat die akte, wanneer zij wordt 
overgelegd aan de instelling die 
bevoegd is om het kraamgeld uit te 
betalen, rechtsgevolgen kan mee
brengen; 

Dat de vervalsing van feiten in 
een dergelijk getuigschrift het mis
drijf van valsheid in geschriften 
bepaald door artikel 196 van het 
Strafwetboek oplevert; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 193, 196 
en 214 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat eiser in het 
getuigschrift, dat hij op 25 september 
1975 opstelde, wetens iets heeft beves
tigd dat strijdig was met de waarheid, 
dat hij dat gedaan heeft met een 
bedrieglijk opzet aan zijn patiente een 
onrechtmatig voordeel te verschaffen, 
met name de vervroegde uitbetaling van 
kraamgeld, en dat hij door aldus te han
delen het openbaar vertrouwen, dat 
gehecht is aan het door een geneesheer 
afgeleverd getuigschrift, gekrenkt heeft, 
hetgeen het strafrechtelijk nadeel uit
maakt, en op grond van deze overwegin
gen de telastlegging, waarin aan eiser 
werd verweten dat hij met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden 
in handels- of bankgeschriften of in pri
vate geschriften valsheid had gepleegd 
door vervalsing van verklaringen of fei
ten die deze akten tot doel hadden op te 
nemen en vast te stellen, bewezen ver
klaart en dienvolgens het vonnis van de 
eerste rechter, waardoor eiser werd ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van een 
maand met uitstel voor een termijn van 
drie jaar en tot een boete van tweehon
derd frank, bevestigt, 

terwijl, opdat een valse verklaring in 
handels- en bankgeschriften of in private 
geschriften het misdrijf van valsheid in 
handels- en bankgeschriften of in private 
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geschriften zou uitmaken, het niet vol
staat dat door deze valse verklaring het 
openbaar vertrouwen in deze geschriften 
wordt geschonden, doch ten minste 
tevens op het ogenblik dat de valse ver
klaring werd gedaan, de mogelijkheid 
moet bestaan dat daardoor nog een 
ander individueel of collectief belang zou 
worden geschonden, zodat het arrest, 
door te oordelen dat door het toedoen 
van eiser het openbaar vertrouwen dat 
gehecht is aan het door een geneesheer 
afgeleverde getuigschrift, gekrenkt is en 
dat dit het strafrechtelijk nadeel uit
:tnaakt en, door op grond van deze over
weging en zonder vast te stellen dat op 
het ogenblik van de feiten door het 
optreden van eiser de mogelijkheid zou 
hebben bestaan dat nog een ander indi
vidueel of collectief belang zou worden 
geschonden, het vonnis van de eerste 
rechter, dat eiser veroordeelde wegens 
valsheid in handels- en bankgeschriften 
of in private geschriften, te bevestigen, 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser niet betwist het 
bedoelde geschrift aan zijn paWinte 
te hebben overhandigd « opdat zij 
het zou overleggen bij de aanvraag 
tot vooruitbetaling van het kraam
geld »; dat het arrest ook vermeldt 
dat hij handelde met de bedoeling 
aan zijn patiente een onrechtmatig 
voordeel te bezorgen, met name de 
vervroegde uitbetaling van kraam
geld, hetgeen een bedrieglijk opzet 
is; 

Dat die vaststellingen niet alleen 
impliceren dat eiser met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld, maar ook dat 
het geschrift, nu de overlegging 
ervan een << onrechtmatig » voordeel 
aan de patiente kon verschaffen, 
nadeel kon berokkenen aan de 
instelling die bevoegd is om het 
kraamgeld uit te betalen; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 

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

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
·de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 498 

2' KAMER - 27 april 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDER!NG - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN MIDDEL DAT SLECHTS 
BETREKKING HEEFT OP EEN VAN DIE MIS
DRIJVEN - STRAF NAAR RECHT VERANT
WOORD DOOR EEN ANDER MISDRIJF - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - STRAF UITGESPRO
KEN WEGENS EEN MISDRIJF GEPLEEGD l\iET 
EEN VERZWARENDE 0;\ISTANDIGHEID- MID
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE 
VERZWARENDE ONISTANDIGHEID - STRAF 
NAAR RECHT VERAN"TWOORD OP GROND VAN 
HET MISDRIJF ZONDER DE VERZWARE::\DE 
OMSTANDIGHEID - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

LUKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE 0!'-.'BEANT
WOORD GEBLEVEN - BESLISSING NIET illET 
REDENEN OMKLEED. 

1' Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, de vordering tot 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op een van 
die misdrijven, als de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf (1). (Artt. 411 
en 141 Sv.) 

voorgeschreven rechtsvormen in 1--------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

(1) Cass., 17 feb., 16 maart, 7 april 1982 
(A.C., 1981-82, nrs. 360, 414, 476). 
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2° Wanneer een straf is uitgesproken 

wegens een misdrijf met een verzwa
rende omstandigheid, is niet ontvanke
lijk, bij gebrek aan belang, de vorde
ring tot vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering, gegrond op een 
middel dat enkel betrekking heeft op 
de verzwarende omstandigheid, terwijl 
de straf naar recht verantwoord blijft 
door het misdrijf zonder de verzwa
rende omstandigheid (2). (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

3° Niet met redenen omkleed is de 
beslissing waarbij de beklaagde op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering wordt veroordeeld, 
zonder dat wordt geantwoord op een 
door hem regelmatig voorgedragen 
verweer (3). (Art. 97 Gw.) 

(DE GEYTER T. DE ~IARCKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

A. waarbij de strafvordering voor 
de telastleggingen Cl, C2 en C3 ver
vallen wordt verklaard wegens ver
jaring : 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

B. waarbij eiser voor de overige 
telastleggingen wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 467, eerste 
lid, 484 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, en gesteld als volgt : het 
arrest veroordeelt eiser tot een hoofdge
vangenisstraf van twee maanden met 
uitstel en tot een geldboete van tweehon
derd frank wegens een misdrijf omschre
ven als volgt : door middel van braak, 

(2) Cass., 17 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 37). 

(3) Cass., 21 okt. 1980 (A.C, 1980-81, nr 113). 

inklimming of het gebruik van valse 
sleutels, zaken die hem niet toebehoor
den, bedrieglijk te hebben weggenomen, 
namelijk een blanco-cheque, een geld
sam van 1.200 frank, 3 radiocassettes en 
een originele nummerplaat ten nadele 
van Rudy Waelkens (feit Al), een origi
nele nummerplaat ten nadele van Her
man De Marcke (feit A2) en een stroom
verdeler ten nadele van Lydia Michels 
(feit A3), en beschouwt dus als braak het 
inslaan van een autovenster (feit Al), 
het afrukken van een nummerplaat (fei
ten Al en A2) en het opentrekken van 
een motorkap (feit A3), met als enige 
motivering : « Het hof kan (eiser) niet 
volgen waar deze voorhoudt dat braak 
van een autovenster om in die wagen 
binnen te dringen en er blanco-cheques 
en een geldsom te ontvreemden geen 
diefstal met braak zou zijn. Het in casu 
verbrijzelde autovenster dient als een 
afsluiting beschouwd te worden, die de 
eruit ontvreemde goederen moest 
afschermen "· Daartegen voert eiser 
aan : 

eerste onderdeel, volgens artikel 484 
van het Strafwetboek is er sprake van 
braak wanneer een in- of uitwendige 
sluiting van een voertuig wordt openge
broken, stukgebroken, beschadigd, afge
broken of weggenomen; braak veronder
stelt bijgevolg gewelddaden op een slui
ting, gepleegd met het doel de te stelen 
voorwerpen te bereiken; sluiting is geen 
synoniem van afsluiting doch van slot; er 
is hier geen sprake van een slot doch 
van feitelijkheden gepleegd op een auto
venster (feit Al) en op de vasthechting 
van een nummerplaat (feiten Al en A2); 
het arrest kon eiser dan ook niet wettig 
veroordelen tot een correctionele gevan
genisstraf en geldboete wegens diefstal 
met braak (schending van de 
artikelen 467, eerste lid, en 484 van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, eiser heeft in zijn 
conclusie voor het hof gesteld : « Men 
begeeft zich op glad ijs wanneer men het 
afbreken van een nummerplaat als dief
stal met braak gaat aanzien. Van enig 
slot is hier zeker geen sprake », zodat 
het hof, door op deze conclusie niet te 
antwoorden, zijn beslissing niet behoor
lijk motiveert (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser heeft in zijn 
conclusie voor het hof gesteld dat uit het 
dossier niet blijkt dat de sluiting van de 
motorkap (feit A3) werd opengebroken, 
stukgebroken, beschadigd, afgebroken of 
weggenomen en er dus geen braak was 
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.n de zin van artikel 484 van het Straf
wetboek, zodat niet behoorlijk is gemoti
veerd het arrest dat eiser veroordeelt 
wegens diefstal met braak zonder te zeg
gen dat alle constitutieve elementen van 
het misdrijf en de verzwarende omstan
digheden wel aanwezig waren, met ver
melding van de gegevens van het dossier 
waaruit dit blijkt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, oordeelt dat eiser de feiten van 
de telastlegging Al, A2, A3 (diefstal
len door middel van braak, inklim
ming of valse sleutels) en B (gehele 
of gedeeltelijke vernieling of 
onbruikbaarmaking, met het oog
merk om te schaden, van een motor
voertuig) heeft gepleegd met een 
zelfde misdadig opzet en hem dien
volgens, wegens die telastleggingen 
samen, veroordeelt tot een enkele 
straf van twee maanden gevangenis, 
met uitstel voor een termijn van vijf 
jaar, en tweehonderd frank geld
boete; 

Overwegende dat het middel 
slechts betrekking heeft op de 
telastleggingen Al, A2 en A3 en de 
uitgesproken straf wettelijk verant
woord blijft voor de telastlegging B, 
zelfs indien het middel gegrond zou 
zijn; dat het middel overigens, nu de 
uitgesproken straf wettelijk verant
woord blijft in de onderstelling dat 
de sub A ten laste gelegde feiten 
niet onder toepassing van arti
kel 467 maar wel onder die van arti
kel 463 van het Strafwetboek vielen, 
niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het middel derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 

civielrechtelijke vordering van ver
weerder : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en gesteld als volgt : het 
arrest veroordeelt eiser tot het betalen 
van een vergoeding van 16.072 frank, te 
vermeerderen met de interesten en de 
kosten, voor de schade veroorzaakt door 
het misdrijf dat als volgt wordt omschre
ven : « Buiten de gevallen omschreven in 
boek II, titel IX, hoofdstuk III, van het 
Strafwetboek opzettelijk andermans roe
rende eigendommen beschadigd of ver
nield te hebben, namelijk een voertuig 
Mazda ten nadele van Herman De 
Marcke, meer bepaald door een ruiten
wisser verwrongen te hebben en een 
kras op het voertuig te hebben aange
bracht ,, en dit met de enkele 
motivering : « Op civielrechtelijk gebied 
heeft de eerste rechter gepast 
geoordeeld ,, terwijl eiser in zijn conclu
sie voor het hof had gesteld dat de toe·· 
W!Jzmg van het gehele gevorderde 
bedrag van 16.072 frank in elk geval uit
gesloten was en dat de eis in elk geval 
tot redelijke proporties herleid diende te 
worden omwille van het feit dat slechts 
schadevergoeding kan geeist worden 
voor schade die door de verbalisanten 

·was vastgesteld en voor het toebrengen 
waarvan eiser veroordeeld werd, zijnde 
« het verwringen van een ruitenwisser 
en het aanbrengen van een kras op het 
voertuig van de burgerlijke partij ,, 
zodat, door niet te antwoorden op dezP 
conclusie van eiser, het hof zijn beslis
sing niet wettig motiveert (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie het in het middel aangehaalde 
verweer heeft aangevoerd; 

Dat het arrest noch met de in het 
middel weergegeven considerans 
noch met enige andere redengeving 
eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder en in de 
desbetreffende kosten; verwerpt de 
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voorziemng voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten en verweerder in de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Her
man, Gent. 

Nr. 499 

2' KAMER - 27 april 1982 

1° WEGVERKEER -VOORRANG - VOOR

RAXG BEDOELD I:\1 ART. 12.3.1, TWEEDE LID, A, 
WEGVERKEERSREGLEl\'IE"'T 1 DEC. 1975 -
VOORA:\'G ONAFHANKELIJK VAN DE RIJWIJZE 
VA'\; DE VOORRANGHEBBENDE BESTUCRDER. 

2° CASSATIE- O:VIVANG- STRAFZAKEN-

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 

bestuurder en strekt zich uit over de 
hele breedte van de weg die hij volgt 
(1). 

2o Wanneer een beslissing een beklaagde 
met uitsluiting van de andere 
beklaagde volledig aansprakelijk ver
klaart voor een verkeersongeval, 
strekt de vernietiging van de beschik-· 
kingen, waarbij de vordering van de 
eerste beklaagde tegen de tweede 
beklaagde wordt afgewezen en de eer
ste beklaagde wordt veroordeeld tot 
vergoeding van de tweede, zulks 
omdat de tout die aan de laatstbe
doelde wordt verweten, op onwettige 
wijze niet bewezen is verklaard, zich 
niet uit tot de beschikking dat de eer
ste beklaagde een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is (2). 

(RIVIRE, " EAGLE STAR C.B. 1821 » N.V. T. APER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1982 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Ouden
aarde; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat noch eiser als 
beklaagde, noch beide eisers als 
burgerlijke partijen die niet in kos
ten van de tegen verweerder inge
stelde strafvordering veroordeeld 
zijn, hoedanigheid hebben om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn; 

derhalve 

BESL!SSDIG WAARBIJ EEN BEKLAAGDE VOL
LEDIG AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
VOOR ED/ 0:\'GEVAL, ~'lET UITSLUITING VAN 
DE AXDERE BEKLAAGDE - BESLISSING VER
:\"IETIGD OMDAT DE AAN DE TWEEDE 
BEKLAAGDE TE='J LASTE GELEGDE FOUT OP 
0;\,'WETTIGE WIJZE NIET BEWEZEN IS VER
KLAARD - VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KINGEN WAARBIJ DE VORDERING VAN DE 
EERSTE BEKLAAGDE TEGEN DE ANDERE 
WORDT AFGEWEZEN EN DE EERSTE 
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM DE 
TWEEDE TE VERGOEDEN - VERNIETIGING 
DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIK-
KI:\TG DAT DE EERSTE BEKLAAGDE EEN FOUT 1------------------
HEEFT BEGAAN W AARVOOR HIJ AANSPRAKE
L!JK IS. 

1° De voorrang bedoeld in art. 12.3.1, 
tweede lid, a, Wegverkeersreglement 
1 dec. 1975 is onafhankelijk van de rij
wijze van de voorranghebbende 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 145), 
26 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 479) en 22 okt. 
1980 (ibid., 1980-81, nr. 117). 

(2) Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 743), zie 
Cass., 27 sept. 1978 en 13 feb. 1979 (ibid., 
1978-79, 122 en 684), 9 jan. 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 275), 9 sept. 1981 en 17 feb. 1982 (ibid., 
1980-81, nrs. 20 en 360). 
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II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering tegen eiser : 

A. Op de voorziening van eiser 

Over de twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de rechtbank - hoewel ver

weerder, weggebruiker op een rijbaan 
voorzien van een verkeersbord B1, de 
strikte verplichting had voorrang te ver
lenen aan de wegge bruikers die de 
hoofdweg bereden, en deze regel slechts 
kan worden ingekort in uitzonderlijke 
gevallen, waarin rekening dient te wor
den gehouden met bijzondere omstandig
heden, feiten en plaatselijke situatie -
het vonnis van de politierechtbank 
bevestigt met de loutere motivering : 
« dat (verweerder) op reglementaire 
wijze aan het kruispunt is gestopt en 
traag terug dit is opgereden; dat (eiser) 
daarentegen met een zeer hoge snelheid 
kwam afgereden, hetgeen bevestigd 
wordt door de getuige D. en het feit dat 
eiser 50 meter verder is gestopt; dat, hoe
wel (eiser) op het kruispunt de prioriteit 
genoot, hij zelf een fout heeft gemaakt 
door helemaal links van de rijbaan te rij
den, hoewel hij rechts voldoende ruimte 
had en niet uiterst links diende uit te 
wijken om een rechts rijdende fietser in 
te halen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, die motive
ring onvoldoende is; het vonnis nergens 
vermeldt op w~lke gronden het steunt 
om de vrijspraak van verweerder te 
bevestigen; nochtans vaststaat dat ver
weerder, hoewel hij de onvoorwaarde
lijke verplichting had voorrang te verle
nen aan de voorranghebbende wegge
bruiker, nagelaten heeft die verplichting 
na te leven; de rechtbank niet aangeeft 
dat er uitzonderlijke omstandigheden 
waren om de voorrangsverplichting in te 
korten; het voor zich spreekt dat het 
aannemen van een fout aan de kant van 
eiser zeker. niet voldoende is als motive
ring voor de vrijspraak van verweerder, 
terwijl vaststaat - en door de rechtbank 
zelf wordt aangenomen - dat verweer
der uit een ondergeschikte weg de priori
taire rijbaan is opgereden; 

tweede onderdeel, het vonnis tegen
strijdig is in zijn motivering; de recht
bank, ofschoon zij vaststelt dat eiser op 
het kruispunt voorrang had en dat ver
weerder uit een ondergeschikte weg, 
voorzien van een verkeersteken B1, toch 

de hoofdweg opgereden is, verweerder 
niettemin vrijspreekt van de overtredin
gen die zij in haar overwegingen vast
stelt; zulk een tegenstrijdigheid flagrant 
is en erop neerkomt enerzijds een fout 
vast te stellen en anderzijds te verklaren 
dat de fout onbestaande is; 

derde onderdeel, het vonnis niet ant
woordt op de conclusie van de eisers; de 
rechtbank niet antwoordt op de uitge
breide ·en gegronde argumenten welke 
de eisers in hun conclusie naar voren 
brachten en waarbij zij onder meer 
terecht aanvoerden : - dat de voorrang 
zich uitstrekt over de hele breedte van 
de rijbaan en dat de voorrang onafhan
kelijk is van de manier waarop de voor
ranghebbende bestuurder de voorrangs
weg berijdt; - dat eiser zich naar links 
op de rijbaan moest begeven om een 
fietser in te halen en hierbij, overeen
komstig artikel 16.5 van het Wegver
keersreglement, de verplichting had zich 
zo ver mogelijk van de fietser te verwij
deren; deze beschouwingen door het von
nis niet worden beantwoord en integen
deel aan eiser ten kwade wordt geduid 
dat hij de voorschriften van artikel 16.5 
in acht heeft genomen; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 10.1, 1°, 16.1, 16.4.1, 
12.3.1, tweede lid, a, 12.5 van het Wegver
keersreglement, 1.2, a, van het konink
lijk besluit van 7 april 1976, 29, 38, § 1, 
eerste lid, 3°, van de Wegverkeerswet en 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat vaststaat dat eiser een hoofd
baan, voorzien van het verkeersteken 
B15, bereed en bijgevolg voorrang had 
ten opzichte van verweerder die kwam 
uit een ondergeschikte weg, voorzien van 
het teken B1; het vanzelfsprekend is dat 
verweerder zich ervan moest onthouden 
de voorrangsweg op te rijden bij het 
naderen van eiser; het feit dat eiser, ten 
gevolge van een inhaalmaneuver (dat hij 
moest uitvoeren), zich naar links had 
begeven, hem niet het recht op voorrang 
ontnam; de voorrang zich immers uit
strekt over de hele breedte van de rijb
aan en onafhankelijk is van de wijze 
waarop degene die de voorrangsweg 
volgt, rijdt; verweerder bovendien de ver
plichting had acht te slaan op de plaats 
van de andere weggebruikers op de rijb
aan, op hun snelheid en op de afstand 
waarop zij zich bevonden; door ondanks 
de objectieve gegevens van het strafdos
sier, die wijzen op flagrante overtreding 
van de voorrangsregel, welke essentieel 
is voor het gehele Wegverkeersregle-
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ment, en ondanks het feit dat de recht
bank zelf vaststelt dat verweerder geen 
voorrang heeft verleend, verweerder 
niettemin vrij te spreken, het vonnis de 
vermelde artikelen onweerlegbaar 
schendt; er anderzijds onvoldoende 
objectieve en vaststaande gegevens zijn 
om aan te nemen dat de snelheid van 
eiser overdreven of onaangepast was; het 
ten slotte overduidelijk is dat men eiser, 
nu hij heeft ingehaald op een plaats 
waar dit toegelaten is en waar hij voor
rang had tegenover verweerder, zeker 
geen overtreding van artikel 16.4.1 van 
het Wegverkeersreglement kan verwij
ten; niets het mogelijk maakt aan te 
nemen dat eiser, vlugger dan hij deed, 
zijn plaats rechts op de baan opnieuw 
kon innemen; hij integendeel verrast 
werd door het opdagen van verweerder 
die de hoofdbaan is komen oprijden toen 
eiser in aantocht was en juist de fietser 
aan het inhalen was zodat hem door de 
beweging van verweerder de pas werd 
afgesneden; eiser trouwens overeen
komstig artikel 16.5 van het Wegver
keersreglement de verplichting had zich 
zo ver mogelijk van de in te halen fiet
ser te verwijderen; de rechtbank min
stens de criteria diende te vermelden die 
zij heeft aangenomen om te besluiten tot 
het bestaan van die overtreding : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens overtreding van de 
artikelen 10.1.1°, en 16.4, 1°, a en c, 
van het Wegverkeersreglement; dat 
verweerder vervolgd werd wegens 
overtreding van de artikelen 12.3.1, 
tweede lid, a, en 12.5 van hetzelfde 
reglement; dat het vonnis eiser tot 
een enkele straf veroordeelt en ver
weerder vrijspreekt; 

Overwegende dat uit het vonnis 
en uit de beslissing van de eerste 
rechter, waarvan het de motieven 
overneemt, blijkt dat het ging om 
een aanrijding tussen de auto's van 
eiser en verweerder, die plaatshad 
in de Zonnestraat, dat eiser in de 
Zonnestraat reed en voorrang had, 
en dat verweerder uit de Cesar 
Snoecklaan gereden kwam en de 
Zonnestraat inreed; 

Overwegende dat het vonnis de I 
conclusie, waarbij gewezen wordt op 

de verplichting die artikel 16.5 van 
het Wegverkeersreglement oplegt, 
beantwoordt met de considerans dat 
eiser een fout heeft begaan door 
helemaal links van de rijbaan te rij
den, hoewel hij rechts voldoende 
ruimte had en niet uiterst links 
diende uit te wijken om een rechts 
rijdende fietser in te halen; 

Overwegende dat de omstandighe
den die in de conclusie werden aan
gevoerd om de fout van verweerder 
aan te tonen, met name dat de voor
rang zich over de hele breedte van 
de weg uitstrekt en onafhankelijk is 
van de rijwijze van de voorrangheb
bende bestuurder, niet uitsluiten dat 
de voorranghebbende bestuurder, 
hoewel zijn voorrang miskend 
wordt, zelf fouten kan begaan die 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement uitmaken; 

Overwegende dat voorts, met 
betrekking tot de aan eiser ten laste 
gelegde overtredingen, feitelijke 
gegevens worden aangevoerd die uit 
het strafdossier zouden moeten blij
ken, maar waarvan noch het beroe .. 
pen vonnis noch het bestreden von
nis vaststellingen bevatten; dat het 
onderzoek van het middel het Hof 
in dit opzicht zou verplichten tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat eiseres, als bur

gerlijke partij die niet in kosten van 
die vordering is veroordeeld, geen 
hoedanigheid heeft om tegen die 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; dat haar voorziening in zoverre 
niet ontvankelijk is; 
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III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de partijen 

Over het tweede middel, hierboven 
weergegeven, in zoverre het betrekking 
heeft op de beslissing dat verweerder 
geen fout heeft begaan : 

Overwegende dat de voorrang van 
een bestuurder die een voorrangs
weg berijdt, geldt over de hele 
breedte van die weg en onafhanke
lijk is van de wijze waarop die 
bestuurder rijdt; dat de rechters de 
tot voorrang verplichte slechts van 
alle aansprakelijkheid kunnen ont
slaan indien zij vaststellen dat de 
gedraging van de voorranghebbende 
zodanig was dat zij de tot voorrang 
verplichte in zijn gerechtvaardigde 
verwachtingen bedroog en aldus bij 
hem een onoverkomelijke dwaling 
deed ontstaan; 

Overwegende dat uit het vonnis, 
uit de enkele vaststelling dat ver
weerder aan het kruispunt had 
gestopt, het vervolgens traag opreed 
en, zoals de eerste rechter vast
stelde, nagenoeg stilstond op het 
ogenblik van de aanrijding, niet kan 
worden afgeleid dat verweerder aan 
de voorschriften van de arti
kelen 12.3.1 en 12.5 van het Wegver
keersreglement heeft voldaan; 

Overwegende dat het vonnis 
weliswaar vaststelt dat eiser zeer 
snel en links van de rijbaan reed, 
omstandigheden waarmee verweer
der, krachtens artikel 12.5 van 
het Wegverkeersreglement, reke
ning moest houden; dat het echter 
niet vaststelt dat die omstandig
heden zo waren dat verweerder in 
zijn gerechtvaardigde verwachtigen 
werd bedrogen; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis weliswaar oordeelde dat het. 
ongeval plaatshad toen verweerder 
zich reeds in de Zonnestraat 
bevond; dat evenwel noch uit de 
beslissing van de eerste rechter 
noch uit die van de appelrechters 

blijkt dat daarmee bedoeld wordt 
dat verweerder reeds in het normale 
verkeer van de Zonnestraat was 
opgenomen; 

Dat de rechtbank haar beslissing 
met betrekking tot de aan verweer
der verweten fouten niet wettelijk 
verantwoordt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van de partijen, 
behalve voor zover het daarbij 
beslist dat eiser fouten heeft begaan 
in oorzakelijk verband met het 
ongeval; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de 
eisers in de kosten van de beteke
ning van hun voorziening aan het 
openbaar ministerie en in de helft 
van de andere kosten; veroordeelt 
verweerder in de overige kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ve!'
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Buyst, Oudenaarde. 

Nr. 500 

2" KAMER - 27 april 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAh.E"

- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
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BEROEP - MIDDEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE 
BESLISSING VERWORPEN - VOORZIENING 
TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AAN
HOUDING ZONDER BELANG (2). 

(DEWEVER) 

27 april 1982 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Wil
mots, Antwerpen. 

Nr. 501 

2' KAMER - 27 april 1982 

1° JEUGDBESCHERMING - OVERTRE
DING VAN DE ARTT. 418, 419 EN 420 SW. -
BEKLAAGDE MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN ACHTTIEN JAAR OP HET TIJD
STIP VAN DE FElTEN - BEVOEGDHEID. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 

RAADKAMER DIE EEN VERDACHTE WEGENS 
ONOPZETTELIJK DODEN NAAR DE CORRECTI
ONELE RECHTBANK VERWIJST - VONNISGE
RECHT ONBEVOEGD VERKLAARD OMDAT DE 
BEKLAAGDE, OP HET OGENBLIK VAN DE HEM 
TEN LASTE GELEGDE FElTEN, NIET DE VOLLE 
ACHTTIEN JAAR HAD BEREIKT - BESLISSIN
GEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN -
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- VER
WIJZING NAAR DE PROCIJREUR DES 
KONINGS. 

Nota's arrest nr. 500 : 

(1) Cass., 30 sept. en 17 nov. 1981 (A.C., 
1981-82, nrs. 77 en 177). 

(2) Cass., 17 sept. en 19 nov. 1980 (A.C., 
1980-81, nrs. 41 en 173). 

1o De gemeenrechtelijke rechtscolleges 
zijn, in de regel, niet bevoegd om ken
nis te nemen van de vorderingen van 
het openbaar ministerie inzake over
tredingen van de artt. 418, 419 en 420 
Sw. ten laste van minderjarigen van 
meer dan zestien jaar en minder dan 
achttien jaar op het tijdstip van de lei
ten, tenzij die overtreding samenhangt 
met een overtreding inzake de politie 
over het wegverkeer; zulks onderstelt 
dat een vervolging is ingesteld wegens 
die laatste overtreding (1). (Artt. 36, 4°, 
36bis, eerste lid, 1o en 2°, en 38 Jeugd
beschermingswet.) 

2° Wanneer een beschikking van de 
raadkamer een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen 
en deze rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard omdat de beklaagde, 
die enkel vervolgd werd wegens onop
zettelijk doden, niet de valle achttien 
jaar had bereikt op het ogenblik van 
de hem ten laste gelegde feiten, regelt 
het Hoi het rechtsgebied en gaat na 
of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststel
ling van de feitenrechter juist is; zo ja, 
dan vernietigt het de beschikking van 
de raadkamer en verwijst de zaak 
naar de bevoegde procureur des 
Konings (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK IN 
ZAKE PAUWELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 24 maart 1982 ingediend 
door de procureur des Konings bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, bij beschikking van 
8 januari 1982, Geert Dominiek Pau
wels, geboren te Roeselare op 
17 juni 1962, metaalbewerker, 
wonende te Roeselare-Rumbeke, 

Nota's arrest nr. 501 : 

(1) Cass., 26 juni J.979 (A.C., 1979, 1286). 

(2) Zie Cass., 11 feb. 1974 (A.C., 1974, 634). 
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Koning Leopold I-laan 38, naar de 
correctionele rechtbank heeft verwe
zen ter zake van : te Roeselare, op 
27 maart 1979, bij een verkeersonge
val dat aan zijn persoonlijk toedoen 
te wijten is, door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, maar zonder 
het oogmerk om de persoon van een 
ander aan te randen, onopzettelijk de 
dood te hebben veroorzaakt van Jac
queline Verfaillie; 

Overwegende dat, ter terechtzit
ting van de correctionele rechtbank, 
Robert Declercq en de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Sitra Saelens » zich bur
gerlijke partij stelden; 

Overwegende dat de rechtbank 
zich bij vonnis van 17 februari 1982 
onbevoegd heeft verklaard om van 
de zaak kennis te nemen op grond 
dat er geen vervolging was ingesteld 
wegens een met het misdrijf van 
artikel 419 van het Strafwetboek 
samenhangende overtreding van de 
bepalingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegver
keer en de beklaagde de volle leef
tijd van achttien jaar niet had 
bereikt; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de raadkamer en van de cor
rectionele rechtbank in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat door de 
onderlinge tegenstrijdigheid van die 
beslissingen een bevoegdheidsge
schil is ontstaan, dat de rechtsgang 
belemmert; 

Overwegende dat, blijkens de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, Geert Pauwels op het 
ogenblik van het feit meer dan zes
tien jaar en minder dan volle acht
tien jaar oud was; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 36, 4°, van de wet van 8 april 
1965, de jeugdrechtbank kennis 
neemt van de vorderingen van het 
openbaar ministerie ten aanzien van 
minderjarigen beneden de leeftijd 
van achttien jaar, die vervolgd wor
den wegens een als misdrijf 
omschreven feit; dat, krachtens arti
kel 36bis, eerste lid, van voormelde 

wet, in afwijking van artikel 36, 4°, 
behoudens samenhang met vervol
gingen we gens andere misdrijven. 
dan die hieronder vermeld, de· 
gerechten, bevoegd op grond van 
het gemene recht, kennis nemen 
van de vorderingen van het open
baar ministerie jegens minderjari
gen, die meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud 
zijn op het ogenblik van de feiten, 
en vervolgd zijn wegens overtreding 
van 1 o de bepalingen van de wetten 
en verordeningen betreffende het 
wegverkeer; 2° de artikelen 418, 419 
en 420 van het Strafwetboek voor 
zover er samenhang is met een 
overtreding van de onder 1 o bedoelde 
wetten en verordeningen; 3° de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat ten deze geen 
vervolging tegen eiser werd inges
teld wegens overtreding van de 
bepalingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegver
keer, zodat de correctionele recht
bank onbevoegd was om kennis te 
nemen van het ten laste van Geert 
Pauwels gelegde feit; -

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van 8 januari 1982 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 
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 Kortrijk. 

27 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Vel'
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 502 

2' KAMER - 27 april 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING IN TWEE AFZONDERLIJKE 
ARRESTEN VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP TEGEN 
HET EERSTE ARREST- NIET ONTVANKELIJK 
VOOR DE EINDBESLISSING. 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing 
is het cassatieberoep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarin de rechter, bij wie een 
vordering tot internering aanhangig is, 
enerzijds beslist dat de verdachte het 
strafbaar feit heeft gepleegd, dat dit 
feit als moord dient te worden 
omschreven en dat de verdachte zich 
op het ogenblik van de leiten bevond 
in een staat als bepaald in art. 1 Wet 
Bescherming Maatschappij, en ander
zijds een college van deskundigen 
benoemt om te onderzoeken of de ver
dachte zich nag altijd in die toestand 
bevindt (1). (Art. 416 Sv.) 

(1) Door aldus te beslissen heeft de kamer 
van inbeschuldigingstelling over het hoofd 
gezien dat de strafrechter, behoudens in het 
hof van assisen, niet afzonderlijk kan beslis
sen, enerzijds, over de schuld - althans, 
inzake bescherming van de maatschappij, over 
de vraag of de verdachte of de beklaagde de 
hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd -
en anderzijds over de straf of de veiligheids
maatregel ter vervanging van die straf. Beide 
punten kunnen immers van elkaar niet wor
den gescheiden in de beslissing van de rechter 
(Cass., 2 okt. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 133). 
Nietig is derhalve het vonnis waarin het feit 
bewezen wordt verklaard en tevens een des
kundigenonderzoek wordt bevolen ten einde te 
beslissen welke maatregel over de strafvorde
ring zal moeten genomen worden. Nietig is 
ook het vonnis waarin later beslist wordt dat 
niet meer wordt teruggekomen op de schuldig
verklaring; deze was immers op onwettige 
wijze uitgesproken (Cass., 8 mei 1979, A.C., 
1978-79, 1066). Doch, ook a! stelt meri meteen 
vast dat de volledige beslissing nietig is en dat 
de tweede beslissing, die achteraf moet wor
den genomen, ook nietig zal zijn, tach is het 
z6 dat het cassatieberoep, dat tegen de eerste 
beslissing wordt ingesteld voordat de tweede 
beslissing is gewezen, naar de huidige rechts
spraak, voorbarig en niet ontvankelijk is 
(Art. 416 Sv.; Cass., 24 feb. 1975, A.C., 1975, 
722). In een arrest van 20 juli 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1404) had het Hof te beslissen 

(EGGERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat eiser het hem ten Iaste 
gelegde feit heeft gepleegd, dat dit 
feit de misdaad oplevert omschreven 
door de artikelen 392 en 393 van het 
Strafwetboek en dat eiser, op het 
ogenblik van het feit, zich bevond in 
een van de staten bepaald in 
artikel 1 van de wet van 9 april 1930 
tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964; 
dat het arrest voorts een college van 
deskundigen-psychiaters benoemt 
ten einde te onderzoeken of eiser 
thans verkeert hetzij in staat van 
krankzinnigheid, hetzij in een ern
stige staat van geestesstoornis of 

over een zaak waarin een kamer van inbe
schuldigingstelling, hoewel zij verwijzing naar 
de correctionele rechtbank beval, de verdachte 
in kosten op de strafvordering veroordeelde. 
De rechter in de correctionele rechtbank zou 
we! verveeld geweest zijn in de onderstelling 
a.m. dat hij de beklaagde diende vrij te spre· 
ken. Naar vaste rechtspraak is het cassatiebe
roep niet ontvankelijk indien het v66r de eind
beslissing is ingesteld tegen een verwijzingsar
rest dat niet beslist over een geschil inzake de 
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht; het 
Hof heeft het arrest echter vernietigd in 
zoverre het uitspraak had gedaan over de kos
ten. De verantwoording hiervoor was te vin
den in een soort gelijkstelling van die veroor
deling in de kosten met een beslissing inzake 
bevoegdheid, zodat het cassatieberoep dadelijk 
mogelijk was (art. 416, tweede lid, Sv.). Als 
dusdanig was die stelling zeker gewaagd. Uit 
de context van het arrest blijkt evenwel dat de 
grondgedachte hierin bestond dat het onder
zoeksgerecht, door de zaak te verwijzen, eigen
lijk, t.a.v. de kosten, « over de zaak zelf , uit
spraak had gedaan, hetgeen, wat de veroorde
ling in kosten betreft, nauwer verbonden 1s 
met het begrip « eindbeslissing " dan met het 
begrip « beslissing inzake bevoegdheid "· 
(Artt. 373 en 416, eerste lid, Sv.). 

Het verschil met het geval van het bestre
den arrest bestaat hierin dat het in 1966 ging 

(Zie vervolg nota volgende blz.) 
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van zwakzinnigheid die hem onge
schikt maakt tot het controleren van 
zijn daden en of hij een gevaar uit
maakt voor zichzelf of voor de maat
schappij; dat het arrest ten slotte de 
beslissing over de kosten aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en ook geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; dat derhalve de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

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

27 april 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Vel'" 
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

(Vervolg nota 1 van arrest nr. 502.) 

om een onderzoeksgerecht dat als dusdanig 
uitspraak had gedaan, maar terzelfder tijd een 
maatregel had genomen die kennelijk ter 
beoordeling stond van de rechter over de zaak 
zelf. Het is ondenkbaar dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling over het haar overge
legde geschil slechts ten dele zou geoordeeld 
hebben. Integendeel, zij heeft het geschil niet 
aileen volledig beslecht, maar is zelfs verder 
gegaan. 

In de onderhavige bestreden beslissing heeft 
het onderzoeksgerecht beslist over een verde
ring tot internering. Het heeft dus in werke
lijkheid als vonnisgerecht uitspraak gedaan, 
zulks ten volle bewust, vermits het in het 
openbaar uitspraak heeft gedaan. 

Aangezien het zich diende uit te spreken 
over de vraag of het feit bewezen was, 
beschikte het over aile prerogatieven die nor
maal tot de bevoegdheid van de feitenrechter 
behoren, met name het recht om een deskun
digenonderzoek te bevelen. 

Maar het had ook de regels in acht te 
nemen waarmee de feitenrechter rekening 
moet houden, met name het verbod om de 
beslissing over de telastlegging en over de ver
eiste maatregel te splitsen. 

Zoals een overeenkomstige beslissing van 
een vonnisgerecht het zou zijn, was ook de 
bestreden beslissing nietig wegens onwettige 
splitsing van het beschikkende gedeelte op de 
strafvordering. Dat sluit in dat de rechter zijn 
rechtsmacht niet helemaal had uitgeoefend, 
zodat zijn beslissing niet dadelijk vatbaar was 
voor cassatieberoep. 

R.D. 

Nr. 503 

2" KAMER - 28 april 1982 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST- BESL!SSING WAAR

BIJ DE BENADEELDE VOOR DEZELFDE 
SCHADE TVvEEMAAL WORDT VERGOED -
ONWETTIGE BESLISSING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DODING - SCHADE 

VOOR DE RECHTVERKRIJGENDEN VAN HET 
SLACHTOFFER WEGENS HET VERLIES VAN 
ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEREKENING 
VAN DE SCHADE - GRONDSLAG - BRUTO
INKOMSTEN- VOORWAARDE. 

3° AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST 

BUITEN 
MATERIELE 

SCHADE TEN GEVOLGE VAN BL!JVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - RAMING VAN 
DE SCHADE SCHENDING VAN ARTT. 1382 EN 
1383 B.W. - BEGRIP. 

1" Onwettig is de beslissing waarbij de 
benadeelde partij voor dezelfde schade 
tweemaal wordt vergoed (1). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

2" Indien de schade van de rechtverkrij
gende van een bij ongeval gedode, 
wegens bet verlies van zijn bedrijfsin
komsten, wordt berekend op grand 
van zijn brutoloon, zonder aftrek van 
de lasten ervan, kan bet deel van die 
inkomsten waaruit de rechtverkrijgen
den een voordeel hadden, daarvooi 
enkel in aanmerking komen indien de 
feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
van de lasten, die zij op de hun toe te 
kennen vergoeding te dragen hebben, 
even groat is als dat van de lasten die 
bet loon van bet slachoffer bezwaar
den (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3" De artt. 1382 en 1383 B. W. werden 
door de rechter geschonden wanneer 
h1j, om het bedrag vast te stellen dat 

Nota's arrest nr. 503 : 

(1) Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 711) en 
14 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 697). 

(2) Cass., 18 feb. 1975 (A.C., 1975, 682), 21 
maart 1979 (ibid., 1978-79, 847); 15 okt. 1980 
(ibid., 1980-81, nr. 103) en 4 feb. 1982 (ibid., 
1981-82, nr. 337). 
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de materiele schade ten gevolge van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
van de getroffene naar gemeen recht 
zal vergoeden, uitgaat van een bedrag 
dat niet alleen bestaat uit de bruto
jaarwedde die de getroffene had moe
ten verdienen op de dag van de conso
lidatie, doch tevens, voor de raming 
van de schade op de dag van de uit
spraak, uit een bedrag ter vergoeding 
van de geldontwaarding tussen de dag 
van de consolidatie en de dag van het 
vonnis en ten slotte op het aldus ver
kregen bedrag de kapitalisa
tiecoefficient toepast die in de tabellen 
van waarschijnlijke overleving is vast
gesteld voor een persoon die even oud 
is als de getroffene op de dag van de 
consolidatie (3). 

(LOICQ, LOCADIF N.V. 
T. LE MAISTRE D'ANSTAING E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 27 april 1981 en 
10 november 1981 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat de bestreden 
vonnissen enkel uitspraak doen over 
het overige van de burgerlijke 
belangen; 

I. Op de cassatieberoepen tegen 
het vonnis van 27 april 1981 : 

Overwegende dat niet blijkt dat 
de civielrechtelijk aansprakelijke 
eiseres, de naamloze vennootschap 
Locadif, haar tegen dat vonnis 
ingestelde cassatieberoep heeft doen 
betekenen; dat het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is; 

dverwegende dat de eiseres Clo
tilde Loicq, beklaagde, geen enkel 
middel aanvoert; 

(3) Zie Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
127), 26 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1284); 7 jan. 
en 3 juni 1981 (ibid., 1980-81, nrs. 259 en 572). 

II. Op de cassatieberoepen tegen 
het vonnis van 10 november 1981 : 

A. In zoverre de cassatieberoepen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de door verweerder le Maistre 
d'Astaing tegen de eiseressen inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat vaststaat dat het litigieuze 
ongeval zich heeft voorgedaan op 
28 januari 1975; dat de getroffene (thans 
verweerder) le Maistre d'Anstaing gedu
rende acht maanden te rekenen van het 
ongeval, dat is van 28 januari 1975 tot 
28 september 1975, tijdelijk algeheel 
arbeidsongeschikt is geweest; dat hij 
niettemin zijn beroepsarbeid volledig 
heeft hervat vanaf 1 september 1975, 
doch ten gevolge van een voor zijn 
gezondheidstoestand noodzakelijk heel
kundig ingrijpen niet heeft gewerkt van 
11 tot 30 november 1975, dat de gerechte
lijke deskundige de consolidatiedatum 
heeft vastgesteld op 28 januari 1976 en 
bovendien, wat door de partijen niet 
wordt betwist, de invaliditeit voor de 
laatste vier maanden (van 29 september 
tot 28 januari 1976) op 35 percent heeft 
geraamd; dat het bestreden vonnis « de 
door de eerste rechter gemaakte bereke
ning .. . correct en in ieder geval conform 
de beginselen acht ... », en zonder voor
behoud de in het beroepen vonnis 
gemaakte berekening van de vergoedin
gen overneemt, volgens welke eerstge
noemde verweerder : 1' voor zijn tijde
lijke algehele arbeidsongeschiktheid : 
a) een op basis van het bruto-inkomen 
van de getroffene berekende vergoeding 
ontvangt voor de periodes van 28 januari 
1975 tot 31 augustus 1975 (dat is 215 
dagen) en van 11 tot 30 november 1975 
(dat is 20 dagen), alsook b) een naar bil
lijkheid geraamde vergoeding van 500 
frank per dag voor de periode van 1 sep
tember 1975 tot 10 november 1975; 2' voor 
zijn tijdelijke gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid (35 percent) een naar billijk
heid geraamde vergoeding van 35 per
cent van 300 frank per dag ontvangt voor 
de periode van 29 september 1975 tot 
28 januari 1976 (dat is 121 dagen), 

terwijl, eerste onderdeel, het tijdvak 
van de algehele en de gedeeltelijke onge
schiktheid loopt van 28 januari 1975, dag 
van het ongeval, tot 28 januari 1976, dag 
van de consolidatie, en dus 365 vergoed-
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bare dagen omvat, zodat het bestreden 
vonnis, dat voor die schade verschillende 
vergoedingen toekent voor in totaal 427 
dagen, aan verweerder meer toekent dan 
het bedrag van de door hem geleden 
schade, en derhalve een miskenning 
inhoudt van het beginsel dat de schade 
in concreto moet worden vergoed, en 
niet naar recht verantwoord is (schen
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis, door voor de beide periodes van tij
delijke ongeschiktheid, namelijk de 
periodes van 28 september 1975 tot 
10 november 1975 en van 11 november 
1975 tot 30 november 1975, twee verschil
lende vergoedingen toe te kennen, de 
eerste wegens algehele arbeidsonge
schiktheid, de tweede wegens een 
gedeeltelijke ongeschiktheid van 35 per
cent, een tegenstrijdigheid bevat en der
halve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en evenmin naar recht is 
verantwoord (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen) : 

Over het door de verweerders le 
· Maistre d'Anstaing en de Gossen
court aangevoerde middel van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid 
dat het middel nieuw is; dat immers 
dit middel, dat opkomt tegen het 
bestreden vonnis, in zoverre het, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, vergoedingen wegens tijde
lijke ongeschiktheid toekent voor 
een tijdvak van 427 dagen, ofschoon 
de deskundige de volledige duur van 
de tijdelijke ongeschiktheid heeft 
vastgesteld op 365 dagen, door de 
eisers niet is aangevoerd in hun 
conclusie van hoger beroep : 

gewaarborgd loon heeft kunnen ont
vangen; 2° voor de periode van 
ongeschiktheid van 1 september 
1975 tot 27 januari 1978 (lees : 1976), 
een bedrag, uitsluitend ter vergoe
ding van de schade die de burger
lijke partij tijdens die periode heeft 
geleden als gevolg van de grotere 
inspanning die zij heeft moeten 
doen om voltijds te kunnen werken, 
namelijk 200 frank per dag x 122 
dagen; 

Dat de eisers aldus kritiek oefen
den op de beslissing van de eerste 
rechter, in zoverre hij vergoedingen 
wegens tijdelijke ongeschiktheid 
had toegekend voor een tijdvak van 
427 dagen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Overwegende dat, nu bij het von
nis voor het tijdvak van tijdelijke, 
algehele of gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid dat loopt van 
28 januari 1975, dag van het onge
val, tot 28 januari 1976, dag van de 
consolidatie, en dat dus 365 dagen 
telt, vergoedingen worden toegekend 
die overeenkomen met een tijdvak 
van 427 dagen, en voor een gedeelte 
van de periode van die ongeschik
theid aan verweerder tweemaal een 
vergoeding wordt toegekend voor 
dezelfde schade; 

Dat het vonnis aldus de ar
tikelen 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in die mate 
gegrond is; 

Overwegende dat de eisers in hun Over het tweede middel, afgeleid uit 
conclusie van hoger beroep voorstel- de schending van de artikelen 1382, 1383, 
den om aan de burgerlijke partij le 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 43 van 
Maistre d'Anstaing voor de periodes de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
van tijdelijke ongeschiktheid de vol- 1971, 26 en inzonderheid 26, tweede lid, 
gende vergoedingen toe te kennen : 3°, van het bij koninklijk besluit van 
1o voor de periodes van tijde- 26 februari 1964 gecoordineerde Wetboek 

d van de Inkomstenbelastingen, waarvan 
lijke algehele ongeschikthei van voormeld artikel 26 is gewijzigd bij arti-
28 februari 1975 tot 31 augustus kel 17 van de wet van 5 januari 1976, en 
1975 : 1.080 frank per dag X 212 schending van artikel 97 van de Grond
dagen, daar de burgerlijke partij wet, 
geen loonverlies heeft geleden tij- doordat het bestreden vonnis de ver
dens de eerste maand, vermits zij. goedingen, welke aan de verweerder le 
van haar werkgever het normaal 1 Maistre d'Anstaing verschuldigd zijn voor 
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de tijdvakken van tijdelijke algehele 
ongeschiktheid ten gevolge van het liti
gieuze ongeval, berekent op het door de 
getroffene tijdens het jaar v66r het onge
val verdiende bruto-inkomen, en daartoe, 
met overneming van de motivering van 
de eerste rechter, vaststelt, enerzijds, dat 
volgens artikel 43 van de wet van 
10 april 1971 « de sociale zekerheidsbij
dragen afgetrokken worden van de 
krachtens de wet verschuldigde vergoe
dingen , en dat ten deze de sociale 
zekerheidsbijdragen werkelijk zijn inge
houden van de door de verzekeraar
arbeidsongevallen uitgekeerde bedragen, 
anderzijds, dat vanaf het aanslagjaar 
1976 en dus met ingang van het inkom
stenjaar 1975 « ingevolge artikel 26, 
tweede lid, 3°, van de wet van 5 januari 
1976 de wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid toegekende vergoedingen zon
der enige twijfel belastbaar zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, 1 o de schade
vergoeding naar gemeen recht en krach
tens de Arbeidsongevallenwet verschul
digde forfaitaire vergoedingen ten aan
zien van de sociale zekerheidsbijdragen 
aan een verschillende regeling onderwor
pen zijn welke hun eigen is, zodat uit de 
omstandigheid dat op de door de ver
zekeraar-arbeidsongevallen uitgekeerde 
vergoedingen sociale zekerheidsbijdra
gen worden geheven, niet noodzakelijk 
volgt dat hetzelfde gebeurt met de ver
goedingen naar gemeen recht, en het 
bestreden vonnis bijgevolg niet naar 
recht is verantwoord, in zoverre het de 
brutobezoldiging van de getroffene in 
aanmerking neemt voor de berekening 
van de uit de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid voortvloeiende schade (scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384 
van het Burgerlijk Wetboek) en het 
beginsel volgens hetwelk de schade in 
concreto moet worden vergoed, miskent, 
in zoverre het aan verweerder een hager 
bedrag toekent dan de door hem geleden 
schade (schending van de artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek), en 2o het vonnis noch met die 
noch met enige andere grand antwoordt 
op de conclusie van de eiseressen die 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
aanvoeren dat verweerder tijdens het 
tijdvak van zijn tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid, geen enkele 
sociale zekerheidsbijdrage heeft moeten 
betalen terwijl hij toch de voordelen van 
alle desbetreffende sectoren bleef genie
ten; op de vergoedingen welke verweer
der zal ontvangen « geen bijdragen zul
len worden geheven zodat met de sociale 

zekerheidsbijdragen, die door de werkge
ver van het loon van de burgerlijke par
tij ingehouden zijn, indien ze gewerkt 
had, geen rekening mag worden 
gehouden bij de vaststelling van het in 
aanmerking te nemen basisloon; de eer
ste rechter ten onrechte meende de stel
ling van de eiseressen te kunnen verwer
pen op grand van artikel 43 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
... die bepaling geen verband houdt met 
het gemeen recht dat ten deze alleen 
van toepassing is, vermits de eiseressen 
de burgerlijke partij enkel op grand van 
de beginselen van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek dienden te vergoe
den (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) »; 

tweede onderdeel, wat de belasting op 
de vergoedingen betreft, de wegens tijde
lijke arbeidsongeschiktheid toegekende 
vergoeding enkel op het brutoloon mag 
worden berekend, in zoverre het bedrag 
van de belasting op die vergoeding over
eenkomt met de belasting op het loon; 
waaruit volgt dat niet naar recht is ver
antwoord het bestreden vonnis waarbij 
enkel wordt beslist dat de wegens tijde
lijke arbeidsongeschiktheid toegekende 
vergoedingen belastbaar zijn, doch waar
bij niet v:astgesteld wordt dat die belas
ting gelijk is aan de belasting die op het 
loon zou geheven zijn (schending van 
alle in het middel aangegeven wetsbepa
lingen) : 

Ov.erwegende dat de vergoeding 
van de schade ten gevolge van de 
derving van bedrijfsinkomsten 
alleen dan op basis van het bruto
loon mag worden berekend, wan
neer de rechter vaststelt dat het 
bedrag van de op de vergoeding te 
heffen belastingen gelijk is aan het 
bedrag van de belastingen op het 
loon van de getroffene; 

Overwegende dat, wat de sociale 
lasten betreft, het vonnis, met de 
enkele in het middel weergegeven 
consideransen, niet antwoordt op 
het door de eiseressen in hun voor 
de appelrechter genomen conclusie 
aangevoerde verweermiddel; 

Overwegende dat, wat de fiscale 
lasten betreft, het vonnis, waarbij 
enkel beslist wordt dat de wegens 
tijdelijke ongeschiktheid toegekende 
vergoedingen ten deze belastbaar 
zijn, zonder daarbij vast te stellen 
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dat die belasting gelijk is aan de 
belasting die op het loon zou gehe
ven zijn, niet naar recht verant
woord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, om de 
schade die voor verweerder voortvloeit 
uit zijn blijvende gedeeltelijke arbeidson
geschiktheid, te ramen met gebruikma
king van de kapitalisatiemethode, het 
bedrag van het brutoloon van verweer
der op de dag van de consolidatie 
(28 januari 1976) vaststelt op 1.008.910 
frank, voordelen inbegrepen, waarna het 
beslist dat voor de raming van de schade 
de dag waarop de rechter uitspraak doet, 
in aanmerking moet worden genomen, 
zodat rekening moet worden gehouden 
met de geldontwaarding die zich voor 
het vonnis heeft voorgedaan en dat ten 
deze, gelet op de indexschommelingen 
sinds 1977, het loon van verweerder op 
1.200.000 frank kan worden geraamd, en 
op die grondslag het kapitaal berekent 
met inaanmerkingneming van een kapi
talisatiecoefficient van 13,5176 die in de 
tabellen van Levie betreffende de tijde
lijke levensannulteiten is va.stgesteld 
voor een persoon die even oud was als 
verweerder op de dag van de consolida
tie, namelijk 28 januari 1976, 

terwijl de rechter de dag van de uit
spraak in aanmerking moet nemen bij 
de raming van de schade en het bestre
den vonnis, op het loon dat de rechtbank 
heeft bepaald als zijnde het loon van 
verweerder op de dag van haar beslis
sing, een kapitalisatiecoefficient toepast 
die overeenkomt met de leeftijd van de 
getroffene op de dag van de consolidatie 
die meer dan vijf jaar v66r de datum 
van de beslissing gelegen is; waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis niet naar 
recht verantwoord is (schending van de 
artikelen 1383, 1383 en 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis, waar
bij het kapitaal ter gemeenrechte
lijke vergoeding van de materiele 
schade die voor de getroffene voort
vloeit uit zijn blijvende ongeschikt
heid van 21 procent, wordt geraamd 
op basis van een bedrag dat niet 
aileen bestaat uit de brutojaarwedde 

die de getroffene had moeten ver
dienen op 28 januari 1976, dag van 
de consolidatie, doch tevens, inge
volge het beginsel dat « de dag van 
de uitspraak in aanmerking moet 
worden genomen bij de raming van 
de schade », uit een bedrag ter ver
goeding van de geldontwaarding tus
sen de dag van de consolidatie en 
de dag van het vonnis, en waarbij 
op die grondslag een kapitalisatiebe
rekening wordt uitgevoerd, niet zon
der schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
op het aldus verkregen bedrag de 
kapitalisatiecoefficient mag toepas
sen die in de tabellen van waar
schijnlijke overleving is vastgesteld 
voor een persoon die even oud is als 
de getroffene op de dag van de con
solidatie, namelijk 28 januari 1976; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de cassatieberoepen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de verweersters tegen de 
eiseressen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eiseressen 
geen enkel middel aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over het 
bedrag van de materii:He schade dat 
aan verweerder verschuldigd is 
wegens zijn tijdelijke en zijn blij
vende arbeidsongeschiktheid; ver
werpt de cassatieberoepen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de eiseressen, 
ieder van hen, in een vierde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, zitting houdende in 
hager beroep. 

28 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
ca.at-generaal. Advocaten mrs. 
Simont en De Bruyn. 
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Nr. 504 

2' KAMER - 28 april 1982 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - UITGIFTE VAN EEN VONNIS VAN 
V66R HET BESTREDEN VONNIS NIET BIJ HET 
DOSSIER GEVOEGD - ONMOGELIJKHEID 
VOOR HET HOF OM NA TE GAAN OF DE PRO
CESVOERING WETTIG IS GESCHIED - VERNIE
TIGIJ\G VAN HET BESTREDEN VONNIS. 

Wanneer de correctionele rechtbank de 
zaak in beraad heeft gehouden en de 
uitspraak van het vonnis heeft uitge
steld tot op een datum v66r die van 
het bestreden vonnis, het proces-ver
baal van de terechtzitting van die 
datum vermeldt dat de rechtbank, na te 
hebben beraadslaagd, het vonnis uit
spreekt en er van het op die datum 
uitgesproken vonnis geen uitgifte in 
het dossier voorkomt, vernietigt het 
Hof het bestreden vonnis, daar het 
onmogelijk kan nagaan of de proces
voering wettig is geschied. (Artt. 190 
en 190bis Sv.) 

(ZYLBERBERG T. HUBERT; 
DE SOCIALE VOORZORG N.V. T. HUBERT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 november 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op het cassatieberoep van de 
beklaagde Zylberberg : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 190 en 190bis 
van het Wetboek van Strafvordering en 
de miskenning van het recht van verde
diging, 

doordat eiser bij het bestreden vonnis 
wordt veroordeeld op de strafvordering 
en op de door verweerder ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, 

terwijl, eerste onderdeel, geen enkel 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
17 november 1981 bij het strafdossier is 
gevoegd; 

tweede onderdeel, het proces-verbaal 
van de op 27 oktober 1981 gehouden 

openbare terechtzitting van de 21e 
kamer bis van de Correctionele Recht
bank te Brussel vermeldt dat de recht
bank haar vonnis uitspreekt, de inhoud 
daarvan evenwel onbekend is en het 
vonnis niet gevoegd is bij de stukken 
van het dossier waarop het Hof vermag 
acht te slaan, het Hof derhalve onmoge
lijk kan nagaan of de na de terechtzit
ting van 27 oktober 1981 gevoerde rechts
pleging wettig is : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat op de terechtzitting 
van 28 september 1981 de rechtbank 
de zaak in beraad had genomen en 
voor uitspraak van het vonnis had 
verdaagd tot op de zitting van 
27 oktober 1981 en dat het proces
verbaal van die terechtzitting ver
meldt: « de rechtbank, nate hebben 
beraadslaagd, spreekt het vonnis 
uit »; dat geen enkele uitgifte van 
het op die datum uitgesproken von
nis zich in het dossier bevindt, zodat 
het Hof onmogelijk kan nagaan of 
de rechtspleging wettig gevoerd is; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op het cassatieberoep van de 
naamloze vennootschap, de Sociale 
Voorzorg, burgerlijke partij : 

Overwegende dat niet gebleken is 
dat eiseres haar cassatieberoep 
heeft doen betekenen aan verweer
der; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
overige van de middelen die niet 
kunnen leiden tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre uitspraak is 
gedaan over de tegen eiser inge
stelde strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering, behalve in zoverre 
de verweerder Hubert voor ten min
ste een derde aansprakelijk wordt 
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rerklaard voor de gevolgen van het 
ongeval; verwerpt het cassatiebe
roep van eiseres; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt eise
res in de kosten van haar cassatie
beroep; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

28 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Screvens, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie: van de h. Velu, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Roger Thibaut, Brus
sel. 

Nr. 505 

2' KAMER - 28 april 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJ, 
EISERES - BETEKENING VAN DE VOORZIE
NING - BETEKENING VAN HET VOLLED!G 
AFSCHRIFT VAN DE VERKLARING VAN DE 
VOORZIENING - BEWIJS VAN DIE BETEKE
NING - AUTHENT!EKE VASTSTELLING IN 
HET EXPLOOT VAN DE GERECHTSDEURWAAR
DER. 

Hoewel, overeenkomstig het vereiste van 
art. 418, eerste lid, Sv., een volledig 
afschrift van de verklaring van voor
ziening moet worden betekend aan de 
partij tegen wie de voorziening is 
gericht, moet het bewijs van die bete
kening niet noodzakelijk worden gele
verd door overlegging van het bete
kende afschrift, doch kan de beteke
ning oak blijken uit de vaststellingen 
van het exploot zelf (1). 

(1) Cass., 26 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 400), 
en noot 6, biz. 776, en 17 feb. 1982 {ibid., 
1981-82, nr. 362). 

{MOREAU T. MICHEL, DE BIJ-DE VREDE N.V.; 
MOREAU T. MICHEL E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 december 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te N amen; 

I. Op het cassatieberoep, op 
6 januari 1982, om 10 uur, ingesteld 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 12.4 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, 

doordat het vonnis eiser tot een geld
boete van 25 frank veroordeelt ter zake 
dat hij onopzettelijk verwondingen heeft 
toegebracht aan de verweerder Michel 
en bij het uitvoeren van een maneuver 
op de openbare weg geen voorrang heeft 
verleend aan de andere weggebruikers, 
en hem voor de helft aansprakelijk ver
klaart voor de schade ten gevolge van 
het ongeval, zonder evenwel te antwoor
den op de conclusie van eiser ten betoge 
dat hem niet kon worden verweten geen 
voorrang te hebben verleend aan de ver
weerder Michel, op grond dat eiser niet 
kon verwachten dat verweerder een 
doorlopende witte streep zou negeren en 
uiterst links op de rijbaan zou rijden en 
dat hij aldus voor hem een niet te voor
ziene hindernis vormde : 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat « blijkens het strafdossier 
de beklaagde Moreau op het ogen
blik van de botsing een maneuver 
uitvoerde, namelijk uit een aanpa
lende eigendom - de prive-parkeer
plaats van het Sint-Elizabethzieken
huis kwam gereden, op het 
ogenblik dat de rechtstreeks 
gedaagde Michel Francis van rich
ting veranderde, namelijk links 
afsloeg om de rue du Travail in te 
rijden; dat de situatietekeningen als
ook de verklaringen van de twee 
bestuurders het bewijs opleveren 
dat de fouten van beiden evenwaar
dig waren; dat immers de beklaagde 
Moreau, als bestuurder die een 
maneuver uitvoerde voorrang 
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diende te verlenen aan de overige 
weggebruikers die zich bevonden op 
de rijbaan die hij opreed, terwijl de 
rechtstreeks gedaagde Michel zijn 
bocht naar links ruimer moest 
nemen en niet links mocht rijden 
van de doorlopende witte streep die 
aangebracht was ter regeling van 
het verkeer aan het begin van de 
rue du Travail »; 

Overwegende dat het vonis, dat 
enkel wijst op de wettelijke ver
plichtingen van de twee weggebrui
kers en dat beslist dat de fouten van 
de beide bestuurders evenwaardig 
zijn, met die considerans niet ant
woordt op de in het middel aangege
ven conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op het cassatieberoep, op 
6 januari 1982, op 15 uur 07, inge
steld 

A. Op het cassatieberoep, door 
eiser als beklaagde ingesteld : 

Overwegende dat in strafzaken, 
behoudens het geval bepaald bij 
artikel 40, vierde lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken, het geval van regel
matige afstand en het geval waarin 
tegen een arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog cassa
tieberoep openstaat na het veroorde
lend arrest, welke omstandigheden 
zich ten deze niet voordoen, een 
partij ingevolge artikel 438 van het 
Wetboek van Strafvordering zich 
niet een tweede maal in cassatie 
kan voorzien tegen een zelfde beslis
sing, zelfs als het tweede cassatiebe
roep is ingesteld v66r de verwerping 
van het eerste; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

B. Op het cassatieberoep van 
e1ser als burgerlijke partij : 

Overwegende dat geen enkel een
sluidend afschrift van de verklaring 
van cassatieberoep is gevoegd bij 
het exploot van betekening van die 
verklaring; 

Overwegende dat artikel 418, eer
ste lid, van het Wetboek van Straf
vordering weliswaar vereist dat een 
volledig afschrift van de verklaring 
van het cassatieberoep betekend 
wordt aan de partij tegen wie het 
cassatieberoep is gericht, doch dat 
die betekening niet noodzakelijk 
moet worden bewezen door overleg
ging van het betekende afschrift, 
doch kan blijken uit de vaststellin
gen van het exploot zelf; 

Overwegende dat op het beteke
ningsexploot van de gerechtsdeur-. 
waarder Alain Raty van 8 januari 
1982 vermeld staat : << heb betekend 
en bij ... afschrift gelaten van het 
uittreksel uit de op de griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Namen berustende minuten van 
6 januari 1982, waaruit blijkt dat 
verzoeker verklaart cassatieberoep 
in te stellen tegen een op 22 decem
ber 1981 op tegenspraak en in hager 
beroep gewezen vonnis van de 
tweede kamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen (cor
rectionele kamer) ... En, opdat ze 
hiervan op de hoogte zouden zijn, 
heb ik, er zijnde en sprekende zoals 
is gezegd, aan ieder van hen afzon
derlijk, onder gesloten omslag, over
eenkomstig de wet afschrift gelaten 
van dit exploot en van het daarin 
bedoelde uittreksel »; 

Overwegende dat het bovenver
melde exploot niet vermeldt welke 
van de twee akten van cassatiebe
roep die op 6 februari 1982 ter grif
fie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen zijn binnengeko
men, werd betekend door de optre
dende gerechtsdeurwaarder; 

Overwegende dat bijgevolg het 
bewijs niet is geleverd van de bete
kening van het casstieberoep dat 
door eiser op 6 februari, om 15 uur, 
als burgerlljke partij was ingesteld; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering, de door de 
verweerders tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen en de 
kosten; verwerpt de cassatieberoe
pen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in de kosten van zijn op 
6 januari 1982, om 15 uur 07, inges
telde cassatieberoep; laat de kosten 
van het op 6 januari 1982, om 10 
uur, ingestelde cassatieberoep ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, zitting hou
dende in hoger beroep. 

28 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Derenne, 
Namen. 

Nr. 506 

2' KAMER - 28 april 1982 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK 
- CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE WAARIN NAUWKEURIGE GEGEVENS WOR
DEN AANGEHAALD TEN BEWIJZE VAN HET 
AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGDE 
MISDRIJF - GEEN ANTWOORD OP DIE CON
CLUSIE - NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet met redenen omkleed is de beslis

openbaar ministerie nauwkeurige 
gegevens aanvoerde om dit misdnjf 
te bewijzen (1). (Art. 97 Gw.) 

(PR.OCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BERGEN T. DOCHEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 december 1981 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat verweerder ver
volgd werd ter zake dat hij als 
werkgever verzuimd had om aan 53 
werknemers het gewaarborgd mini
maal maandinkomen uit te betalen 
dat is vastgesteld bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 30 juni 
1975, gesloten in het Nationaal Pari
tair Comite voor het huiden- en 
lederbedrijf en vervangingsproduk
ten, waarva.n de bevoegdheid zich 
blijkens het koninklijk besluit van 
17 maart 1972 uitstrekt tot de 
« ondernemingen welke zich hoofd
zakelijk inlaten met de groat- of 
kleinhandel in voorwerpen in 
leder »; 

Overwegende dat verweerder bij 
het beroepen vonnis wordt vrijge
sproken op grond dat « degene die 
zich hoofdelijk inlaat met de in- en 
uitvoer ... terecht ... kon aanvoeren 
dat hij niet onder de bevoegdheid 
viel van het bovengenoemde natio
nale paritair comite »; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
de telastlegging niet bewezen verklaart 
en verweerder op grond van twijfel vrij
spreekt, 

eerste onderdeel, zonder daarbij aan te 
geven over welk punt van de telastleg
ging er volgens het hof van beroep twij
fel bestond; 

sing van de rechter wanneer hij het 1-----------------
door het openbaar ministerie aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf 
niet bewezen verklaart, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij het 

(1) Cass., 2 april 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
854); 1 maart 1965 (ibid., 1965, I, 260); 13 feb. 
1967 (A.C., 1967, 741) en 13 okt. 1975 (A.C, 
1976, 187). 
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tweede onderdeel, zonder te antwoor
den op de conclusie van het openbaar 
ministerie ten betoge, enerzijds, dat val
gens het nationale recht de hoedanigheid 
van importeur-exporteur niet onverenig
baar was met die van groothandelaar; 
dat de nationale wet de termen « groat
handel " en « kleinhandel >> niet heeft 
omschreven, zodat ze in hun gewone 
betekenis moesten worden verstaan, en 
dat de werkzaamheid van beklaagde 
(thans verweerder), zoals blijkt uit het 
dossier, hoofdzakelijk bestond in de aan
koop van koopwaar in grote hoeveelhe
den met het oog op de wederverkoop 
ervan in grote of kleine hoeveelheden; 
anderzijds, dat de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap in artikel 2.2 
van richtlijn nr. 64/223 van 25 februari 
1964 een omschrijving heeft gegeven van 
de term « groothandel , en daaronder 
heeft begrepen aile werkzaamheden 
welke onder de groothandel ressorteren, 
ongeacht of ze uitgeoefend worden in de 
vorm van binnenlandse handel, uitvoer-, 
invoer- of doorvoerhandel; dat die 
gemeenschapsrechtelijke omschrijving 
aldus is overgegaan in onze nationale 
wetgeving en zodoende door de rechter 
in acht moet worden genomen bij de uit
legging van het koninklijk besluit van 
17 maart 1972 tot oprichting van som
mige paritaire comites en tot vaststelling 
van de benaming en de bevoegdheid 
ervan : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, met 
de enkele vermelding dat « het aan 
beklaagde ten laste gelegde feit dat 
in eerste aanleg niet bewezen is ver
klaard, niet bewezen is gebleven na 
het voor de appelrechter gevoerde 
onderzoek, dat er immers een lichte 
twijfel bestaat die beklaagde ten 
goede moet komen >>, niet antwoordt 
op de in het middel vermelde con
clusie; 

Dat het tweede 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; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

28 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 507 

2' KAMER - 28 april 1982 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS

SING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT WAAR
BIJ HET BEVEL TOT AANHOUDING WORDT 
BEVESTIGD - DUBBELZINNIGE REDENEN -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS 
BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT 
WAARBIJ HET BEVEL TOT AANHOUDING 
WORDT BEVESTIGD - DUBBELZINNIGE REDE

NEN - NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1o en 2o Dubbelzinnig en derhalve niet 
regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing van het onderzoeksgerecht 
waarbij, enerzijds, een bevel tot aan
houding wordt bevestigd en, ander
zijds, in het onzekere wordt gelaten of 
dat gerecht van oordeel was dat het 
bevel was verleend met toepassing van 
art. 8 Wet Voorlopige Hechtenis, 
wegens feiten die vroeger al aanlei
ding gaven tot een bevel tot aanhou
ding, dan wei met toepassing van de 
artt. 1 en 2 van die wet, wegens 
andere feiten. 

(MARKULIN) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest nr. 477, op 5 maart 1982 
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gewezen door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

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

Overwegende dat het aanhou
dingsbevel, dat op 22 februari 1982 
door de onderzoeksrechter te Brus
sel tegen eiser is verleend wegens 
deelneming aan een vereniging van 
misdadigers, vermeldt dat << ver
dachte toegeeft aan twee roofover
vallen te hebben deelgenomen en 
meer dan eens wapens te hebben 
geleverd aan misdadigers die een 
bende hadden gevormd om roofover
vallen en andere gewelddaden te 
plegen; dat sommige van die wapens 
aldus dienden om rijkswachters aan 
te vallen van wie de eigen revolvers 
enkele uren later werden gebruikt 
om een bloedige roofoverval te ple-
gen >>; 

van « een veremgmg van misdadi
gers », en dat in de motivering 
onder meer gewezen wordt op het 
feit dat verdachte heeft deelgeno
men aan twee roofovervallen en 
wapens heeft verstrekt; dat de 
onderzoeksrechter op 15 februari 
1982 niet wist dat verdachte werke
lijk had deelgenomen aan twee roof
overvallen te zamen met een zekere 
Hallemans Alain; dat verdachte for
meel had ontkend aan die twee roof
overvallen te hebben deelgenomen, 
doch nadien, op 22 februari 1982, 
voor de onderzoeksrechter zijn deel
neming aan die uitzonderlijk ern
stige feiten had toegegeven; dat 
anderzijds uit de opeenvolgende 
bekentenissen van de medeverdach
ten na 15 februari 1982 blijkt dat de 
verdachten zich tot een bende had
den aangesloten om hun misdrijven 
te plegen; dat derhalve duidelijk 
blijkt dat het aanhoudingsbevel van 
22 februari 1982 gegrond was op 
artikel 8 van de wet van 20 april 

Overwegende dat de raadkamer in 1874; dat het vaste rechtspraak is 
haar beschikking van 25 februari dat, wanneer een krachtens het 
1982 waarbij dat aanhoudingsbevel voormelde artikel uitgevaardigde 
wordt bevestigd, erop wijst << dat de aanhoudingsbevel de ernstige en uit
verdediging van de verdachte Mar- zonderlijke omstandigheden die 
kulin Ante bij conclusie de vaststel- eraan ten grondslag liggen, niet 
ling van de nietigheid verzoekt van nauwkeurig omschrijft, het onder
het op 22 februari 1982 verleende zoeksgerecht dit gebrek aan moti
aanhoudingsbevel, op grand dat dit vering kan goedmaken »; 
bevel helemaal niet voldoet aan de Overwegende dat het bestreden 
vereisten van artikel 8 van de wet arrest << de beroepen beschikking 
van 20 april 1874, nu het bevel geen bevestigt, op grand van de in het 
gewag maakt van nieuwe ernstige 
omstandigheden welke zich na het aanhoudingsbevel vermelde moti-
uitvaardigen van het bevel op vering en de daarin aangewezen 
15 februari 1982 zouden hebben wetsbepalingen " en op grand van 
voorgedaan; dat de raadsman ten een eigen motivering; 
onrechte die stelling verdedigt; dat Dat het arrest in de eigen moti
immers blijkens het op 15 februari vering volstaat met erop te wijzen 
1982 verleende bevel de genaamde dat << de bij de wet bepaalde voor
Markulin Ante ervan verdacht waarden voor het verlenen van een 
wordt als dader of mededader aanhoudingsbevel tegen de ver
betrokken te zijn geweest bij een dachte vervuld waren en dat de 
diefstal, door middel van geweld of motivering van dat bevel gegrond is 
bedreiging bij nacht gepleegd door en haar gelding behoudt; dat voor 
twee of meer personen met behulp het overige die omstandigheden wij
van wapens en een voertuig; dat zen op een bijzonder gevaarlijke 
blijkens het op 22 februari 1982 ver- geestestoestand aan de zijde van de 
leende bevel Markulin Ante ervan verdachte die niet de minste achting 
verdacht wordt deel uit te maken 1 kan opbrengen voor de persoon van 
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de ander, zodat kan worden Nr. 508 
gevreesd dat hij gelijkaardige of nog 
ergere feiten zal plegen, indien hij 
in vrijheid wordt gesteld »; 2" KAMER - 28 april 1982 

Dat het arrest aldus in het onge
wisse laat of het hof van beroep 
heeft beslist dat het aanhoudingsbe
vel van 22 februari 1982, met toepas
sing van artikel 8 van de wet op de 
voorlopige hechtenis, is verleend 
voor de feiten waarvoor, blijkens de 
beschikking van de raadkamer, het 
aanhoudingsbevel van 15 februari 
1982 was verleend, dan wei of het 
heeft geoordeeld dat het werd ver
leend voor andere feiten, krachtens 
de artikelen 1 en 2 van genoemde 
wet; 

Dat het Hof ten gevolge van die 
dubbelzinnigheid onmogelijk toe
zicht kan uitoefenen op de wettig
heid van de bestreden beslissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
middelen, die eiser had voorgedra
gen in zijn op 14 april 1982 op de 
griffie van het Hof ingediende 
memorie, en zonder acht te slaan op 
de door eiser op 29 maart 1982 op de 
griffie van het Hof ingediende 
memorie, welke niet gericht is tegen 
de bestreden beslissing, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Bergen. 

28 april 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Gelijk

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - BETEKE· 
NING NIET GEDAAN AAN DE BEKLAAGDE IN 
PERSOON - GEVOLG. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VERSTEKBESLISSING 

WAARBIJ DE RECHTER ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART - BETEKENING NIET GEDAAN 
AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON - BUITEN
GEWONE TERMIJN VAN VERZET - VORDE
RING TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED 
ONTVANKELIJK. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VER

WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN -
SAMENHANG- GEEN OPGAVE VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE MISDA
DEN - BESLISSING WAARBIJ DE RECHTER 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING 
NAAR EEN ONDERZOEKSGERECHT. 

1" Wanneer een bij verstek gewezen von
nis, waartegen een rechtsmiddel voor 
de beklaagde openstaat, regelmatig is 
betekend, maar niet aan de beklaagde 
in persoon, verkrijgt dat vonnis bij het 
verstrijken van de gewone verzetter
mijn kracht van gewijsde, onder de 
ontbindende voorwaarde dat daartegen 
binnen de buitengewone verzettermijn 
een ontvankelijk verklaard verzet 
wordt gedaan (1). (Art. 187, tweede en 
vijfde lid, Sv.) 

2" De omstandigheid dat de beslissing, 
waarbij de rechter zich onbevoegd ver
klaart, bij verstek is gewezen en regel
matig is betekend, maar niet aan de 
beklaagde in persoon, en oak dat deze 
tijdens de buitengewone termijn van 
art. 187, tweede lid, Sv. daartegen nag 
verzet kan doen, belet niet dat een op 
die beslissing gegrond verzoek tot 
regeling van rechtsgebied ontvankelijk 
is (2). 

Juidende conclusie van de h. Velu, advo- -----------------
caat-generaal - Advocaten : mrs. Jules 
Chome; Pierre Chome, Brussel. 

(1) en (2) Cass., 3 jan. 1955 (Bull. en Pas., 
1955, I, 431) en 20 feb. 1961 (ibid., 1961, I, 668). 
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3° Wanneer de raadkamer beslist heeft 

tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank van personen die verdacht 
zijn van samenhangende misdaden en 
wanbedrijven en het vonnisgerecht 
zich onbevoegd heeft verklaard op · 
grand dat de beschikking voor de mis
daden geen verzachtende omstandighe
den aangeeft, regelt het Hoi het 
rechtsgebied, vernietigt de beschikking 
van de raadkamer en verwijst de zaak 
naar het onderzoeksgerecht (ten deze 
naar dezelfde raadkamer, anders 
samengesteld) (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN, IN 
ZAKE WAlllPACH, BELAMINE) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 16 maart 1982 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Aarlen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Aarlen, bij beschikking van 
22 januari 1982, Yvon Victor Wam
pach, metaalarbeider, geboren te Pe
tange op 13 juni 1961, verblijvende 
te Aubange (deelgemeente van 
Athus), rue Altzinger 24, vreemde
ling, en Pascal Leon Belamine, 
hulpkok, geboren te Halanzy op 
26 december 1961, verblijvende te 
Aubange (deelgemeente van Athus), 
rue de la Montagne 8, vreemdeling, 

(3} Cass., 1 maart 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 
131). 

Zoals in de voetnoot bij dat arrest wordt ver
meld, verwijst het Hof, anders dan hetgeen 
het gewoonlijk in een dergelijk geval doet, de 
zaak naar dezelfde raadkamer, anders samen
gesteld, en niet naar de kamer van inbeschul
digingstelling, om de raadkamer in de gelegen
heid te stellen uitspraak te doen over de 
handhaving van de hechtenis van bepaalde 
verdachten die, wegens vernietiging van de 
beschikking, enkel nog in hechtenis zijn 
krachtens de tijdens het onderzoek tegen hen 
verleende bevelen tot aanhouding. Ten deze 
was de beklaagde Wampach, zoals het bestre
den arrest erop wees, nog steeds in hechtenis 
wegens de feiten waarop de zaak was gegrond 
bij de uitspraak van de correctionele recht
bank. 

naar de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen verwezen heeft uit hoofde 
van, in de nacht van 24 op 
25 november 1981, als daders of 
mededaders te Aarlen : 

A) aan Valentine Fontaine en 
Alphonse Berhin opzettelijk slagen 
of verwondingen te hebben toege
bracht die een ziekte of een onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge heb
ben gehad; 

B) aan Serge Balon, een agent 
die drager is van het openbaar 
gezag of van de openbare macht, 
ten deze een politieagent, slagen te 
hebben toegebracht in de uitoefe
ning of ter gelegenheid van de uitoe
fening van zijn bediening, met de 
omstandigheid dat de slagen bloed
storting, verwonding of ziekte heb
ben veroorzaakt; 

C) met behulp van geweld of 
bedreiging, roerende eigendommen 
toebehorende aan Valentine Fon
taine te hebben vernield of bescha
digd met de omstandigheid dat de 
feiten in vereniging of in bende zijn 
gepleegd; 

Overwegende dat tegen die 
beschikking geen rechtsmiddel werd 
aangewend; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen zich bij vonnis 
van 28 januari 1982, dat ten aanzien 
van Wampach op tegenspraak en 
ten aanzien van Belamine bij ver
stek is gewezen, onbevoegd heeft 
verklaard voor het geheel van de 
aan de beklaagden ten laste gelegde 
feiten, op grand, enerzijds, dat de 
in de telastlegging C omschreven 
feiten, waarop krachtens de artike
len 528 en 529 van het Strafw~tboek 
criminele straffen staan, niet wettig 
zijn gecorrectionaliseerd door de 
raadkamer, nu ze niet gewezen 
heeft op het bestaan van verzach
tende omstandigheden en, ander
zijds, dat de in de andere telastleg
gingen vermelde feiten samenhan
gend zijn met de telastlegging C; 
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Overwegende dat bedoeld vonnis 
ten aanzien van Wampach in kracht 
van gewij sde is gegaan; 

Overwegende dat het vonnis op 
2 maart 1982 werd betekend aan 
Belamine, doch niet aan zijn per
soon, en dus ten aanzien van die 
beklaagde kracht van gewijsde had 
verkregen bij het verstrijken van de 
gewone verzettermijn en de termijn 
voor hoger beroep, onder de ontbin
dende voorwaarde dat in de loop 
van de bij artikel 187, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde buitengewone verzetter
mijn, een verzet ontvankelijk werd 
verklaard; 

Overwegende dat uit de strijdig
heid tussen die twee beslissingen 
een geschil over rechtsmacht is ont
staan dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat de aldus om
schreven feiten van de 
telastlegging C krachtens de artike
len 528 en 529 van het Strafwetboek 
gestraft worden met opsluiting en 
samenhang blijken te vertonen met 
de feiten van de overige telastleg
gingen; dat, nu de raadkamer in 
haar beschikking niet gewezen heeft 
op het bestaan van verzachtende 
omstandigheden wat de telastleg
ging C betreft, de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen niet bevoegd 
was om van de zaak kennis te 
nemen; 

Overwegende dat W ampach ten 
tijde van het op 28 januari 1982 
gewezen vonnis zich nog steeds in 
hechtenis bevond voor de feiten van 
de zaak; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 22 januari 1982 gegeven 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van 
genoemde rechtbank. 

28 april1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, waarnemend voorzitter' 

Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu. 
advocaat-generaal. 

Nr. 509 

1" KAMER - 29 april 1982 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

- WIJZIGING VAN DE VORDERING - AiVIBTS
HALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER VAN 
DE OORSPRONKELIJKE VORDERING 
ONWETTIGE WIJZIGING. 

De artt. 702 en 807 Ger. W. worden 
geschonden en het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging wordt 
miskend door de beslissing die ambts
halve de oorspronkelijke vordering 
wijzigt (1). 

(BRUNO T. « AGENCE HANSSENS , P.V.B.A., HANS
SENS, HUSQUIN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1321 
van het Burgerlijk Wetboek, 774, 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek, uit de misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging en uit de 
schending van de artikelen 130, inzon
derheid vijfde lid, van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 
6 maart 1973 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest « zegt dat de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, die 
op 15 november 1977 door wijlen Fran-

Aarlen; beveelt dat van dit arrest 1----------------
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 

(1) Cass., 20 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 458) met cone!. adv.-gen. Krings. 
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ciscus Hanssens in naam van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Agence Hanssens Ltd (thans 
eerste verweerster) met Paul Bruno 
(thans eiser) werd gesloten, ten aanzien 
van laatstgenoemde vennootschap nietig 
is en geen uitwerking heeft >>, en eiser 
veroordeelt orri alle lonen terug te geven 
die hem krachtens die overeenkomst zijn 
betaald op grond dat << het orgaan van 
een vennootschap dat zijn bevoegdheden 
overschrijdt, de rechtspersoon niet ver
bindt; dat Franciscus Hanssens ten deze, 
door het sluiten van de bewuste overeen
komst, die duidelijk strijdig is met de 
belangen van de vennootschap waarvan 
hij zaakvoerder was, de hem toever
trouwde bevoegdheden van zaakvoerder 
ten eigen nutte heeft aangewend; hij zijn 
bevoegdheden heeft overschreden en dat 
de aldus aangegane verbintenis, ten aan
zien van de vennootschap, geen enkele 
uitwerking kan krijgen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de tweede en 
de derde verweerster in hun gedinginlei
dende dagvaarding hun rechtsvordering 
tot nietigverklaring van de overeenkomst 
uitsluitend op artikel 1167 van het Bur
gerlijk Wetboek lieten steunen; zij bij 
conclusie, benevens die grond enkel heb
ben aangevoerd dat gift, welke die over
eenkomst zou zijn geweest, kon worden 
ingekort omdat zij het voorbehouden 
gedeelte van de tweede verweerster aan
tast en, helemaal in bijkomende orde, 
het feit dat die overeenkomst, met toe
passing van de gecoordineerde wetten op 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
moest geacht worden voor een onbe
paalde tijd gesloten te zijn; de eerste ver
weerster bij conclusie enkel heeft verwe
zen naar de conclusies van de tweede en 
de derde verweerster en haar vordering 
tot nietigverklaring of althans tot beein
diging van de litigieuze overeenkomst 
niet op een afzonderlijke grond heeft 
laten steunen; daaruit volgt dat het 
arrest, door de nietigheid van de liti
gieuze overeenkomst uit te spreken op 
grond van de in het middel weergegeven 
motieven en hieruit afgeleid dat het slui
ten van die overeenkomst buiten het 
vennootschapsdoel van de eerste ver
weerster zou gevallen zijn, een vordering 
aanneemt die niet aanhangig was 
gemaakt; het arrest hoe dan ook ambts
halve de oorzaak van de aanhangig 
gemaakte zaak wijzigt en, bijgevolg, 
zowel eisers recht van verdediging mis
kent als de bewijskracht van de geding
inleidende dagvaarding en van de con
clusies van de partijen (schending van 

alle in het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen, met uitzondering van ar
tikel 130 van de gecoordineerde wetten 
van 30 november 1935 op de handelsven
nootschappen); 

tweede onderdeel, een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid verbonden is door de handelingen 
van haar zaakvoerder, zelfs indien die 
handelingen buiten haar doel vallen, ten
zij zij bewijst dat de derde daarvan op 
de hoogte was of er niet onkundig van 
kon zijn; het arrest noch uitdrukkelijk 
noch impliciet vaststelt dat eiser wist of 
niet onkundig kon zijn dat de litigieuze 
overeenkomst buiten het doel van eerste 
verweerster viel; daaruit volgt dat het 
arrest, door de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden tussen eiser en de eerste 
verweerster nietig te verklaren op grond 
dat het sluiten van die overeenkomst 
buiten haar doel viel, artikel 130 van de 
gecoordineerde wetten van 30 november 
1935 op de handelsvennootschappen 
schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de gedingin

leidende dagvaarding en uit de con
clusies van de verweersters, oor
spronkelijk eiseressen, Barbe Hans
sens en Carine Husquin voor het 
hof van beroep, volgt dat zij de nie
tigverklaring hebben gevraagd van 
de overeenkomst van huur van 
diensten tussen de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Agence Hanssens en eiser, 
heiden oorspronkelijk verweerders 
in de hoofdzaak, en hun rechtsvor
dering hebben laten steunen, ener
zijds, in de eerste plaats op 
artikel 1167 van het Burgerlijk Wet
hoek, onder aanvoering van de 
schuldeisers, ingevolge die wetsbe
paling, in eigen naam kunnen opko
men tegen de handelingen die ver
richt zijn met bedrieglijke benade
ling van hun rechten, en dat de 
eiseres Marie-Antoinette Barbe 
Hanssens (thans verweerster) 
krachtens de wet, voor haar voorbe
houden erfdeel schuldeiser van de 
nalatenschap van wijlen Hanssens 
is en de nietigverklaring kan vragen 
van de genoemde overeenkomst, die 
wijlen Hanssens als zaakvoerder 
van de personenvennootschap met 
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beperkte aansprakelijkheid Agence 
Hanssens met Bruno heeft gesloten, 
anderzijds, subsidiair, op het feit dat 
die overeenkomst voor eiser een 
onrechtstreeks voordeel is een gift 
gelijk, die het wettig voorbehouden 
erfdeel van de tweede verweerster 
aantast en moet ingekort worden; 
dat bovendien, in meer bijkomende 
orde, de oorspronkelijke eiseressen 
hebben aangevoerd dat die voor een 
duur van tien jaar gesloten overeen
komst geacht moest worden voor 
een onbepaalde tijd te zijn gesloten 
met toepassing van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden; 

Dat de verweerster de naamloze 
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Agence Hanssens, die 
voor de eerste rechter in tussen
komst is opgeroepen, de stelling van 
de oorspronkelijke eiseressen is bij
gevallen en de nietigverklaring, of 
althans de beeindiging van de over
eenkomst heeft . gevraagd zonder 
haar vordering te laten steunen op 
andere gronden dan die welke wer
den aangevoerd door de oorspronke
lijke eiseressen die haar in tussen
komst hadden opgeroepen; 

Overwegende dat het arrest, na 
beslist te hebben dat de verweer
sters Marie-Antoinette Barbe Hans
sens en Carine Husquin niet 
bevoegd zijn om persoonlijk de nie
tigverklaring van de overeenkomst 
te vragen, hun vordering afwijst en 
uitspraak doet over de vordering 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Agence 
Hanssens, daarbij impliciet steu
nend op de bepaling van het laatste 
lid van artikel 130 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 
193.5 gecoi:irdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, en vast
stelt « dat Franciscus Hanssens ten 
deze, door het sluiten van bewuste 
overeenkomst die duidelijk strijdig 
is met de belangen van de vennoot

den van zaakvoerder ten eigen nutte 
heeft aangewend; dat hij zijn 
bevoegdheden heeft overschreden 
en dat de aldus aangegane verbinte
nis, ten aanzien van de vennoot
schap, geen enkele uitwerking kan 
krijgen << en beslist dat de arbeids
overeenkomst voor bedienden die 
door wijlen Franciscus Hanssens 
met eiser is gesloten, nietig is ten 
aanzien van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Agence Hanssens en dat eiser 
veroordeeld wordt om aan de verwe
rende vennootschap aile lonen terug 
te geven die hem ingevolge die over
eenkomst zijn betaald, samen met 
de gerechtelijke rente sedert de 
datum waarop de conclusie is neer
gelegd waarbij de vordering werd 
ingesteld; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing hierop steunt dat het sluiten 
van genoemde overeenkomst buiten 
het doel van de verwerende ven
nootschap valt omdat wijlen Fran
ciscus Hanssens de bevoegdheden 
die hem als zaakvoerder werden 
toevertrouwd ten eigen nutte heeft 
aangewend, en niet op artikel 1167 
van het Burgerlijk Wetboek, noch 
op de wetsbepalingen inzake de 
inkorting van een gift die het wette
lijk voorbehouden erfdeel aantast, 
noch op artikel 2, eerste lid, van de 
gecoi:irdineerde wetten op de arbeids
overeenkomst voor bedienden, zoals 
de verweersters vroegen; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging blijkt dat 
de verweersters in de loop van het 
geding de oorzaak van hun vorde
ring hebben gewijzigd; 

Dat het arrest bijgevolg, door 
ambtshalve de oorzaak van de vor
dering te wijzigen, artikel 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt 
en het beginsel inzake de eerbiedi
ging van het recht van verdediging 
miskent; 

schap waarvan hij zaakvoerder was, 1 Dat dit onderdeel van het middel 
de hem toevertrouwde bevoegdhe- 1 gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het 16° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
bestreden arrest; beveelt dat van dit NE} - RECHT OP EEN ONAFHANKE-

arrest melding zal WOrden gemaakt LIJKE EN ONPART!JDIGE RECHTBANK -
Op de kant van de vernietigde ONAFHANKEL!JKE EN ONPARTIJDIGE RECHT-

beslissing; houdt de kosten aan en BANK - BEGRIP. 

zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 7° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

Hof van Beroep te Bergen. 

29 april 1982 - 1' kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Van Ryn en Butzler. 

Nr. 510 

1 o KAMER - 30 april 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA-

KEN - VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN GENEESHEREN - EEN ENKELE 
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEI
DENE TEKORTKOMINGEN INZAKE DE PLICH
TENLEER - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP DE BESLISSING BETREFFENDE 
SOMMIGE VAN DIE TEKORTKOMINGEN -
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDERE TEKORTKOMING - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN DISCIPLINAIRE 

VERVOLGINGEN EN TUCHTSANCTIES - IN 
BEGINSEL GEEN BETWISTING OVER EEN BUR
GERLIJK RECHT. 

3° OPENBARE ORDE WETTELIJKE 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE SAMENSTEL
LING VAN DE GERECHTEN - BEPAL!NGEN 
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. 

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - RECHT OP EEN ONAFHANKEL!JKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK - ONAFHAN
KELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK -
BEG RIP. 

1o Wanneer een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Genees
heren een enkele tuchtrechtelijke straf 
uitspreekt wegens verscheidene tekort
komingen inzake de plichtenleer, is 
niet ontvankelijk het middel dat enkel 
betrekking heeft op sommige van deze 
tekortkomingen indien de uitgespro
ken straf wettelijk gerechtvaardigd 
blijft door een andere tekortkoming 
(1}. 

2o Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties zijn in 
beginsel geen geschillen die krachtens 
art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de be
voegdheid van de rechtbanken beho
ren (2}. 

3° en 4o De wettelijke bepalingen inzake 
de samenstelling van een tuchtgerecht 
zijn essentiele regels betreffende de 
rechtsbedeling en raken dus de open
bare orde (3}. 

5o De regel volgens welke de rechter 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
is een algemeen rechtsbeginsel dat 
geldt voor alle rechterlijke instanties 
(4}. 

6° en 7° Uit de enkele omstandigheid dat 
een tuchtrechtscollege geheel of ten 
dele is samengesteld uit leden die het
zelfde of een gelijkaardig beroep uitoe
fenen, of dezelfde professionele hoeda
nigheid hebben als de personen die 
voor hen verschijnen, kan niet worden 
afgeleid dat dit college niet onafhanke-

4" OPENBARE ORDE - WETTEN EN 
REGLEMENTEN INZAKE DE ORGANISATIE 
VAN DE TUCHTGERECHTEN - BEPALINGEN 
DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. 1------------------

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME~ 
NE} ONAFHANKELIJKHEID EN ON
PARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK -
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL TOEPASSELIJK 
OP ALLE RECHTERLIJKE INSTANTIES. 

(1) Cass., 14 mei 1976 (AC., 1976, 1027). 

(2) Cass., 15 juni 1979 (AC., 1978-79, 1232). 

(3) Cass., 13 dec. 1973 (AC., 1974, 428). 

(4) en (5) Zie Cass., 15 juni 1979 (AC., 
1978-79, 1232). 
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lijk en niet onpartijdig zou zijn, met 
name in de zin van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens (5). 

(DE COCK L. T. ORDE DER GENEESHEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 april 1981 
gewezen door de nederlandstalige 
raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat de beslissing tegenover eiser 
een schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen gedurende een 
maand uitspreekt op de volgende grand : 
wat betreft de dichotomie en het gevaar 
voor overconsumptie worden de uitsla
gen van de onderzoeker geattesteerd 
door iemand die niet de onderzoeker zelf 
is en die bij de verrichting niet is te pas 
gekomen; bovendien verleent eiser zijn 
medewerking aan het optreden van de 
klinische bioloog die prestaties onderte
kent waarbij hij fysiek niet aanwezig 
was; het kan niet ontkend worden dat de 
gevolgde werkwijze dichotomie met zich 
meebrengt; dit alles wil nog niet zeggen 
dat eiser zich daadwerkelijk aan al deze 
misbruiken schuldig gemaakt heeft, 
maar het is precies om de mogelijkheid 
daartoe te voorkomen dat de contracten 
aan de provinciale raad moeten voorge
legd worden; wat betreft de oncollegiali
teit heeft het door eiser opgebouwde 
systeem nog een ander nadeel, meer 
bepaald dat andere specialisten die in dit 
ziekenhuis werkzaam zijn in de onmoge
lijkheid verkeren er hun eigen laborato
riumonderzoeken zelf uit te voeren; de 
procentuele ereloonverdeling . is nog een 
andere onregelmatigheid in de gei:ncrimi
neerde overeenkomst; uit al wat vooraf
gaat blijkt dat de twee punten van de 
telastlegging bewezen zijn gebleven; het 
niet voorleggen van het contract staat 
materieel onbetwistbaar vast en de 
bewering van eiser dat hij niet op de 
hoogte was van de desbetreffende ver
plichting moet als ongeloofwaardig van 
de hand gewezen worden; althans had 

(5) Zie nota 4 op vorige biz. 

hij tach moeten weten dat hij vooraleer 
zich te verbinden de raad had dienen te 
vragen van de provinciale raad; het feit 
van dichotomie staat eveneens vast; 
eiser heeft immers onbetwistbaar 
bepaalde honoraria mede ontvangen 
voor de beweerde prestaties van een kli
nisch bioloog waarop hij zelf uit hoofde 
van zijn kwalificatie geen recht had, 

terwijl, eerste onderdeel, de beslissing 
enerzijds, na de uiteenzetting der feiten 
en de ontleding van de overeenkomst op 
het gebied der dichotomie, beslist dat dit 
alles niet wil zeggen dat eiser zich daad
werkelijk aan al deze misbruiken heeft 
schuldig gemaakt maar anderzijds oor
deelt dat het vaststaat dat eiser zich aan 
dichotomie schuldig gemaakt heeft door 
erelonen te ontvangen voor prestaties 
van klinische biologie waarop hij geen 
recht had; deze overwegingen, die nu 
eens inhouden dat eiser zich niet schul
dig gemaakt had aan dichotomie, dan 
weer dat hij dit wel gedaan had, tegen
strijdig en onduidelijk zijn (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn grie
venschrift uitdrukkelijk staande hield 
dat het verzuim het door hem onderte
kend contract vooraf aan de goedkeuring 
van de provinciale raad te onderwerpen, 
verantwoord werd door een reeks 
omstandigheden, namelijk : dat toen 
eiser afstudeerde deze verplichting nog 
niet bestond; dat hij tijdens zijn speciali
satie in Antwerpen en Leuven overeen
komsten sloot onder toezicht van zijn 
professoren zonder enige verplichte voor
legging ervan; dat de kliniek te Zele hem 
evenmin op die verplichting wees; de 
beslissing, door louter te oordelen dat de 
bewering van. eiser dat hij van die ver
plichting niet op de hoogte was, onge
loofwaardig is, niet ten genoegen van 
recht op deze conclusie antwoordt; het 
niet mogelijk is uit te maken waarom dit 
verweer van eiser ongeloofwaardig zou 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

eerst constateert dat eiser « nog 
steeds niet blijkt in te zien hoe 
ondeontologisch, onreglementair en 
zelfs bedrieglijk het systeem werkt 
dat hij heeft helpen uitbouwen ,,, 
daarna de gevolgen onderzoekt die 
dat systeem kan hebben, onder 
meer dichotomie en ten slotte oor
deelt « dit alles wil nog niet zeggen 



-1063-
dat appellant zich daadwerkelijk 
aan al deze misbruiken schuldig 
gemaakt heeft »; dat de veroordeling 
van eiser wegens dichotomie aileen 
derhalve niet in strijd komt met de 
overweging dat het systeem ook tot 
andere gevolgen kon leiden; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede 
treft : 

onderdeel be-

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het onderdeel, door ver
weerster afgeleid uit gebrek aan 
belang, nu de bestreden beslissing is 
genomen op grond van twee telast
leggingen en het onderdeel slechts 
gericht is tegen een daarvan, terwijl 
de beslissing wettelijk is verant
woord door het bewezen verklaren 
van de andere telastlegging; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd we gens 1" het ondertekenen 
van een overeenkomst met de kli
niek zonder voorafgaande voorleg
ging aan de provinciale raad van de 
Orde, 2" dichotomie : dat de provin
ciale raad van Oost-Vlaanderen oor
deelde dat het niet voorleggen van 
het contract zo niet tot doel dan 
toch tot gevolg gehad heeft dat eiser 
er niet van weerhouden werd de 
ondeontologische bepalingen van 
zijn contract te ondertekenen en 
derhalve voor beide telastleggingen 
samen een enkele tuchtmaatregel 
oplegde; dat de raad van beroep 
deze sanctie gepast acht en beves
tigt; 

Dat, nu de beslissing wettelijk is 
verantwoord door het bewezen ver
klaren van de telastlegging sub 2" en 
het onderdeel slechts gericht is 
tegen de telastlegging sub 1", het 
onderdeel niet tot cassatie kan lei
den en derhalve niet ontvankelijk is; 

strafmaat betreft de raad van beroep 
oordeelt dat de door de provinciale raad 
getroffen sanctie gepast voorkomt, 

zonder te antwoorden op het grie
venschrift van eiser, waarin deze uiterst 
subsidiair wees op de wanverhouding 
tussen de hem verweten nalatigheden en 
een sanctie van een maand schorsing; 
dat eiser verwees naar een beslissing 
van de provinciale raad van Antwerpen 
waarbij slechts een berisping werd opge
legd aan een geneesheer die zich schul
dig had gemaakt aan misbruik van the
rapeutische vrijheid, voorschrijven van 
onnodige en dure onderzoekingen, over
consumptie en dichotomie : 

Overwegende dat de beslissing, 
door na een omstandige ontleding 
van de telastleggingen te besluiten 
dat de in eerste aanleg getroffen 
sanctie gepast is, antwoordt op het 
verweer van eiser ten betoge dat die 
sanctie overdreven was; dat de raad 
van beroep niet nader behoefde te 
antwoorden op de loutere bewering 
van eiser dat de door hem 
gepleegde feiten niet ernstiger 
waren dan de feiten waarvoor een 
andere geneesheer slechts een beris
ping had opgelopen bij een andere 
instantie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 93, van de 
Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome en goedgekeurd door de wet van 
13 mei 1955, 

doordat de beslissing tegenover eiser 
een schorsing in het recht de genees
kunde uit te oefenen gedurende een 
maand uitspreekt, 

terwijl, eerste onderdeel, het uitoefe
nen van het beroep van geneesheer een 
burgerlijk recht is, zodat de kennisne
ming ervan alleen behoort tot de 

Over het tweede middel, afgeleid uit bevoegdheid van de rechtbanken (scherr
de schending van artikel 97 van de ding van de artikelen 92, 93 van de 
Grondwet, Grondwet); 

doordat de beslissing tegenover eiser tweede onderdeel, de raden van de 
een schorsing in het recht de genees- Orde der Geneesheren, samengesteld 
kunde uit te oefenen gedurende een I grotendeels uit geneesheren, die tevens 
maand uitspreekt op grond dat wat de vervolgende en verwerende partij zijn en 
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gei:nteresseerde belangen hebben, geen 
onafhankelijke en onpartijdige instantie 
uitmaken waarvoor eiser een eerlijk pro
ces kan voeren (schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing is 
gewezen op een tuchtrechtelijke ver
volging en enkel de uitspraak van 
een tuchtmaatregel inhoudt; 

Overwegende dat tuchtrechtelijke 
vervolgingen en het uitspreken van 
tuchtmaatregelen niet zonder meer 
kunnen worden gelijkgesteld met 
de « geschillen over burgerlijke 
rechten » die volgens artikel 92 van 
de Grondwet bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de hoven en recht
banken behoren; 

Dat de omstandigheid dat als 
besluit van een tuchtrechtelijke pro
cedure een tuchtmaatregel kan wor
den uitgesproken die schorsing 
inhoudt van het recht om het beroep 
van geneesheer uit te oefenen, niet 
insluit dat zodanige procedure tot 
doel heeft << geschillen over burger
lijke rechten » in de zin van 
artikel 92 van de Grondwet te rege
len; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het onderdeel, door ver
weerster hieruit afgeleid dat a) eiser 
pas in cassatie de onpartijdigheid 
van de raad van beroep in het 
gedrang brengt op grond van zijn 
samenstelling, terwijl hij in hoger 
beroep van dat recht geen gebruik 
heeft gemaakt, en b ) het onderdeel 
niet aangeeft op welke concrete 
wijze de raad van beroep ter zake 
niet in overeenstemming zou zijn 
met de bepalingen van artikel 6.1 
van het Europees Verdrag, met 
andere woorden op welke concrete 
wijze he" recht van de verdediging 
op een onafhankelijke beoordeling 

zou zijn geschonden door de rech
ters die ter zake hebben ge
oordeeld : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet gericht is tegen de aanwezig
heid van bepaalde personen onder 
de leden van de raad van beroep 
noch tegen een bepaalde krenking 
van het recht van verdediging, maar 
tegen de samenstelling van de raad 
overeenkomstig de wettelijke bepa
lingen op het stuk; dat het onder
dee! een essenW~le regel van de 
rechtsbedeling en aldus de openbare 
orde raakt; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid berust op een onjuiste 
lezing van het onderdeel en der
halve niet kan worden aangenomen; 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat de regel, val

gens welke de rechter onafhankelijk 
en onpartijdig moet zijn, een alge
meen rechtsbeginsel uitmaakt dat 
ook los van artikel 6.1 van het Ver
drag geldt voor alle gerechten; 

Overwegende dat het onderdeel 
aanvoert dat de raad van beroep 
geen onafhankelijke en onpartijdige 
instantie is omdat hij grotendeels is 
samengesteld uit geneesheren; 

Overwegende dat de raad van 
beroep van de Orde van Genees
heren ter zake, conform de 
artikelen 12 en 28 van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967, samengesteld was uit enerzijds 
vijf geneesheren en anderzijds vijf 
magistraten onder wie de voorzitter 
met beslissende stem ingevolge arti
kel 28, § 2, van het voormelde 
koninklijk besluit; 

Overwegende dat in de rechtsple
ging voor de raden van de Orde van 
Geneesheren geen vervolgende par
tij optreedt, terwijl eiser niet duide
lijk maakt hoe de provinciale raad 
of de raad van beroep als een ver
werende partij zou kunnen worden 
beschouwd; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de raad van 
beroep grotendeels is samengesteld 
uit leden die geneesheren zijn, dit 
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wil zeggen hetzelfde beroep uitoefe- (DE NEVE T. DILLEN) 

nen als degene die voor die raad 
moet verschijnen, niet kan worden 
afgeleid dat die raa~. ~iet onaf.~an
kelijk of niet onpartlJdlg zou ZlJn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 april 1982 - 1" kamer ----: Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorz1tter - .. Ver:
slaggever : de h. Soetaert -. GeliJklw
dende conclusie van de h. Krmgs, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en De Bruyn. 

Nr. 511 

1 e KAMER - 30 april 1'982 

BEWIJS - SCHRIITELIJK BEWIJS - BURGER· 

LIJKE ZAKEN - BEGIN VAN SCHRIFTELIJK 
BEWIJS - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - GRENZEN. 

Nu art. 1357, tweede lid, B. W. als begin 
van schriftelijk bewijs beschouwt elke 
geschreven akte die uitgegaan is van 
degene tegen wie de vordering_ wordt 
ingesteld, of van de persoon d1e hem 
vertegenwoordigt, en waardoor het 
beweerde feit waarschijnlijk wordt 
gemaakt, kan de rechter, mits hij h~t 
begrip « waarschijnlijkheid » niet mJs
kent op onaantastbare wijze in feite 
beodrdelen of een geschrift al dan niet 
een te bewijzen feit waarschijnlijk 
maakt (1). 

(1} Zie Cass., 8 april 1H57 (Bull. en Pas.: 
1957, I, 965}; 24 mei 1962 (1b1d., 1962, I, 1078), 
13 maart 1964 (ibid., 1964, I, 755). 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1322, 1341, 1347, 1908 van het Bur
gerlijk Wetboek, 23, 24 en 26 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
tenietdoet in zoverre het eiseres heeft 
toegelaten te bewijzen, door aile midde
len van recht, getuigen inbegrepen, dat 
zij aan verweerder verscheidene roe
rende goederen van grote waarde heeft 
overhandigd ter afbetaling van haar 
schuld en, te dien aanzien opnieu'Y wij
zend, voor recht zegt dat het e1seres 
vooralsnog niet toegelaten is het kwes
tieuze feit te bewijzen op een andere 
wijze dan door geschrift, op de volgende 
gronden : volgens eiseres is het opval
lend dat twee van de door de echtgenote 
van verweerder ondertekende, maar niet 
gedagtekende, ontvangstbewijzen vol
gende meldingen dragen : « ontvangen 
de som van 15.000 frank als teruggave 
geleend geld en saldo dezer », « ontvan
gen de som van 13.000 frank als saldo 
geleend geld en afsluiting rekenin_gen ». 
Zij meent in deze stukken een begm van 
bewijs door geschrift te zien, zodat over
eenkomstig de bepaling van artikel 1347, 
1° van het Burgerlijk Wetboek uitzonde
ri~g wordt gemaakt op de in de 
artikelen 1341 tot 1346 van het Burger
lijk Wetboek vermelde regels. Aldus zou 
het terecht zijn dat de eerste rechter 
haar toegelaten heeft te bewijzen dat ~~ 
afsluiting van de rekening tussen partlJ
en onder meer geschiedde deels door 
betaling in specien, deels door aflevering 
van roerende voorwerpen. Het Hof is 
gebonden door de niet bestreden b~slis
sing van de eerste rechter waarb!J _de 
voormelde kwijtschriften als geld1ge 
kwijtingen worden beschouwd in ver
band met de schuldvordering van ver
weerder. Er mag evenwel niet uit het 
oog verloren worden, enerzijds, dat eise
res op drie verschillende data belang
rijke geldsommen heeft geleend (600.000 
+ 500.000 + 415.000), anderzijds, dat die 
kwijtschriften geen preci~ering inhoude~ 
in verband met de lenmg waarop ZlJ 
betrekking hebben of met betrekking tot 
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de datum waarop ze overhandigd werden 
aan eiseres, ten slotte, dat verweerder 
erkent dat hem reeds 616.187 frank werd 
betaald. Zolang niet vaststaat op welke 
van de drie leningen die kwijtschriften 
betrekking hebben of wanneer zij opge
maakt werden, kan niet aangenomen 
worden dat zij akten vormen waardoor 
het beweerde feit van de betaling van de 
drie leningen samen met verscheidene 
roerende goederen van grote waarde 
(buiten de door verweerder niet betwiste 
betaling van 616.787 frank) waarschijn
lijk wordt gemaakt; zij vormen met 
andere woorden in dat verband geen 
begin van bewijs door geschrift. In die 
omstandigheden is het ten onrechte dat 
de eerste rechter aan eiseres heeft toege
laten door aile middelen van recht, getui
gen inbegrepen, te bewijzen « dat zij aan 
verweerder meerdere roerende goederen 
van grote waarde heeft overhandigd ter 
betaling van haar schuld », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
dat de door eiseres voorgebrachte kwij
tingen, hoewel deze niet per afzonder
lijke lening kunnen gei:ndividualiseerd 
worden en niet gedateerd zijn, in aan
merking neemt als bewijzen van gedeel
telijke betaling dezer leningen, niet zon
der tegenstrijdigheid dezelfde kwijtingen 
als begin van bewijs voor de verdere 
betaling wegens dit gebrek aan indivi
dualisatie per lening en aan datering 
kon verwerpen; immers, wanneer deze 
vaststellingen geen afbreuk doen aan de 
bewijswaarde dezer stukken als betaling, 
zij evenmin het gebruik van dezelfde 
stukken als begin van bewijs kunnen 
verhinderen (schending van de artikelen 
97 van de Grondwet, 1322, 1341, 1347 en 
1908 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de eerste rechter, in 
het niet bestreden gedeelte van zijn von
nis, de door eiseres betaalde sommen, 
waarvoor kwijtingen waren opgesteld, 
afgetrokken heeft van het samengevoegd 
bedrag der leningen en daardoor noodza
kelijk en zeker beslist heeft dat deze 
betalingen ook op die leningen afzonder
lijk gezien betrekking hadden; het arrest 
derhalve, door die kwijtingen als begin 
van bewijs voor verdere betalingen te 
verwerpen omdat zij niet per lening kon
den gei:ndividualiseerd worden, het gezag 
van gewijsde van dat vonnis miskent 
(schending van de artikelen 23, 24 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1347, 

tweede lid, van het Burgerlijk Wet-

boek als begin van schriftelijk 
bewijs beschouwt elke geschreven 
akte die uitgegaan is van degene 
tegen wie de vordering wordt inge
steld, of van de persoon die hem 
vertegenwoordigt, en waardoor het 
beweerde feit waarschijnlijk wordt 
gemaakt; 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is een zelfde stuk enerzijds 
te beschouwen als bewijs van een 
bepaald feit, ten deze een gedeelte
lijke betaling, en anderzijds te ver
werpen als begin van schriftelijk 
bewijs van een ander feit, ten deze 
de betaling van het meerdere, inzon
derheid door overdracht van roe
rende goederen, omdat het stuk dit 
laatste feit niet waarschijnlijk 
maakt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de rechter, mits 
hij het begrip « waarschijnlijkheid » 
niet miskent, op onaantastbare 
wijze in feite beoordeelt of een 
geschrift al dan niet een te bewijzen 
feit waarschijnlijk maakt; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
betwist dat de rechters niet konden 
weigeren het stuk als een begin van 
schriftelijk bewijs in aanmerking te 
nemen op grond dat er verschillende 
leningen zijn geweest en de 
kwijtschriften geen precisering 
inhouden in verband met de lening 
waarop ze betrekking hebben, 
opkomt tegen de beoordeling van 
feiten door de rechter en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis weliswaar aanneemt dat de 
door eiseres overgelegde kwijtingen 
bewijswaarde hebben behoudens 
bewijs van het tegendeel, wat 
betreft hun toerekening op de totale 
schuld, maar geen eindbeslissing 
inhoudt wat betreft de toerekening 
van de betaalde bedragen op een of 
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meer van de drie leningen noch 
zelfs op het totale verschuldigde 
kapitaal of de rente : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

30 april1982 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 512 

1 • KAMER - 30 april 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - PRO
CEDURE - TERMIJN. 

Hoewel, overeenkomstig art. 285 W.I.B., 
de neerlegging van het verzoekschrift 
en van het origineel van de betekening 
bedoeld in art. 279 van genoemd wet
hoek, bij ter post aangetekende brief 
mag worden gedaan, doet deze moge
Jijkheid geen afbreuk aan de verplich
ting om het verzoekschrift en het 
exploot binnen de termijn van veertien 
dagen gesteld bij art. 280 ter griffie in 
te dienen, dat wil zeggen dat de stuk
ken binnen genoemde term1jn op de 
griffie moeten inkomen (1). 

(JANS-LENAERTS 
T. BELGISCHE STAAT, MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 9 juni 1959 (Bull. en Pas., 1959, 
I, 1032); DE MEY, Journ. prat. droit fiscal, 1957, 
biz. 322; FEY en CARDIJN, Prod!dure fiscale, 2de 
druk, biz. 92-93. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 285 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, doordat 
het arrest, recht doende op het beroep 
van eiser tegen de beslissing van de 
Directeur der Directe Belastingen te 
Hasselt van 25 maart 1980, dat beroep 
laattijdig verklaart op grond dat de ver
zending van het verzoekschrift houdende 
het beroep bij aangetekende brief niet 
gelijkgesteld kan worden met de neerleg
ging van het verzoekschrift ter griffie : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 279 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de voorzie
ning tegen de beslissing van de 
directeur werd ingesteld door een in 
persoon of door een advocaat opge
maakt verzoekschrift dat ter griffie 
van het hof van beroep wordt afge
geven en bij gerechtsdeurwaarder 
wordt betekend aan de directeur die 
de beslissing heeft gewezen; dat 
naar luid van artikel 280 van het-

1 zelfde wetboek het verzoekschrift en 
het origineel van de betekening, op 
straffe van verval, binnen een ter
mijn van veertig dagen, te rekenen 
van de kennisgeving van de beslis
sing aan de belanghebbende, ter 
griffie van het hof van beroep moe
ten worden neergelegd; dat, naar 
luid van artikel 285 van hetzelfde 
wetboek, de neer legging van het 
verzoekschrift en van het origineel 
van de betekening, alsook de afgif
ten en neerleggingen van documen
ten bedoeld in de artikelen 281 tot 
284, bij ter post aangetekende brief 
mogen worden gedaan; 

Overwegende dat de mogelijkheid, 
door artikel 285 geboden, om de 
neerlegging bij aangetekende brief 
te doen, geen afbreuk doet aan de 
verplichting om het verzoekschrift 
en het exploot binnen de bedoelde 
veertig dagen ter griffie in te die
nen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der desaangaande te worden gekriti
seerd, vaststelt dat de kennisgeving 
bedoeld in artikel 280 van het wet
hoek, geschied is op 26 maart 1980, 
zodat de termijn van veertig dagen 
verliep op 5 mei 1980; dat het arrest 
verder vaststelt, eveneens zonder 
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desaangaande te worden gekriti
seerd, dat de aangetekende brief, 
waarmee eiser zijn beroep heeft 
neergelegd, op 5 mei 1980 is verzon
den en op 6 mei 1980 op de griffie is 
ingekomen; 

Dat het arrest op grand van die 
vaststellingen de beslissing dat het 
beroep niet tijdig was ingesteld, 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

30 april 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Royer, Hasselt. 

Nr. 513 

1' KAMER - 30 april 1982 

1° INKOMSTENBElASTINGEN 
BELASTINGHEFFING - AANSLAG VAN AMBTS
WEGE - BEWIJS - VERGEL!JKING MET 
SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN 
BETWISTING OMTRENT DE RECHTMATIGHEID 

VAN DE AANSLAG- VOORWAARDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 

BELASTINGEN - IVIIDDEL DAT SCHENDING 
AANvOERT VAN EEN WETTELIJKE BEPALING 
WELKE GEEN BETREKKING HEEFT OP DE 
BETWISTI01G DIE AA"' DE RECHTER WERD 
VOORGELEGD OF DOOR HEM WERD 
BESLECHT - NIET ONDTANKELIJK MIDDEL. 

1" en 2" Wanneer de aanslag overeen
komstig art. 256 W:I.B. wordt verricht, 
kan de belastingschuldige die aanslag 
enkel betwisten hetzij door aan te voe
ren dat de aanslag willekeurig is hetzij 

door het juiste bedrag van zijn inkom
sten te bewijzen; nu de eiser niet aan
voert dat de aanslag willekeurig is, noch 
het juiste bedrag van zijn inkomsten 
aantoont en evenmin schending van 
art. 256 W:I.B. aanvoert, is niet ontvan
kelijk het middel dat enkel de schen
ding van art. 256 van genoemd wetboek 
opwerp doordat de vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen niet 
wettelijk plaatsvond (1). 

(BREWEE 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 248, § 1, van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest de voorziening door 
eiser ingediend ongegrond verklaart en 
hem veroordeelt tot de kosten, op grand : 
" dat, wat de toepassing van de vergelij
kingsmethode betreft, (eiser) ten 
onrechte stelt dat de administratie nog 
andere gegevens had moeten in aanmer
king nemen dan de enige uitbetaalde 
lonen >>, en : « ..• de wet geenszins ver
plicht meerdere door de vergelijkings
punten opgeleverde gegevens inzake 
exploitatie-uitgaven te cumuleren " en 
nog" dat een bepaald gegeven desgeval
lend afzonderlijk kan worden in aanmer
king genomen indien blijkt dat andere 
inlichtingen zich niet lenen tot de verge
lijking >>; 

terwijl, indien bij gebreke van bewijs
krachtige gegevens, de in het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen door arti
kel 20, 1' en 3', bedoelde winsten en 
baten voor elke belastingplichtige 
bepaald worden naar de normale 
winsten en baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen, dit moet 
geschieden met inachtneming, volgens 
het geval, van het aangewende kapitaal, 
van de omzet, van het aantal werklieden, 
van de benuttigde drijfkracht, van de 
huurwaarde der in bedrijf genomen 
gronden, alsmede van aile andere nut
tige inlichtingen; zodat het arrest, nu het 

(1) Zle Cass., 6 okt. 1976 (A.C., 1977, 148). 
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uitsluitend het bedrag der uitbetaalde 
lonen in acht heeft genomen zonder 
rekening te houden met een of meer 
andere inlichtingen, vermeld in 
artikel 248, § 1, deze wetsbepaling 
schendt : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van het middel, door ver
weerder opgeworpen, en hieruit 
afgeleid dat eiser enkel schending 
van artikel 248 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen opwerpt, 
omdat de toegepaste vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen 
niet wettelijk plaatsvond, terwijl hij 
ambtshalve werd aangeslagen en hij 
de willekeurigheid van de vaststel
ling van de belastbare basis niet 
aanvoert, zomin als een schending 
van artikel 256 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen : 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, de aanslag overeenkomstig 
artikel 256 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen ambtshalve 
wordt verricht, de belastingschul
dige die aanslag enkel kan betwis
ten hetzij door het juiste bedrag van 
zijn inkomsten te bewijzen, hetzij 
door aan te voeren dat de aanslag 
'willekeurig is; 

Overwegende dat, nu eiser niet 
aanvoert dat de aanslag willekeurig 
is, noch dat hij het juiste bedrag 
van zijn inkomsten heeft aange
toond, en evenmin een schending 
van artikel 256 van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen aanvoert, 
het middel, dat enkel de schending 
van artikel 248 van gezegd wetboek 
opwerpt, doordat de vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen 
niet wettelijk plaatsvond, niet ont
vankelijk is; 

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

30 april 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui-

dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Lagae, Gent. 

Nr. 514 

3" KAMER - 3 mei 1982 

1° BESLAG - BEPERKING VAN OVER

DRACHT EN VAN BESLAG - BEDRAGEN 
BETAALD TER UITVOERING VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST OP-

ZEGGINGSVERGOEDING - BEDRAG BETAALD 
TER UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREEN
KOMST, IN DE ZIN VAN ART. 1409 GER.W. 

3° BESLAG - BEPERKING VAN OVER

DRACHT EN VAN BESLAG- OPZEGGINGSVER
GOEDING VERSCHULDIGD WEGENS BEEI0:DI
GING VAN DE ARBEIDSOVEREEl\KOi\IST -
VOOR OVERDRACHT OF BESLAG VATBAAR 
GEDEELTE VA:-l DE VERGOEDI:\fG -VASTSTEL
LING. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST OP-

ZEGGINGSVERGOEDING - OVERDRACHT OF 
BESLAG - VOOR OVERDRACHT OF BESLAG 
VATBAAR GEDEELTE VA"' DE VERGOEDING -
VASTSTELLI:'\G. 

1' en 2' De betaling van een opzeggings
vergoeding in geval van ontslag zonder 
dringende reden en zonder opzegging 
is de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, in de zin van art. 1409, eer
ste lid, Ger.HZ 

3' en 4' De opzeggingsvergoeding is 
gelijk aan het lopend loon dat overeen
stemt met de duur van de opzeggings
termijn; bij de vaststelling van het 
voor overdracht of beslag vatbaar 
gedeelte van die vergoeding moet ech
ter overeenkomstig art. 1409 Ger. HZ 
voor elke kalendermaand rekening 
worden gehouden met de bedragen die 
krachtens die wetsbepaling kunnen 
worden overgedragen of in beslag 
genomen. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. " DUJARDIN - NEW HOME - TEURLINGS 

WELCOME & DUJARDIN » N.V., CHERPION) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1981 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1409, inzonderheid 
het eerste, het tweede en het derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 7 en 8 van 
de Hypotheekwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt om de eerste verweerster voor de 
tegen haar ten gunste van de tweede 
verweerster uitgesproken veroordeling te 
vrijwaren ten bedrage van 63.513 frank, 
vermeerderd met de gerechtelijke inte
rest, en hem in de kosten van die rechts
vordering veroordeelt, op grand dat arti
kel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek 
op algemene wijze van toepassing is « op 
de bedragen uitgekeerd ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst en die toe
passing ervan niet beperkt tot het loon 
of de bedragen verschuldigd of uitge
keerd voor verrichte arbeid », maar ook 
geldt voor de compenserende opzeggings
vergoeding, enerzijds, en dat het voor 
beslag vatbare gedeelte van een compen
serende opzeggingsvergoeding berekend 
moet worden op die vergoeding « ver
deeld in maandelijkse uitkeringen , en 
niet op de totale vergoeding, anderzijds, 

terwijl, 9erste onderdeel, artikel 1409, 
eerst~ lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarm wordt afgeweken van het alge
meen beginsel van de artikelen 7 en 8 
van de Hypotheekwet, volgens hetwelk 
« ieder die persoonlijk gebonden is, 
gehouden is zijn verbintenissen na te 
komen onder verband van al zijn goede
ren, hetzij roerende hetzij onroerende, 
zo tegenwoordige als toekomstige "• 
beperkt moet worden uitgelegd: dat arti
kel enkel doelt op de bedragen uitge
keerd ter uitvoering van een arbeids-. 
overeenkomst; een opzeggingsvergoeding· 
geen bedrag is dat wordt uitgekeerd ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst; 
die vergoeding, integendeel, een forfai
taire vergoeding is tot goedmaking van 
een niet-uitvoering van een der verplich
tingen van de arbeidsovereenkomst, te 
weten de toekenning van een opzegging 
bij de beeindiging van de overeenkomst, 
die niet door een grove fout is verant
wpord; artikel 1409, eerste lid, van het 

Gerech~elijk Wetboek, bovendien, de vat
baarheld voor beslag enkel beperkt tot 
de bedragen van ten hoogste 25.000 
frank « per kalenderjaar »; die bepaling 
enkel betrekking heeft op de maande
lijkse uitkeringen; het arrest, derhalve, 
wanneer het beslist dat artikel 1409 van 
het Gerechtelijk Wetboek ook de com
penserende opzeggingsvergoeding beoogt 
en deze dus enkel voor een bepaald 
gedeelte in beslag kan worden genomen, 
de toepassing van artikel 1409 van het 
Gerechtelijk Wetboek onwettig uitbreidt 
tot « bedragen » waarop dat artikel geen 
betrekking heeft en dientengevolge het 
algemeen beginsel van de artikelen 7 en 
8 van de Hypotheekwet miskent, volgens 
hetwelk « een schuldenaar gehouden is 
onder verband van al zijn goederen , 
(schending van de artikelen 1409, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 7 en 8 
van de Hypotheekwet); 

tweede onderdeel, oak al is arti
kel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing op de opzeggingsvergoe
ding, quod non, het arrest echter de aan 
de tweede verweerster toekomende ver
goeding niet in maandelijkse uitkeringen 
mocht verdelen om het voor beslag vat
bare gedeelte vast te stellen; de vatbaar
heid voor beslag, volgens artikel 1409, 
eerste, tweede en derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek enkel geldt voor 
de bedragen van ten hoogste 25.000 
f~ank per kalendermaand; die bepaling, 
d1e beperkt moet worden uitgelegd, niet 
van toepassing is op de compenserende 
opzeggingsvergoeding die in een maal en 
niet per maand betaald wordt; zij 
althans niet toestaat die vergoeding in 

· maandelijkse uitkeringen te verdelen; 
de compenserende opzeggingsvergoeding 
dus in haar geheel kan worden in beslag 
genomen, behalve eventueel voor het 
gedeelte dat 25.000 frank niet te boven 
gaat; het arrest, derhalve door de aan de 
tweede verweerster toekomende compen
serende opzeggingsvergoeding in maan
delijkse uitkeringen te verdelen en door 
voor elke uitkering apart en niet over 
het totaal bedrag van de vergoeding het 
gedeelte te berekenen waarop krachtens 
vorenvermelde artikel 1409 beslag kan 
worden gelegd, aan dat artikel een toe
passing geeft die volgens zijn onderwerp 
en zijn inhoud uitgesloten of niet toege
laten is (schending van alle in het mid
del vermelde bepalingen) 

Overwegende dat de betaling van 
een opzeggingsvergoeding in geval 
van ontslag zonder dringende reden 
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en zonder opzegging de uitvoering is 
van een verplichting uit een arbeids
overeenkomst en derhalve de uitvoe
ring van die overeenkomst oplevert, 
in de zin van artikel 1409 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat de opzeggings
vergoeding gelijk is aan het lopend 
loon dat overeenstemt met de duur 
van de opzeggingstermijn; dat zij 
een loon is in de zin van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 
die v66r de inwerkingtreding van 
artikel 1409 van het Gerechtelijk 
W etboek het be slag op het loon 
regelde, rekening houdende, zoals 
dat artikel doet, met de per kalen
dermaand verschuldigde bedragen; 
dat daaruit volgt dat, voor de toe
passing van dat artikel op de opzeg
gingsvergoeding, rekening dient te 
worden gehouden met de voor elke 
kalendermaand verschuldigde be
dragen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter en 
verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Duchatelet, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 515 

3' KAMER - 3 mei 1982 

ARBEIDSOVEREENKOMST - OVEREEN

KOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD - OPZEG
GING ZONDER VOLDOENDE OPZEGGINGSTER

MIJN - GEVOLG. 

Het recht van de werknemer op een aan
vullende opzeggingsvergoeding ont
staat op het ogenblik van de kennisge
ving van die opzegging; de toekenning 
van die vergoeding doen afhangen van 
de voorwaarde dat de werkgever wei
gert de opzeggingstermijn te verlengen 
of dat zodanige verlenging onmogelijk 
is, is onwettig. (Arbeidsovereenkom
stenwet 3 juli 1978.) 

(REMY T. MAATSCHAPPIJ VAN MECHANOGRAFIE 
TER TOEPASSING VAN DE SOCIALE WETTEN 

V.Z.W.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1981 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 39, § 1, en 82, in
zonderheid § 3, eerste lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de Arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arrest alle beschikkingen 
van het beroepen vonnis bevestigt, waar
bij aan eiseres haar rechtsvordering 
wordt ontzegt, de tegenvordering van 
verweerster gedeeltelijk gegrond ver
klaart en bijgevolg de opzeggingster
mijn, die verweester moest in acht 
nemen ingevolge de op 19 januari 1979 
aan eiseres gegeven opzegging, op tien 
maanden vaststelt, op grond dat de rech
ter, bij wie een geschil aanhangig is over 
de duur van een opzeggingstermijn, de 
duur van die door partijen in acht te 
nemen termijn overeenkomstig zijn wet
telijke opdracht moet vaststellen, en die 
verplichting van de partijen slechts aan
leiding tot schadevergoeding door toe
kenning van een compenserende vergoe
ding kan geven indien : uit de opzegging 
zelf of uit de houding van de partij van 
wie de opzegging uitgaat, blijkt dat zij 
zich wil houden aan de door haar ver
leende termijn en die termijn geenszins 
wil verlengen; de verlenging van de ter 
kennis gebrachte termijn onmogelijk 
blijkt, omdat de overeenkomst v66r de 
uitspraak is geeindigd, 

terwijl de opzegging een eenzijdige en 
onherroepelijke wilsuiting is van degene 
die ze geeft; als de opzegging, die slechts 
onregelmatig is omdat de duur van de 
opzeggingstermijn niet lang genoeg ·is, 
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niet nietig is, heeft de partij die zodanige 
opzegging geeft de verplichting aan de 
andere een vergoeding te betalen die 
gelijk is aan het loon en de voordelen 
die overeenstemmen met het resterende 
gedeelte van de opzeggingstermijn; het 
recht op die compenserende vergoeding 
ontstaat op het ogenblik van de kennis
geving van de onvolledige opzeggingster
mijn; de rechter in artikel 82, § 3, eerste 
lid, waarvan in het middel sprake is, 
enkel het recht vindt om de duur van de 
opzeggingstermijn vast te stellen die de 
werkgever had moeten in acht nemen en 
bijgevolg om de compenserende vergoe
ding van het resterende gedeelte van de 
opzeggingstermijn toe te kennen; het 
arrest, dat het beroepen vonnis beves
tigt, waarin de door verweerster in acht 
te nemen opzeggingstermijn op tien 
maanden vaststelt, derhalve niet naar 
recht is verantwoord (schending van aile 
in het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 39, § 1, van de wet van 3 juli 
1978, indien de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd gesloten is, de 
partij, die de overeenkomst beein
digt zonder dringende reden of zon
der inachtneming van de opzeg
gingstermijn vastgesteld in de arti
kelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden 
is de andere partij een vergoeding 
te betalen die gelijk is aan het 
lopend loon dat overeenstemt hetzij 
met de duur van de opzeggingster
mijn, hetzij met het resterend 
gedeelte van de termijn die had 
moeten in acht genomen 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 hierover 
zal beslissen; verwijst de zaak naar 
het Arbeidshof te Luik. 

3 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en Houtekier. 

Nr. 516 

2• KAMER - 4 mei 1982 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - OVERTREDINGEN VAN DE 
WEGVERKEERSWET OF VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - OVERTREDINGEN VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT - TERM!JN. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- BURGER

L!JKE RECHTSVORDERING - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERJARING - VERNIETIGING ZON
DER GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE TIJDIG 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE-

Dat het recht van de werknemer RING. 

op de aanvullende opzeggingsver-
goeding ontstaat vanaf de kennisge- 4° VOORZIENING IN CASSATIE - PER

ving van de Opzegging; SONEN BEVOEGD OM Z!CH IN CASSATIE TE 

Overwegende dat het arrest, dat 
de toekenning van die vergoeding 
afhankelijk stelt van de weigering 
van de partij van wie de opzegging 
uitgaat om de duur van de opzeg
gingstermijn te verlengen of van de 
onmogelijkheid deze te verlengen, 
de in het middel vermelde wette
lijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE INZAKE MOTORRIJTUIGEN, VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - VOORZIE
NING TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE -
GEEN VEROORDELING IN KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

1 • De strafvordering voortspruitende uit 
een overtreding van de Wegverkeers
wet of van het Wegverkeersreglement 
verjaart door verloop van een jaar, te 
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rekenen van de dag waarop het mis
drijf is begaan, met uitzondering van 
de misdrijven tegen artikel 30, :J', van 
de Wegverkeerswet, waarvoor de straf
vordering verjaart door verloop van 
drie jaren te rekenen vanaf de dag 
waarop de valse verklaring werd afge
Jegd. (Art. 68 Wegverkeerswet, als 
gewijzigd bij art. 29 wet 27 juli 1976.) 

2o De strafvordering voortspruitende uit 
een overtreding van het Wegverkeers
reglement verjaart noodzakelijk, bij 
ontstentenis van enige grand van 
schorsing, door verloop van twee 
jaren, te rekenen vanaf de dag waarop 
het misdrijf is begaan (1). (Art. 68 
Wegverkeerswet; artt. 22, 24 en 25 wet 
17 april 1878.) 

3° Verjaring van de strafvordering 
brengt geen verjaring mede van de tij-. 
dig ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering (2). (Artt. 26, 27 en 28 wet 
17 april 1878.) 

4o De verzekeraar van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde, die in de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij vrijwillig is 
tussengekomen, is niet ontvankelijk 
om zich tegen het openbaar ministerie 
in cassatie te voorzien, wanneer hij 
niet in kosten van de strafvordering is 
veroordeeld (3). 

(VAN DER MOORTERE T. « SODICA o N.V., DE 
COCK; « DE BIJ-DE VREDE " N.V. T. « SODICA *, 

N.V.) 

4 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nota's arrest nr. 516 : 

(1) Cass., 5 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 146). 

(2) Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 94); 
zie ook Cass., 24 jan. 1978 (ibid., 1978, 620) en 
de noten, getekend E.K. 

(3) Cass., 23 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 127). 

Nr. 517 

2' KAMER - 4 mei 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - TER-

MIJN STRAFZAKEN BURGERL!JKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE TOT SCHADE
VERGOEDING JEGENS DE BURGERL!JKE PAR
TIJ - VOORZIENING VAN DE BURGERL!JKE 
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZETTER
MIJN VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVM:
KELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER-

MIJN STRAFZAKEN BURGERL!JKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE EN OP TEGEN
SPRAAK VAN DE VOOR DE BEKLAAGDE BUR
GERRECHTERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERL!JKE 
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZETTER
MIJN VAN DE BEKLAAGDE, INGESTELD 
ZOWEL T.A.V. DE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ ALS T.A.V. DE 
BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - TER-
MIJN STRAFZAKEN BURGERL!JKE 
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE 
EN DE VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE 
MOTORRIJTU!GEN, VRIJWILLIG TUSSENGEKO
MEN PARTIJ - VEROORDELING BIJ VERSTEK 
VAN DE BEKLAAGDE - VERZEKERAAR BUI
TEN DE ZAAK GESTELD- VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE VERZE
KERAAR V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE 
GEWONE VERZETTERMIJN VAN DE 
BEKLAAGDE - ONTVANKEL!JKE VOORZIE
NING. 

1o Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de burgerlijke partij tegen de 
beklaagde die bij verstek tot schade
vergoeding jegens haar is veroordeeld, 
wanneer zij is ingesteld tijdens de 
gewone verzettermijn van de 
beklaagde (1). (Art. 413, derde lid, Sv.) 

2o De voorziening van de burgerlijke 
partij tegen de beslissing tot veroorde
ling bij verstek van de beklaagde en 

Nota's arrest nr. 517 : 

(1) en (2) Cass., 18 feb. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 366). 
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tot veroordeling op tegenspraak van de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
is niet ontvankelijk zowel t.a. v. de ene 
als de andere partij, indien zij wordt 
ingesteld tijdens de gewone verzetter
mijn van de beklaagde (2). (Art. 413, 
derde lid, Sv.) 

3° Wanneer, op de burgerlijke rechtsvor
dering tegen de beklaagde en de verze
keraar van zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen, 
vrijwillig tussengekomen partij, de 
beklaagde bij verstek is veroordeeld 
door een beslissing die op tegenspraak 
is gewezen t.a. v. de burgerlijke partij, 
en de verzekeraar buiten de zaak is 
gesteld, is de voorziening van de bur
gerlijke partij tegen de verzekeraar 
v66r het verstrijken van de gewone 
verzettermijn van de beklaagde ont
vankelijk (3). (Impliciet.) 

(BELlS, DE LAET T. DIERCKX E.A.; « EDEN , N.V. 
T. BELlS, DE LAET, « DE VERENIGDE PRO

VINCIEN " N.V.) 

4 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ryn. 

Nr. 518 

2' KAMER - 4 mei 1982 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE, DIE EEN 
VALSE IDENTITEIT HAD AANGENOMEN, 

WEGENS EEN REGELMATIG GECORRECTIO

NALISEERDE MISDAAD, GEPLEEGD TOEN HIJ 
REEDS ACHTTIEN JAAR OUD WAS, NAAR DE 

Nota's arrest nr. 517 : 

(2) Zie nota 1 op vorige biz. 

(3) Zie Cass., 15 juni 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 1118). 

CORRECTIONELE RECHTBANK WERD VERWE
ZEN - VEROORDELING DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - HOF VAN BEROEP DAT ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OP GROND DAT DE 
BEKLAAGDE, VOLGENS ZIJN WERKELIJKE 
IDENTITEIT, NOG GEEN ACHTTIEN JAAR OUD 
WAS OP HET TIJDSTIP VAN HET FElT -

BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE· 
GEGAAN - TOEZICHT VAN HET HOF - VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DEi 
RAADKAMER - VERWIJZING NAAR DE PRO-. 
CUREUR DES KONINGS. 

Wanneer een beschikking van de raadka
mer een verdachte, die een valse iden
titeit had aangenomen, wegens een 
regelmatig gecorrectionaliseerde mis
daad naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen en het hof van beroep,. 
op het hager beroep van de beklaagde· 
en van het openbaar ministerie tegen 
het veroordelend vonnis van de cor
rectionele rechtbank, zich onbevoegd 
heeft verklaard om van de zaak kennis~ 
te nemen op grand dat de beklaagde,, 
volgens zijn werkelijke identiteit, nog 
geen achttien jaar oud was op het tijd-: 
stip van het feit, gaat het Hof na of 
beide beslissingen in kracht van· 
gewijsde zijn · gegaan; zo ja, vernietigt 
het de beschikking van de raadkamer 
en verwijst de zaak naar de bevoegde 
procureur des Konings (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE ANTWERPEN IN ZAKE D... E... -

ALIAS P ... R ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 31 maart 1982 ingediend 
door de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te antwerpen; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen bij beschikking 
van 4 september 1981, met aanne
ming van verzachtende omstandig-

Nota arrest nr. 518 : 

(1) Zie Cass., 20 en 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 
80 en 116). 
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heden, P ... R. .. , schrijnwerker, gebo
ren op 10 april 1960 te Skopje 
(Joegoslavie), wonende te Antwer
pen, ... , naar de Correctionele Recht
bank te Antwerpen heeft verwezen 
ter zake van : te Antwerpen, op 
21 augustus 1981, door middel van 
geweld of bedreiging ten nadele van 
Alida Verhas een brieventas bevat
tende een geldsom van ongeveer 
1.500 frank, die hem niet toebe
hoorde, bedrieglijk te hebben weg
genomen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen bij vonnis 
van 17 september 1981 P ... R. .. heeft 
veroordeeld tot een hoofdgevange
nisstraf van zes maanden, waarvan 
drie maanden met uitstel voor de 
duur van vijf jaar, en tot een geld
boete van 50 frank; 

Overwegende dat, op het hoger 
beroep van de beklaagde en van het 
openbaar ministerie, het Hof van 
Beroep te Antwerpen bij arrest van 
27 november 1981, bij verstek gewe
zen ten aanzien van de beklaagde, 
het vonnis van de rechtbank heeft 
tenietgedaan en zich onbevoegd 
heeft verklaard om van de strafvor
dering kennis te nemen op grond 
dat P... R... zich in werkelijkheid 
vereenzelvigt met D... E ... , g6ooren 
te Skopje op 3 april 1964, hij op het 
ogenblik van het feit geen achttien 
jaar oud was en de jeugdrechtbank, 
bij ontstentenis van een bij toepas
sing van artikel 38 van de wet van 
8 april 1965 genomen beslissing 
waarbij zij zich van de zaak ontlast, 
ter zake bevoegd is; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat het arrest van 
27 november 1981 aan de beklaagde 
werd betekend op 9 december 1981, 
doch dat de betekening niet aan 
hem in persoon is gedaan; dat de 
gewone verzettermijn is verstreken 
zonder dat de beklaagde in verzet is 
gekomen; dat het openbaar ministe
rie zich tegen het arrest niet in cas
satie heeft voorzien; dat, behoudens 
verzet van de beklaagde binnen de 

buitengewone termijn van verzet, 
het arrest derhalve in kracht van 
gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de onder
linge tegenstrij digheid van de ge
noemde beslissingen een bevoegd
heidsgeschil is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat uit de proces
stukken schijnt te volgen dat D ... 
E. .. , voornoemd, op het ogenblik van 
het hem ten laste gelegde feit meer 
dan zestien jaar en minder dan 
volle achttien jaar oud was en dat 
het feit geen van de in artikel 36bis 
van de wet van 8 april 1965 
bedoelde misdrijven betreft, zodat 
de kennisneming ervan aan de 
jeugdrechtbank behoort; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 38 van voormelde wet, indien 
de minderjarige, die wegens een als 
misdrijf omschreven feit voor de 
jeugdrechtbank is gebracht, op het 
tijdstip van het feit ouder dan volle 
zestien jaar was en de jeugdrecht
bank een maatregel van bewaring, 
behoeding of opvoeding niet 
geschikt acht, zij de zaak bij een 
met redenen omklede beslissing uit 
handen kan geven en ze naar het 
openbaar ministerie verwijzen met 
het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht als daartoe grond 
bestaan; 

Overwegende dat, nu ten deze de 
jeugdrechtbank de zaak niet uit 
handen had gegeven, het hof van 
beroep niet bevoegd was om kennis 
te nemen van het ten laste van D ... 
E ... gelegde feit; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen van 4 september 
1981; beveelt dat van dit arrest mel~ 
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beschikking; ver~ 
wijst de zaak naar de procureur des 
Konings te Antwerpen. 
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4 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 

de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - VeP
slaggever : Matthijs - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 519 

2' KAMER - 4 mei 1982 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHT

BANK. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ONPAR

TIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK - ALGE
MEEN RECHTSBEGINSEL DAT DOOR ART. 6, 
LID 1, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS WORDT GEHULDIGD. 

3° OPENBAAR ORDE - MIDDEL TEN 

BETOGE DAT DE RECHTBANK NIET ONPARTIJ
DIG WAS WEGENS HAAR SAMENSTELLING -
M!DDEL DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- JVIIDDEL TEN BETOGE DAT DE RECHTBANK 
NIET ONPARTIJDIG WAS WEGENS HAAR 
SAMENSTELLING - M!DDEL DAT DE OPEN
BARE ORDE RAAKT - MIDDEL DAT VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF MAG WORDEN 
VOORGEDRAGEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT ER EEN REDEN 
VAN WRAKING BESTAAT TEGEN EEN RECH
TER DIE EEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN -
MIDDEL DAT IN DE REGEL NIET VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN VOOR

GEDRAGEN. 

6° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER 
DIE ALS LID VAN DE RECHTBANK DEEL
NEEMT AAN DE BERECHTING VAN EEN ZAAK 
WAARIN HIJ ALS ONDERZOEKSRECHTER IS 
OPGETREDEN - WETTIGHEID. 

CORRECTIONELE RECHTBANK DEELNEEMT 
AAN DE BERECHTING VAN EEN ZAAK WAARIN 
HIJ ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETRE
DEN - UIT DIE ENKELE OMSTANDIGHEID 
KAN GEEN MISKENNING VAN GENOEMD ARTI
KEL WORDEN AFGELEID. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - RECHTER DIE DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT WEGENS ONOPZETTELIJKE 
DODING EN ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF 
VERWONDINGEN, NA DE FOUT VAN DE 
BEKLAAGDE TE HEBBEN AANGEWEZEN -
GEEN VERPLICHTING OM DE REDENEN VAN 
DIE FOUT TE VERMELDEN. 

1' en 2o De regelluidens welke de recht
bank onpartijdig moet zijn, is een 
algemeen rechtsbeginsel dat door 
art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens wordt gehuldigd (1). 

3' Het middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was, wegens 
haar samenstelling, raakt de openbare 
orde (2). 

4' Het middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was, wegens 
haar samenstelling, raakt de openbare 
orde en mag voor het eerst voor het 
Hof worden voorgedragen (3). 

5° Het middel ten betoge dat er een 
reden van wraking bestaat tegen een 
rechter die een beslissing heeft gewe
zen, kan in de regel niet voor het eerst 
voor het Hof worden voorgedragen (4). 

6' Noch art. 292 Ger. W. noch enige 
andere wetsbepaling verbiedt aan de 
magistraat die in een zaak het ambt 
van onderzoeksrechter heeft waarge-

(1) Zie Cass., 15 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1232), 20 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 45) en 
14 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 162). 

. (2) Zie Cass., 28 okt. 1968 (A.C., 1969, 226), 
9 feb. 1972 (ibid., 1972, 534), 13 dec. 1973 (ibid., 
1974, 428) en 13 okt. 1975 (ibid., 1976, 191). 

(3) Zie noot 1, getekend J.V., onder Cass., 
17 mei 1978 (A.C., 1978, 1096) en 29 jan. 1981 
(ibid., 1980-81, nr. 320). 

7° RECHTEN VAN DE MENS - EURO- (4) Cass., 13 okt. 1975 (A.C., 1976, 191); zie 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ook 14 feb. en 14 juni 1977 (ibid., 1977, 657 en 
ART. 6, LID 1 - RECHTER DIE ALS LID VAN DE 1 1056) en de noot 3 hiervoren. 
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nomen in deze zaak te zitten als lid 
van de correctionele rechtbank (5). 
(Art. 79, derde lid, Ger.W.) 

7" Uit de enkele omstandigheid dat een 
rechter als lid van de correctionele 
rechtbank deelneemt aan de berech
ting van een zaak waarin h1j als 
onderzoeksrechter is opgetreden, kan 
niet de miskenning van art. 6, lid 1, 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens worden afgeleid (6). 

8" De rechter die de beklaagde veroor
deelt wegens onopzettelijke doding en 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
na de fout van de beklaagde te hebben 
aangewezen, is niet ertoe gehouden 
bovendien de redenen van die fout te 
vermelden. 

(VANDEKERCKHOVET. VANDEVOORDE, « URA
NUS , N.V., E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
van het algemeen rechtsbeginsel dat de 
noodzakelijke eerbiediging van het recht 
op een onpartijdige rechtbank inhoudt 
en voor zover nodig van de artikelen 418, 
419, 420 van het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, op grond van een 
eigen onderzoek van de zaak, evenwel 
gebaseerd, enerzijds, op de vaststellin
gen van de verbalisanten en de gerechts
deskundige ir. Derijcke met betrekking 
tot het feitelijk verloop van het ongeval, 

(5) Cass., 8 feb. 1977 (A.C., 1977, 645) en · 
15 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 516) en de con
clusie van de heer advocaat-generaai Veiu v66r 
Cass., 18 maart 1981, voitallige zitting (ibid., 
1980-81, nr. 413), inzonderheid biz. 790, 791 en 
798, tweede koiom. 

(6) Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 516) 
·en de conciusie van de heer advocaat-generaai 
Veiu v66r Cass., 18 maart 1981, voltallige zit
ting (ibid., 1980-81, nr. 413), inzonderheid 
biz. 795, tweede koiom. 

in opdracht van de heer onderzoeksrech
ter F. Porta verricht, anderzijds, op de 
verklaringen van beklaagde, eiser, de 
rechtstreeks gedaagde Vandenbussche, 
de getuige Vandevoorde en de verbalise
rende rijkswachters, verklaringen afge
legd in eerste aanleg ter terechtzitting 
van de Correctionele Rechtbank te leper, 
waarvan de heer F. Porta als rechter 
deel uitmaakte, de aan eiser ten laste 
gelegde feiten bewezen verklaart en hem 
veroordeelt op strafrechtelijk gebied tot 
een gevangenisstraf van twee maanden 
met uitstel gedurende een termijn van 
drie jaar en een geldboete van tweehon
derd frank of een vervangende gevange
nisstraf van twee maanden, en, op bur
gerrechtelijk gebied, zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke vorderingen van eiser tegen 
de laatste twee verweerders, 

terwijl uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat in eerste · 
aanleg de heer F. Porta, rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te leper, 
door de waarnemend voorzitter van de 
rechtbank werd aangesteld tot plaatsver
vangend onderzoeksrechter en in die 
hoedanigheid kennis heeft genomen van 
de zaak waarover hij zich als rechter zit
tend in de derde correctionele kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
leper, bij vonnissen van 21 juni 1979 en 
9 oktober 1980 van deze rechtbank, heeft 
uitgesproken, zodat het arrest, dat, niet
tegenstaande het de vonnissen van 
21 juni 1979 en 9 oktober 1980 vernietigt 
en opnieuw wijst, uitspraak doet op 
grond van feitelijke elementen, vaststel
lingen en verklaringen van het vooron
derzoek uitgevoerd in opdracht van de 
heer onderzoeksrechter F. Porta en van 
het onderzoek ter terechtzitting in eerste 
aanleg voor de Correctionele Rechtbank 
te leper waarin dezelfde magistraat zit
ting had en zich aldus de onregelmatig
heid in de samenstelling van de recht
bank eigen maakt, een miskenning 
inhoudt, wegens de in het middel 
gelaakte samenstelling van de derde cor
rectionele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te leper, van de funda
mentele regel van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de noodzakelijke eerbiediging 
van het recht op een onpartijdige recht
bank inhoudt in de mate dat ze een aan
tasting uitmaakt van het recht van de 
beklaagde, eiser, op een eerlijke behan
deling van de zaak door een onafhanke-
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lijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie bij het bepalen van de gegrondheid 
van de tegen hem ingestelde strafvorde
ring voor het vonnisgerecht (schending 
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag van 
4 november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, van het algemeen rechts
beginsel dat de noodzakelijke eerbiedi
ging van het recht op een onpartijdige 
rechtbank inhoudt en van de arti
kelen 418, 419, 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek) : 

Over de eerste grond van niet-ont
vankelijkheid tegen het middel, door 
verweerster Uranus opgeworpen, en 
hieruit afgeleid dat het hof van 
beroep de beweerde onregelmatige 
samenstelling van de correctionele 
rechtbank en de beweerde nietig
heid van haar vonnissen niet over
neemt; 

Overwegende dat het arrest welis
waar de beroepen vonnissen vernie
tigt, maar zulks niet doet wegens 
enige onregelmatigheid in de 
samenstelling van de rechtbank; dat 
de beroepen vonnissen vernietigd 
worden omdat het hof van beroep 
de uitspraak van de rechtbank op 
sommige punten wijzigt, zonder dat 
het de voor de rechtbank gevoerde 
procedure kritiseert, en het integen
deel onder meer steunt op het voor 
de rechtbank verrichte onderzoek; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over de tweede en de derde grond 
van niet-ontvankelijkheid tegen het 
middel, door verweerster Uranus 
opgeworpen, en hieruit afgeleid dat 
artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet zonder enig voorbehoud, 
wat bepaalde onderdelen betreft, 
kan worden geacht van openbare 
orde te zijn, dat, in zoverre artikel 6, 
lid 1, betrekking heeft op het recht 
van verdediging waarvan het recht 
op een onpartijdige rechter slechts 
een modaliteit of een aspect is, de 
beklaagde kan afzien van de uitoefe
ning van dat recht, dat er een ver
band bestaat tussen het recht op 

een onpartijdige rechter en de 
mogelijkheid om een rechter te wra
ken, en dat eiser, door te beweren 
dat het middel geen wrakingsgrond 
aanvoert, een al te subtiel onder
scheid maakt, dat niet kan worden 
aangenomen : 

Overwegende dat de regel luidens 
welke de rechtbank onpartijdig 
moet zijn, een algemeen rechtsbe
ginsel is dat door artikel 6, lid 1, 
van het genoemde Verdrag wordt 
gehuldigd; dat wanneer in een mid
del wordt aangevoerd dat de recht
bank niet onpartijdig is omdat zij op 
zulk een wijze is samengesteld dat, 
met betrekking tot de onpartijdig
heid van de rechters, een essentiele 
regel inzake rechtsbedeling wordt 
geschonden, het desbetreffende mid
del de openbare orde raakte en voor 
het eerst in cassatie mag worden 
opgeworpen; dat daarentegen, wan
neer het niet om een essentiele 
regel inzake rechtsbedeling gaat en 
aileen de persoonlijke onpartijdig
heid van een rechter ter discussie 
wordt gesteld, de beklaagde te 
bekwamer tijd in feitelijke instantie 
daarover dient te klagen; dat 
immers in dit laatste geval niet het 
beginsel dat de rechter onpartijdig 
moet zijn, ter sprake komt, maar 
wel de vraag of in de zaak zelf, val
gens de omstandigheden, een rech
ter persoonlijk als partijdig kan 
worden aangemerkt; 

Overwegeride dat ten deze niet de 
persoonlijke onpartijdigheid van een 
rechter wordt betwist, maar alge
meen de vraag wordt opgeworpen of 
artikel 6, lid 1, van het genoemde 
Verdrag wordt geschonden wanneer 
een rechter die in een zaak als 
onderzoeksrechter heeft gefungeerd, 
deel uitmaakt van de kamer die in 
eerste aanleg over de zaak beslist; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid moeten worden verwor
pen; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat een ieder, 
krachtens artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
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Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, onder meer bij 
het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde strafvor
dering, recht heeft op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak door een 
onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie welke bij de wet is 
ingesteld; 

Overwegende dat dit recht beslo
ten ligt in het ruimer recht op een 
eerlijk proces, waarbij de beklaagde 
niet onrechtmatig in een nadelige 
situatie wordt geplaatst; dat een 
strafproces niet meer eerlijk is wan
neer er ernstige redenen bestaan 
om aan de onpartijdigheid van de 
rechter te twijfelen; 

' 
Overwegende dat de onderzoeks-

rechter « een rechterlijke instantie 
is welke door de wet is ingesteld »; 
dat hij immers een rechter is van de 
rechtbank van eerste aanleg, ook al 
is hij, krachtens de wet, speciaal 
belast met de gerechtelijke strafon
derzoeken; dat hij, overigens, met 
toepassing van artikel 79 van het 
Gerechtelijk Wetboek, volgens zijn 
rang zitting kan blijven nemen voor 
de berechting van de zaken die aan 
de rechtbank van eerste aanleg wor
den voorgelegd; dat hij juist daarom, 
ondanks het verbod van cumula
tie van rechterlijke ambten, in arti
kel 292 van hetzelfde wetboek ver
vat, « bevoegd blijft om kennis te 
nemen van de zaak waarvan hij het 
onderzoek heeft gedaan, nadat zij 
naar de rechtbank werd verwezen », 
zoals werd verklaard bij de parle
mentaire voorbereiding van voor
noemd artikel; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter als onafhankelijke rechter 
tot taak en plicht heeft het gerechte
lijk strafonderzoek zowel a charge 
als a decharge te doen; 

Dat daaruit volgt dat - behou
dens het geval dat de onderzoeks
rechter tijdens de uitvoering van 
zijn ambt in die speciale hoedanig
heid, door uitlatingen of op welke 
andere wijze ook, blijk zou hebben 
gegeven van vooringenomenheid 

zodat hij niet meer de nodige waar
borgen inzake onpartijdigheid zou 
bieden, wat ten deze in de loop van 
de procedure nooit is aangevoerd -
geen wettelijke bepaling de magis
traat die in een zaak het ambt van 
onderzoeksrechter heeft waargeno
men, verbiedt in dezelfde zaak als 
lid van de correctionele rechtbank 
zitting te nemen; 

Overwegende dat derhalve eisers 
recht op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak door een onafhanke
lijke en onpartijdige instantie niet 
werd miskend wegens de enkele 
omstandigheid dat van de correc
tionele rechtbank deel uitmaakte de 
rechter die tevoren reeds in dezelfde 
zaak als onderzoeksrechter had 
gefungeerd; dat, nu de procedure in 
eerste aanleg niet deswege door 
enige nietigheid was aangetast, het 
hof van beroep zich niet een uit de 
procedure in eerste aanleg voort
gevloeide nietigheid eigen heeft 
gemaakt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 419, 
420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt op 
strafrechtelijk gebied tot een gevangenis
straf van twee maanden met uitstel 
gedurende een termijn van drie jaar en 
een geldboete van tweehonderd frank of 
een vervangende gevangenisstraf van 
twee maanden, en op burgerlijk gebied 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de burgerrechtelijke vorde
ring van eiser tegen de laatste twee ver
weerders, wegens overtreding van de 
artikelen 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek, en deze beslissing verant
woordt door het motief : « Al deze ele
menten samen in hun onderling verband 
dwingen de overtuiging af dat de 
bestuurder Seynaeve de door hem 
gevolgde rijstrook niet verlaten heeft, 
terwiji dit wel gedaan werd door (eiser), 
hetzij wegens een onaangepaste rem
ming in functie van de toestand van de 
reminrichting van zijn voertuig, hetzij 
zonder remming wegens een door hem 
niet nader omschreven reden "• 
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terwijl, nu het arrest verder niet preci- _ van de zaak te hebben weergegeven 
seert of het de telastleggingen jegens ·en onderzocht, de in het middel aan
eiser bewezen acht omdat eiser de door gehaalde considerans als besluit £or
hem gevolgde rijstrook heeft verlaten muleert; dat het arrest eiser veroor
ten gevolge van een onaangepaste rem- deelt wegens onopzettelijke doding 
ming in functie van de toestand van de 
reminrichting van zijn voertuig, dan wel en wegens het onopzettelijk toebren-
zonder remming wegens een door hem gen van letsels; 
niet nader omschreven reden, doch deze 
vraag openlaat, de beslis"sing slechts wet
telijk kon verantwoorden door ten laste 
van eiser de fout aan te duiden welke 
het in beide hypothesen die het voorop
gesteld in aanmerking neemt; het arrest, 
dat enkel de hypothese onderzoekt dat 
eiser ten gevolge van een onaangepaste 
remming in functie van de toestand van 
de reminrichting van zijn voertuig de 
door hem gevolgde rijstrook heeft verla
ten, nergens vaststelt, noch uit zijn vast
stellingen laat afleiden welke fout het 
eiser ten kwade duidt in de hypothese 
dat de door hem gevolgde rijstrook werd 
verlaten zonder remming « wegens een 
door hem niet nader omschreven 
reden >>, noch aanduidt dat eiser in dat 
geval de schade had kunnen voorzien en 
niet de nodige maatregelen heeft gena
men om deze te vermijden, welke ele
menten bestanddelen uitmaken van de 
aan eiser ten laste gelegde misdrijven, 
zodat het arrest zijn beslissing niet wet-· 
telijk verantwoordt (schending van de 
artikelen 418, 419, 420 van het Strafwet
boek en de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest, door 
niet te verduidelijken welke de omstan
digheden zijn waaruit het het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg afleidt 
om het dispositief dat de aan eiser ten 
laste gelegde overtreding van de artike-. 
len 418, 419 en 420 van het Strafwetboek 
voor het hof bewezen zijn gebleven, te 
verantwoorden, zijn beslissing bovendien 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de betwisting over de oor-
zaak van een verkeersongeval 
waarin eiser betrokken was, betrek
king had op de vraag of eiser in de 
rijstrook die hij volgde, werd aange
reden door de auto van de tegenlig
ger Seynaeve, dan wel of het eiser 
was die zijn rijstrook verliet en de 
auto van de tegenligger Seynaeve 
aanreed; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, na in het arrest de gegevens 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat het als een fout 
van eiser die het ongeval heeft ver
oorzaakt, aanmerkt dat hij de rij
strook die hij volgde, verlaten heeft; 
dat het arrest daardoor het gebrek 
aan voorzorg of onvoorzichtigheid 
aan de zijde van eiser aanduidt en 
eisers veroordeling wegens de hem 
ten laste gelegde misdrijven wette
lijk verantwoordt; dat het arrest, in 
de consideransen die aan het besluit 
voorafgaan, de omstandigheden ver
duidelijkt waaruit het eisers fout 
afleidt en aldus de redenen opgeeft 
waarom het tot het vermelde besluit 
komt; dat de rechters niet verplicht 
waren bovendien de redenen van de 
fout te vermelden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering betreft, dat de sub
stantiele 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. 

4 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Butzler. 
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Nr. 520 

2' KAMER - 4 mei 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT DE OPEN
BARE ORDE NIET RAAKT OF GEEN BETREK-
K!NG HEEFT OP EEN DWINGENDE BEPALING 

niet als loon maar als kosten tot her
stel van de toegebrachte minder
waarde van de installatie worden 
gevorderd, en dat derhalve die uitgave 
niet het gevolg is van de enkele ver
vulling van een op de burgerlljke par
tij wegende wettelijke en contractuele 
verplichting (2). (Artt. 1383 en 1383. 
B.W.) 

- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FE!- (DERUDDER D., DERUDDER M., VAN DEN 

TENRECHTER - N!ET ONTVANKELIJK MID- BERGHE T. « IMEWO " N.V.) 

DEL; 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - OORZA

KELIJK VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN DE 
SCHADE - BEGRIP. 

1o Niet ontvankelijk is het middel over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, dat de openbare orde 
niet raald noch een bepaling van dwin
gend recht betreft en niet aan de fei
tenrechter werd voorgelegd en even
min door deze ambtshalve is opgewor
pen (1). 

2o Wettelljk verantwoord en regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
die, na de beklaagde en de voor hem 
civielrechtelijke partijen op strafrech
telijk gebied te hebben veroordeeld en 
na te hebben vastgesteld dat door de 
!out van de beklaagde een elektrici
teitspaal van de openbare verlichting 
werd vernield, dat de burgerlijke partij 
een naamloze vennootschap is, 
bestaande uit gemeenten en de N. V. 
Ebes, waarin de N. V. Ebes het gebruik 
van haar installaties inbracht die zij 
met eigen personeel tegen kostprijs 
exploiteert, en waarvan de onder
houds- en herstellingswerken voor 
rekening van de burgerlijke partij 
komen, de beklaagde en de voor hem 
civielrechtelljke partijen veroordeelt 
tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een post arbeidsloon, op grand dat 
de burgerlijke partij weliswaar wette
lijk en contractueel verplicht was de 
vernielde paal te herstellen, doch zij, 
zonder de !out van eiser, a an de N. V. 
Ebes geen loonkosten als herstellings
kosten had moeten betalen, dat die de 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Overwegende dat het vonnis 
alleen uitspraak doet over de door 
verweerster tegen de eisers inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis oordeelt : «* alhoe
wel de naamloze vennootschap Imewo 
wettelijk en contractueel verplicht was 
om de vernielde paal te herstellen, ( ... ) 
dit ter zake niet (belet) dat er een oorza
kelijk verband bestaat tussen de fout 
van de beklaagde en de door de naam
loze vennootschap Imewo gevorderde 
schade, vermits zonder die fout het per
soneel van Ebes deze werken, naast zijn 
gewone zaken, niet had moeten uitvoe
ren en de naamloze vennootschap Ebes 
aldus geen prestaties van haar werkne
mers had moeten derven, en de naam
loze vennootschap Imewo deze herstel
kosten aan Ebes niet zou hebben moeten 
vergoeden, zoals (en niettegenstaande) 
dit contractueel was voorzien; ( ... ) op 
hem door wiens fout deze meeruitgaven 
zijn ontstaan ( ... ) bijgevolg de verplich
ting (rust) deze te vergoeden; (verweer
ster) ( ... ) geen loon (vordert) doch wel 
een bedrag dat gelijk is aan de minder
waarde toegebracht door de fout van 
(eerste eiser tot cassatie) aan de elektri
citeitsinstallatie; ( ... ) de uitbetaalde lonen 

supplementaire uitgave die de burger-1-------------------------------------
lijke partij ten gevolge van de !out van 
de beklaagde moest doen, door haar 

(1) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 31). 

(2) Zie Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1004) 
en de conclusie van de heer procureur-gene
raal Duman, toen eerste advocaat-generaal, 
7 maart 1979 (ibid., 1978-79, 796), 26 sept. 1979 
en 30 april 1980 (A.C., 1979-80, nrs. 58 en 553). 
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aan het personeel van de naamloze ven
nootschap Ebes, die tot herstel overgin
gen voor rekening van de burgerlijke 
partij, ( ... ) alzo een element zijn van de 
herstelkosten, naast de andere opgege
ven elementen, alle uitsluitend veroor
zaakt door de fout van (eerste eiser) en 
in rechtstreeks oorzakelijk verband 
ermee »; het vonnis de eis van de burger
lijke partij geheel gegrond verklaart en 
de eisers veroordeelt tot betaling van 
19.511 frank schadevergoeding, en in de 
kosten van het hager beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig althans dubbelzinnig is enerzijds 
te stellen dat de naamloze vennootschap 
Imewo wettelijk en contractueel ver
plicht was om de vernielde paal te her
stellen, en anderzijds te beslissen dat dit 
ter zake niet belet dat er tach een oorza
kelijk verband bestaat tussen de fout 
van eerste eiser en de door de naamloze 
vennootschap Imewo geleden schade, en 
hem te veroordelen tot betaling van de 
gevorderde schadevergoeding, op grand 
dat op hem, door wiens fout uitgaven 
zijn ontstaan, de verplichting rust deze 
te vergoeden; het vonnis derhalve, nu 
het in het ongewisse laat of de geleden 
schade haar oorzaak vindt in de wette
lijke en contractuele verplichting tot her
stelling dan wel in de fout van eerste 
eiser tegenstrijdig althans dubbelzinnig 
beslist en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, hij die wettelijk 
en/of contractueel verplicht is om 
bepaalde uitgaven te dragen, door de 
enkele vervulling van die verplichting 
geen schade lijdt die in oorzakelijk ver
band staat met de eventuele fout van 
een derde; het recht op schadevergoe
ding van de benadeelde tegen de schade
verwekker, krachtens artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek enkel gegrond is 
voor de schade die in oorzakelijk ver
band staat met de fout van de schadever
wekker; het vonnis derhalve, nu het vast
stelt dat de benadeelde wettelijk en 
contractueel verplicht was om bepaalde 
uitgaven (de schade) te dragen, niet zon
der miskenning van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek de eisers in solidum 
kan veroordelen tot betaling van de 
gevorderde schadevergoeding; 

derde onderdeel, het tegenstrijdig 
althans dubbelzinnig is enerzijds vast te 
stellen dat de burgerlijke partij « geen 
loon (vordert) doch wel een bedrag dat 
gelijk is aan de minderwaarde toege
bracht door de fout van (eerste eiser) 
aan de elektriciteitsinstallatie », en 

anderzijds te beslissen dat « de uitbe
taalde lonen aan het personeel van de· 
naamloze vennootschap Ebes, ( ... ) alzo 
een element (zijn) van de herstelkosten, 
naast de andere opgegeven elementen, 
alle uitsluitend veroorzaakt door de fout 
van (eerste eiser) en in rechtstreeks oor
zakelijk verband ermee »; het vonnis der
halve, nu het in het ongewisse laat of de 
toegestane schadevergoeding (deels) de • 
aan het personeel van de naamloze ven
nootschap Ebes uitbetaalde lonen uit
maakt, dan wel een bedrag dat gelijk is 
aan de minderwaarde toegebracht door 
de fout van eerste eiser tegenstrijdig 
althans dubbelzinnig beslist en artikel 97 
van de Grondwet schendt; 

vierde onderdeel, hij die hetzij lonen 
uitbetaalt aan herstellingspersoneel het
zij gehouden is tot terugbetaling van de 
loonkosten voor dit personeel, door de· 
enkele vervulling van deze contractuele 
verplichting geen schade lijdt die in oor
zakelijk verband staat met de eventuele 
fout van een derde; het recht op schade
vergoeding van de benadeelde, tegen de· 
schadeverwekker, krachtens artikel 1382 
van het Burgerlijk wetboek enkel 
gegrond is in zoverre de schade van de 
benadeelde in oorzakelijk verband staat 
met de fout van de schadeverwekker; het · 
vonnis derhalve, nu het vaststelt dat de 
benadeelde gehouden was bepaalde uit- · 
gaven (de loonkosten) te dragen, niet 
zonder schending van artikel 1382 van 
het Burgerlijk wetboek de eisei'S in soli
dum kon veroordelen tot betaling van de 
gehele gevorderde schadevergoeding : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat verweerster een uit 
gemeenten en de naamloze vennoot
schap Ebes bestaande intercommu
nale maatschappij is, waarin de 
naamloze vennootschap Ebes het 
gebruiksrecht van haar installaties 
inbracht die ze met eigen personeel 
tegen kostprijs exploiteert, en waar
van de onderhouds- en herstellings
kosten voor rekening van verweer
ster komen; 

Overwegende dat het vonnis de 
eisers in solidum veroordeelt tot 
betaling aan verweerster van de 
som van 19.511 frank met rente, 
waarin begrepen een post << arbeids
loon » van 14.124 frank; 

Overwegende dat het vonnis, zon
der ter zake gekritiseerd te worden, 
vaststelt dat de betwisting ten 
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gronde, zowel in eerste aanleg als in 
hoger beroep, enkel het oorzakelijk 
verband tussen de fout van eerste 
eiser en de door verweerster aan de 
naamloze vennotschap Ebes als 
arbeidsloon vergoede som betrof; 

Dat het middel, dat de openbare 
orde niet aanbelangt noch bepalin
gen van dwingend recht betreft, 
mitsdien niet ontvankelijk is in 
zoverre het voor het Hof voor de 
eerste maal het oorzakelijk verband 
met de overige schadeposten aan
vecht; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat : het feit dat verweerster 
wettelijk en contractueel verplicht 
was de vernielde paal te herstellen, 
niet belet dat er ten deze een uit
sluitend en rechtstreeks oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout van 
eerste eiser en de door verweerster 
gevorderde schade, vermits laatstge
noemde, zonder die fout, aan de 
naamloze vennootschap Ebes geen 
loonkosten als herstellingskosten 
had moeten betalen; verweerster 
ingevolge de fout van eerste eiser 
supplementaire uitgaven moest doen 
die door haar niet als loon, maar als 
kosten tot herstel van de toege
bracht minderwaarde van de instal
latie gevorderd worden; 

Overwegende dat de rechters 
aldus zonder tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid met zekerheid 
beslissen dat de betwiste uitgave 
veroorzaakt werd door de fout van 
eerste eiser, en dat de aan verweer
ster toegekende som de vergoeding 
uitmaakt voor de kosten die ze heeft 
moeten doen om de aangerichte 
·schade te herstellen; dat de rechters 
aldus, zonder schending van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, eveneens beslissen dat de 
litigieuze uitgaven door verweerster 
niet het gevolg zijn van de enkele 
vervulling van een op haar wegende 
wettelijke en contractuele verplich
ting; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler en De Gryse. 

Nr. 521 

2' KAMER - 5 mei 1982 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE APPEL
RECHTER GEGROND OP EIGEN REDENEN -
BEROEPEN VONNIS N!ETIG - NIETIGHEID 
ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN 
DE BESLISSDIG IN HOGER BEROEP. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE EN VAN DE VOOR HEM BUR
GERRECHTELIJK MNSPRAKELIJKE PARTIJ -
VERNIETIGING OP HET CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - GEVOLG T.A.V. DE BUR
GERRECHTELIJK MNSPRAKELIJKE PARTIJ. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING, OP DE STRAFVORDERING -
GEVOLG M.B.T. DE BESLISSINGEN OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERINGEN TEGEN DE 
BEKLAAGDE EN TEGEN DE BURGERRECHTE
LIJK MNSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH 
REGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
GEVOLG M.B.T. DE BESLISSINGEN OP DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERINGEN VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERRECHTELIJK 
MNSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH REGEL
MATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN. 

1• Wanneer de appelrechter zijn overtui
ging met eigen redenen staaft zonder 
dat hij de redenen van het beroepen 
vonnis overneemt, neemt hij geenszins 
de nietigheid van de procedure voor de 
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eerste rechter of van diens beslissing 
over, oak al bevestigt hij het beroepen 
vonnis en beslist hij dat de bij die 
beslissing opgelegde straffen wettig en 
passend zijn (1). 

2o Wanneer de beslissing tot veroorde
ling van de beklaagde op diens cassa
tieberoep vernietigd wordt en de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien, 
brengt die cassatie vernietiging mede 
van de beslissing dat de burgerrechte
Jijk aansprakelijke partij gehouden is 
tot betaling van de geldboete en de 
kosten (2). 

3° Cassatie, op het niet beperkt cassatie
beroep van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
vernietiging mede van de definitieve 
en niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, die het gevolg zijn 
van de eerste beslissing (3), alsmede 
vernietiging van de beslissing dat de 
burgerrechtelijk aansprakelike partij, 
die zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien, gehouden is tot betaling van 
de schadevergoeding en de kosten van 
die burgerlijke rechtsvorderingen. 

4° Cassatie, op het cassatieberoep van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering brengt vernietiging 
mede van de eindbeslissingen op de 
door hem en door de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, die aan 
dezelfde onwettigheid lijden en waar
tegen die beklaagde en de burgerrech
telijk aansprakelijke zich regelmatig 
in cassatie hebben voorzien (4), als
mede vernietiging van de niet defini
tieve beslissingen op die burgerlijke 
rech tsvorderingen; 

(•· BELGIE » N.V., GDALEWITCH EA T. DENIS E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de cassatieberoepen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de rechtsvordering, door het open
baar ministerie ingesteld tegen de 
medebeklaagde Francis Denis en de 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tijen Leon Labiau en Rose Denis : 

Overwegende dat de eisers 
Etienne Gdalewitch, beklaagde, als
ook de voor hem civielrechtelijk 
aansprakelijken Henri Gdalewitch 
en Therese Delbecque, niet bevoegd 
zijn om tegen die beslissingen cas
satieberoep in te stellen; 

Overwegende dat de cassatiebe
roepen van eiseres, de vrijwillig tus
sengekomen naamloze vennootschap 
<< Belgie », en van de eisers Henri 
Gdalewitch en Therese Delbecque 
als burgerlijke partijen slechts ont
vankelijk zijn in zoverre die eisers 
zijn veroordeeld in kosten van die 
rechtsvordering; 

Dat de eisers in dat opzicht geen 
enkel middel aanvoeren; 

II. In zoverre de cassatieberoepen 
van de eisers, de beklaagde Etienne 
Gdalewitch en de voor hem civiel
rechtelijk aansprakelijken Henri 
Gdalewitch en Therese Delbecque, 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de rechtsvordering door het open
baar ministerie ingesteld : 

1. tegen de eiser Etienne Gdale
witch : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 36bis van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, 

doordat het bestreden vonnis de aan 
de beklaagde Etienne Gdalewitch ten 

RET HOF; - Gelet op het bestre- laste gelegde feiten bewezen acht en 
den vonnis, op 17 november 1981 in hem, met bevestiging van het vonnis van 
------------------1 de eerste rechter, veroordeelt tot ver

scheidene geldboeten, hem verwijst in de 
kosten en hem vervallen verklaart van 
het recht tot sturen, terwijl uit de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat de politierechtbank de zaak 
tegen de op 31 maart 1964 geboren 
beklaagde Gdalewitch, die vervolgd 

(1) Zie Cass., 26 jan. 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 316). 

(2) Cass., 9 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 237). 

(3) en (4) Zie Cass., 26 mei 1981 (A.C., 
1980-81, nr 555). 
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wordt wegens op 28 september 1980 
gepleegde misdrijven, in openbare zitting 
heeft behandeld en aldus artikel 36bis 
van de wet van 8 april 1965 heeft 
geschonden, en terwijl het bestreden 
vonn~s de nietigheid van het beroepen 
vonms overneemt, nu het dat vonnis niet 
tenietdoet doch alle beschikkingen ervan 
bevestigt, na te hebben beslist dat « de 
door de eerste rechter aan Gdalewitch 
Etienne ten laste gelegde feiten derhalve 
bewezen zijn gebleven en dat de straffen 
welke zijn uitgesproken voor de feiten, 
zoals ze in het bestreden vonnis zijn 
omschreven, wettig zijn en in verhou
ding staan tot de zwaarwichtigheid van 
de feiten », 

Overwegende dat de politierecht
bank de op 31 maart 1964 geboren 
eiser veroordeelt wegens de op 
28 september 1980 begane overtre
dingen van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek en van het 
Wegverkeersreglement, na de zaak 
in openbare terechtzitting te hebben 
behandeld; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 36bis, tweede lid, van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, het onderzoek van de 
vervolgingen die tegen minderjari
gen van meer dan zestien jaar en 
minder dan volle achttien jaar oud 
zijn ingesteld voor de op grond van 
het gemene recht bevoegde gerech
ten, in raadkamer plaatsvindt in de 
bij die wetsbepaling omschreven 
gevallen; 

Dat derhalve het door die recht
bank in openbare terechtzitting 
gedane onderzoek onwettig is; 

Overwegende evenwel dat de cor
rectionele rechtbank die de zaak, 
wat de minderjarige betreft, in raad
kamer heeft behandeld en haar 
overtuiging heeft gegrond op een 
eigen motivering zonder de gronden 
van het beroepen vonnis over te 
nemen, de nietigheid van de rechts
pleging voor de eerste rechter niet 
heeft overgenomen, ook al heeft ze 
het beroepen vonnis bevestigd en 
beslist dat de door de eerste rechter 
opgelegde straffen wettig en pas
send zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek, 19.3.3 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en 97 van de 
Grondwet, 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven motivering van het 
vonnis dubbelzinnig is; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat, wat de 

beslissing op de tegen eiser wegens 
de telastleggingen C en D ingestelde 
strafvordering betreft, de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

2. tegen de eisers Gdalewitch en 
Therese Delbecque : 

Overwegende dat, nu de eisers 
zich regelmatig in cassatie hebben 
voorzien tegen het openbaar minis
terie, de vernietiging van de beslis
sing op de tegen de beklaagde 
ingestelde strafvordering leidt tot de 
vernietiging van de beslissingen 
waarbij die eisers civielrechtelijk 
aansprakelijk worden verklaard 
voor de wegens de telastleggingen A 
en B uitgesproken geldboete en 
hoofdelijk aansprakelijk voor de 
kosten van eerste aanleg en het 
gedeelte van de kosten vanhoger 
beroep dat aan hun minderjarige 
zoon Etienne Gdalewitch ten laste is 
gelegd; 

III. In zoverre de cassatieberoe
pen gericht zijn tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen, door de verweerders naam
loze vennootschap De V erenigde 
Meesters, Leon Labiau, Rose Denis, 
Louis J amme en Christiane J amme 
tegen de eisers ingesteld : 

Overwegende dat de op het niet 
beperkte cassatieberoep van de 
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beklaagde uitgesproken vernietiging 
van de beslissing waarbij hij veroor
deeld wordt wegens de misdrijven A 
en B leidt tot de vernietiging van de 
definitieve en de niet definitieve 
beslissingen op de tegen de eisers 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, welke voortvloeien uit de 
eerstgenoemde beslissing, ook al 
zijn de cassatieberoepen tegen de 
niet definitieve beslissingen voorals
nog niet ontvankelijk; 

IV. In zoverre de cassatieberoepen 
van de eisers Henri Gdalewitch en 
Therese Delbecque gericht zijn 
tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen, door hen 
ingesteld tegen de verweerders 
Francis Denis, beklaagde, Leon 
Labiau en Rose Denis, civielrechte
lijk aansprakelijke partijen : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij de 
beklaagde Etienne Gdalewitch ver
oordeeld wordt wegens de misdrij
ven A en B de vernietiging mee
brengt van de beslissingen op de 
door de eisers tegen de verweerders 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, welke beslissingen aan 
dezelfde onwettigheid lijden; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre de 
eiser Etienne Gdalewitch veroor
deeld wordt wegens de telastleggin
gen A en B, de eisers Henri Gdale
witch en Therese Delbecque civiel
rechtelijk aansprakelijk worden ver
klaard voor de betaling van de aan 
hun zoon Etienne Gdalewitch 
wegens die telastleggingen opge
legde geldboete en uitspraak wordt 
gedaan over de kosten van de door 
het openbaar ministerie tegen de 
drie genoemde eisers ingestelde 
rechtsvordering alsook over de 
zowel tegen als door de eisers inge
stelde burgerlijke rechtsvorderin
gen; verwerpt de cassatieberoepen 
voor het overige; beveelt dat van dit 

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt de 
eiser Etienne Gdalewitch in een 
vierde van de kosten en de eisers 
naamloze vennootschap Belgie, 
Henri Gdalewitch en Therese Del
becque, ieder van hen, in een 
twaalfde van de kosten; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

5 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. J. Ansiaux. 

Nr. 522 

2' KAMER - 5 mei 1982 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 4.4, TWEEDE LID ;_ 
STILAAN OF PARKEREN VAN EEN VOERTUIG 
- VERPLAATSING VAN HET VOERTUIG -
AMBTSHALVE VERPLAATSING DOOR EEN 
BEVOEGDE PERSOON - KOSTEN TEN LASTE 
VAN DE BESTUURDER - TERUGVORDERING 
VAN DE KOSTEN- BEWIJS. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - WEGVERKEER 
- WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, 
ART. 4.4, TWEEDE LID - AMBTSHALVE VER
PLAATSING DOOR EEN BEVOEGDE PERSOON 
VAN EEN STILSTAAND OF GEPARKEERD 
VOERTUIG - VERPLAATSINGSKOSTEN -
KOSTEN TEN LASTE VAN DE BESTUURDER
TERUGVORDERING VAN DE KOSTEN. 

1 • en 2" De kosten voor de ambtshalve 
verplaatsing door een bevoegd per
soon, van een stilstaand of geparkeerd 
voertuig, overeenkomstig art. 4.4 Weg
verkeersreglement 1 dec. 1975, vallen 
volgens het tweede lid van art. 4.4 ten 
Jaste van de bestuurder van het ver
plaatste voertuig, zodat het bestuur 
waarvan de persoon, die voor de ver
plaatsing heeft gezorgd, dee] uitmaakt, 
krachtens die wetsbepaling het recht 
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heeft om de kosten van de bestuurder 
terug te vorderen, zonder dat hif 
behoeft te bewifzen dat de factuur van 
de takeldienst is betaald. 

(BIAR T. STAD LUIK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 november 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring : 

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

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 1.150 
frank te betalen dat van haar gevorderd 
werd door de vennootschap « Les Depan
neurs reunis » wegens het slepen van 
eisers wagen, 

terwijl de factuur van verweerster, die 
eiser verschillende rappelbrieven en 
ingebrekestellingen had gestuurd ten 
einde de betaling te bekomen van de 
sleepkosten, niet betaald was en het 
bestreden vonnis vaststelt dat niet geble
ken is van de betaling van die factuur 
noch van het feit dat verweerster 
schuldeiseres was van eiser : 

name ter zake dat hij in strijd met 
artikel 24 van het Wegverkeersregle
ment zijn voertuig heeft laten stil
staan of parkeren op een plaats 
waar het verboden is, in de uit
spraak over de burgerlijke rechts
vordering vaststelt dat verweerster, 
aan wie de vennootschap « Les De
panneurs reunis )) de litigieuze fac
tuur had toegezonden, haar vorde
ring grondt op artikel 4.4., tweede 
lid, van het Wegverkeersreglement 
volgens hetwelk het in dergelijke 
gevallen en onder de daarin aange
geven voorwaarden toegestaan is 
om ambtshalve, op risico en kosten 
van de bestuurder, een voertuig te 
verplaatsen, waarna het eiser ver
oordeelt tot betaling van die kosten; 

Dat het vonnis aldus zonder 
schending van artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek beslist dat ver
weerster het bewijs had geleverd 
van de verbintenis waarvan ze de 
uitvoering vorderde; dat verweerster 
alvorens in rechte op te treden niet 
diende te bewijzen dat de factuur 
van de takeldienst betaald was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. J. Bronckart, Luik. 

Nr. 523 

2• KAMER - 5 mei 1982 
Overwegende dat het vonnis, na 

eiser op de strafvordering tot een 
straf te hebben veroordeeld, met 1° CHEQUE - UITGIITE ZONDER VOORAF

GAAND, TOEREIKEND EN BESCHIKBAAR 
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het FONDS - WAARDEPAPIER ZONDER DAGTEKE

NING OF VERMELDING VAN DE PLAATS WAAR 
DE CHEQUE GETROKKEN IS, MAAR AAN TE 
MERKEN ALS EEN CHEQUE IN DE GEWONE 
BETEKENIS VAN HET WOORD - WAARDEPA
PIER NIETTEMIN EEN CHEQUE, IN DE ZIN VAN 
ART. 61 CHEQUEWET 1 MAART 1961. 

Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over de twee middelen samen, het eer
ste afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest vermeldt dat « zelfs 
2° CHEQUE - CHEQUEWET 1 MAART 1961, als een cheque wegens het ontbreken 

van een bij de wet voorgeschreven ver
melding, met name van de dagtekening, 
niet langer geldig is als handelspapier, 
artikel 61, eerste lid, van de wet van 
1 maart 1961 toch van toepassing is, 
mits : 1o de trekker bij de afgifte wist dat 
de cheque niet gedekt was; 2o de uitgege
ven titel als cheque wordt beschouwd in 
de gewone betekenis van het woord, 
welke twee voorwaarden ten deze ver
vuld zijn "• dat het met die vermelding 
niet antwoordt op het verweermiddel van 
eiser ten betoge dat de strafbepalingen 
weliswaar van toepassing zijn, zelfs als 
de cheque niet regelmatig is naar de 
vorm, doch zulks op voorwaarde dat hij 
die de cheque uitgeeft, te kwader trouw 
heeft gehandeld, terwijl ten deze eiser te 
goeder trouw was, vermits hij met de 
nemer van de cheque overeengekomen 
was dat de dagtekening zou vermeld 
worden op de dag van de betaling; uit de 
considerans van het arrest volgens welke 
de betrokken titel nooit gedekt geweest 
was, niet kan worden afgeleid dat eiser 
bij de uitgifte van de titel te kwader 
trouw was; 

ART. 61 - UITGIFTE - BEGRIP. 

3° CHEQUE - CHEQUEWET 1 MAART 1961, 
ART. 61, 1° - UITGIFTE ZONDER VOORAF
GAAND, TOEREIKEND EN BESCHIKBAAR 
FONDS ZEDELIJK BESTANDDEEL 
BEG RIP. 

1o Oak al is een cheque, wegens het ont
breken van een bij de wet vereiste ver
melding, niet meer geldig als han
delspapier, tach valt de uitgifte, zonder 
voorafgaand, toereikend en beschik
baar fonds van een cheque zonder dag
tekening of vermelding van de plaats 
waar hij getrokken is, onder art. 61 
Chequewet 1 maart 1961, daar het uit
gegeven waardepapier is aan te mer
ken als een cheque, in de gewone bete
kenis van het woord en werkelijk is 
uitgegeven (1). (Artt. 1, 2 en 61 Che
quewet 1 maart 1961.) 

:lo Een cheque is uitgegeven, in de zin 
tran art. 61 Chequewet 1 maart 1961, 
wanneer de cheque in omloop is 
gebracht of aan de rechthebbende is 
overhandigd (2). 

3' Art. 61; fo, Chequewet 1 maart 1961, 
waarin straf wordt gesteld op de uit
gifte van een cheque zonder -vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar 
fonds, is toepasselijk zodra hij die de 
cheque uitgeeft wetens en willens 
heeft gehandeld, d. w.z. dat hij wei wist 
dat de cheque bij de uitgifte niet was 
gedekt (3). 

(SID!BEH) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1981 door 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1, 2 en 61 van de wet 
van 1 maart 1961 betreffende de invoe
ring in de nationale wetgeving van de 
eenvormige wet op de cheque en de 
inwerkingtreding van deze wet, 

doordat het arrest de door eiser onder
tekende titel aanmerkt als een cheque in 
de zin van de wet en eiser veroordeelt 
wegens uitgifte van een ongedekte che
que, 

terwijl de cheque op het ogenblik van 
de afgifte niet gedagtekend was zoals 
vereist wordt door artikel 1, 5°, van de 
wet van 1 maart 1961, en de titel waarin 
een der in artikel 1 aangegeven vermel
dingen ontbreekt, volgens artikel 2 van 
die wet niet geldt als cheque; de titel op 
het ogenblik van de afgifte niet gedagte
kend was en de dagtekening pas later, in 
strijd met wat de partijen overeengeko
·men waren, werd aangebracht door de 

-------------------1 persoon aan wie de cheque werd over
(1) en (2) Cass., 19 jan. 1979 (A.C., 1976, 587). handigd, vermits de klager zelf verklaart 

dat eiser bij de afgifte van de « cheque » 
(3) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 893). 1 de wens had uitgesproken dat hij vooraf 
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op de hoogte zou ~orden g~brach~ van 
de aanbieding ter mcasso; erser met te 
kwader trouw was op het ogenblik van 
de afgifte van de titel, zodat er bij hem 
geen sprake is van het opzet om de 
" wederpartij '' te bedriegen en de toe
passing van de wet te ontduiken : 

Overwegende dat beklaagde ver
volgd werd, ter zake dat hij in strijd 
met artikel 61, lid 1, 2 en 6, van de 
wet van 1 maart 1961 wetens en wil
lens een cheque hceft uitgegeven 
zonder voorafgaand, toereikend en 
beschikbaar fonds; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
voor de toepassing van artikel 61, 1°, 
van de wet van 1 maart 1961 vol
doende is dat hij die de cheque uit
geeft, bewust gehandeld heeft, d_us 
dat hij wist dat de cheque met 
gedekt was ten tijde van de uitgifte; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
strafrechter niet strikt gebonden is 
aan de bij de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 1 maart 1961 gestelde 
voorwaarden inzake geldigheid van 
de cheque; 

Dat met name het niet vermelden 
van de dagtekening en de plaats 
waar de cheque wordt getrokken, 
niet noodzakelijk het bestraffen van 
de uitgifte van een ongedekte che
que in de weg staat, nu daarmee de 
bescherming van het publiek en een 
vlot en veilig handelsverkeer wordt 
beoogd; 

Dat in dat opzicht de veroorde
lende beslissing reeds naar recht 
verantwoord is, wanneer de uitgege
ven titel wordt beschouwd als een 
cheque in de gewone betekenis van 
het woord; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat zelfs als een cheque 
wegens het ontbreken van een bij 
de wet voorgeschreven vermelding, 
met name van de dagtekening, niet 
langer geldig is als handelspapier, 
artikel 61, eerste lid, van de wet van 
1 maart 1961 niettemin van toepas
sing is, mits 1 o de trekker bij de 
afgifte wist dat de cheque niet 
gedekt was, 2° de uitgegeven titel 
beschouwd wordt als een cheque in 

de gewone betekenis van het woord, 
welke twee voorwaarden ten deze 
vervuld zijn; dat de telastlegging bij
gevolg bewezen blijft; dat overigens 
dient te worden opgemerkt dat uit 
het ter zitting van het hof (van 
beroep) gevoerde onderzoek blijkt 
dat de op de Amsterdam-Rotterdam
bank getrokken cheque nooit gedekt 
is geweest, zelfs niet nadat klaag
ster die de bestelde koopwaar wilde 
leveren, aan beklaagde bij aangete
kend schrijven had laten weten dat 
ze de cheque ter betaling zou aan
bieden, hetgeen in strijd is met de 
bewering van beklaagde als zou hij 
te goeder trouw hebben gehandeld >>; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
het in het middel aangegeven ver
weer en de beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat geen van beide middelen kan 
worden aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaten :mrs. Van Den Eeden 
en Raymond Eugene, Antwerpen. 

Nr. 524 

2' KAMER - 5 mei 1982 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ART. 5 WET VOORLOPIGE HECHTENIS -
BEREKENING VAN DE TERMIJN VAN EEK 
MAAND. 
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De termijn, waarbinnen uitspraak moet 

worden gedaan over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, wordt 
gerekend van de zoveelste tot de dag 
v66r de zoveelste, zonder dat de dag 
waarop de akte is opgemaakt en vanaf 
welke de termijn begint te lopen 
daarin is begrepen (1). (Art. 5 Wet 
Voorlopige Hechtenis, gew. bij art. 3 
wet van 13 maart 1973; artt. 2, 52 en 54 
Ger.W.) 

(BAUGNIET) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1982 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5, tweede lid, van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, 

doordat het arrest de op 22 februari 
1982 door de raadkamer gewezen 
beschikking tot handhaving van de voor
lopige hechtenis van eiser bevestigt, 

het Gerechtelijk Wetboek niet heeft in 
acht genomen volgens welk artikel de in 
maanden of in jaren bepaalde termijn 
wordt gerekend van de zoveelste tot de 
dag v66r de zoveelste; 

tweede onderdeel, het arrest de beslis
sing dat de termijn van een maand 
waarbinnen de handhaving van de voor
lopige hechtenis moet worden gelast, 
wordt gerekend vanaf de dag na die van 
de voorafgaande beschikking, grondt op 
artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, 
ofschoon de wijze waarop de termijnen 
in maanden en jaren worden berekend 
uitdrukkelijk geregeld wordt in arti
kel 54 van dit wetboek; artikel 52 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet mag inge
roepen worden ter uitlegging of ter ver
vollediging van artikel 54 dat duidelijk 
en ondubbelzinnig is; 

derde onderdeel, bij onderzoek van de 
wet van 20 april 1874 blijkt dat ter 
bescherming van de persoonlijke vrij
heid, de dag van de akte in aanmerking 
moet worden genomen voor de bereke
ning van de termijn : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat overeenkomstig 
de artikelen 52 en 54 van het 
Gerechtelijk Wetboek die krachtens 
artikel 2 van genoemd wetboek van 
toepassing zijn op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis, de ter
mijn van een maand waarbinnen 
opnieuw over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis uitspraak moet 
worden gedaan, gerekend wordt 
vanaf de dag na die van de vooraf
gaande beschikking, ten deze vanaf 
23 januari, tot de dag v66r de 
zoveelste, ten deze tot de dag v66r 
23 februari; dat derhalve de nieuwe 
beschikking van 22 februari binnen 
de termijn van een maand is gewe
zen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

terwijl, eerste onderdeel, het op 
3 december 1981 verleende bevel tot aan
houding werd bevestigd bij beschikking 
van 7 december 1981 die zelf op 
22 december 1981 werd bevestigd door de 
kamer van inbeschuldigingstelling; de 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
van eiser werd gelast bij de beschikkin
gen van 23 december 1981, 22 januari 
1982 en 22 februari 1982, welke door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
respectievelijk bij de arresten van 
5 januari 1982, 5 februari 1982 en 
9 maart 1982 werden bevestigd; artikel 5, 
tweede lid, van de wet van 20 april 1874 
vereiste dat een nieuwe beschikking tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis 
gewezen werd binnen een maand, ook al 
was tegen de beschikking van 22 januari 
1982 hoger beroep ingesteld; eiser eerst 
op 22 februari 1982 voor de raadkamer is 
verschenen; bij vergelijking van beide 
data, 22 januari en 22 februari, blijkt dat 
de raadkamer, door op laatstvermelde 
datum de handhaving van eisers voorlo
pige hechtenis te bevelen, artikel 54 van 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

-----------------1 acht zijn genomen en de beslissing 
(1) Cass., 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 469). overeenkomstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Wilmotte, Brussel. 

Op dezelfde dag is een arrest is dezelfde zin 
gewezen op een cassatieberoep van de ver
dachte Van Lennep tegen het arrest van 
dezelfde datum, gewezen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling in zake de eiser. 

Nr. 525 

VERBOD OM IN DEZELFDE ZAAK HET AMBT 
VAN RECHTER WAAR TE NEMEN - DRAAG
WIJDTE. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELL!NG VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- ADVOCAAT DOOR WIE DE BEKLAAGDE WAS 
VERTEGENWOORDIGD - VERBOD OM IN 
DEZELFDE ZAAK HET AMBT VAN RECHTER 
WAAR TE NEMEN- DRAAGWIJDTE. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- VERBOD OM TEGELIJK RECHTER EN PAR
TIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - VERBOD OM TEGELIJK RECHTER 

EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK -
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. 

2• KAMER- 5 mei 1982 5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - VERBOD OM TEGELIJK RECHTER 

EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK -
CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN - ESSENTIELE REGEL VOOR DE RECHTSBEDE-

AANVOERING VAN OMSTANDIGHEDEN WAAR- LING. 
UIT GEEN VORMGEBREK OF ONWETTIGHEID 
WORDT AFGELEID - GEEN CASSATIEMIDDEL. 

Geen cassatiemiddel is de aanvoering 
van omstandigheden waaruit geen 
vormgebrek of enige onwettigheid 
wordt afgeleid (1). (Art. 608 Ger.W.; 
artt. 407 e.v. Sv.) 

(KEBAILI T. DEFKA) 

5 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : I 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Marchal - Gelijkluidende conclu
sie van Mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 526 

1" KAMER - 6 mei 1982 

lu ADVOCAAT - ADVOCAAT DOOR WIE DE 

BEKLAAGDE WAS VERTEGENWOORDIGD -

(1) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 513) en 
de in voetnoot 1 vermelde arresten. 

6° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- VERBOD OM TEGELIJK RECHTER EN PAR
TIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK -
ESSENTIELE REGEL VOOR DE RECHTSJ3EDE-
LING. 

7° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - VERBOD OM TEGELIJK RECHTER 
EN PARTIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK -
REGEL DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT. 

8° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- VERBOD OM TEGELIJK RECHTER EN PAR
TIJ TE ZIJN IN EEN ZELFDE ZAAK - REGEL 
DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT. 

9° OPENBARE ORDE - VERBOD OM 

TEGELIJK RECHTER EN PARTIJ TE ZIJN IN 
EEN ZELFDE ZAAK - REGEL DIE DE OPEN
BARE ORDE RAAKT. 

lo De advocaat die de beklaagde heeft 
vertegenwoordigd, mag het ambt van· 
rechter niet waarnemen in dezelfde 
zaak of in een zaak die, hoewel zij niet 
dezelfde is als de eerste, dezelfde par
tijen tegenover elkaar stelt met 
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betrekking tot een geschil waarin 
dezelfde verweermiddelen kunnen wor
den opgeworpen (1). 

3" en 4" Niemand mag tegelijk rechter en 
partij zijn in eenzelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde partijen 
identieke verweermiddelen kunnen. 
worden opgeworpen (2). (Algemeen 
rechtsbeginsel; artt. 292, 293, 297 en 
304 Ger.W.) 

5" en 6" Het algemeen rechtsbeginsel val
gens hetwelk niemand tegelijk rechter 
en partij mag zijn in een zelfde zaak 
of in een zaak waarin tussen dezelfde 
partijen identieke verweermiddelen 
kunnen worden opgeworpen, is een 
essentiele regel voor de rechtsbedeling 
(3). 

7", 8" en 9" Het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk niemand tegelijk rech
ter en partij mag zijn in een zelfde 
zaak of in een zaak waarin tussen 
dezelfde partijen identieke verweer
middelen kunnen worden opgeworpen, 
raakt de openbare orde (4). 

(HOUBEN T. ROUFOSSE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET· HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 mei 1981 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
dat niemand tegelijkertijd rechter en 
partij in een zelfde zaak mag zijn, vast-' 
gelegd in de artikelen 292, 297, 304, 828, 
8", en 831 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waaruit volgt dat een essentii:He regel 
van de rechtsbedeling wordt miskend 
wanneer een. rechter, die over het 
geschil raad heeft gegeven en heeft 
gepleit, aan de beslissing deelneemt, 

doordat het bestreden vonnis, dat zegt 
dat eisers hager beroep niet gegrond is 
en -de beslissing van de vrederechter 
bevestigt in zoverre zij hem veroordeelt 
tot het betalen van een gei:ndexeerde uit
kering tot levensonderhoud van 7.000 
frank vanaf de dag van de overschrijving 

van de echtscheiding, op grond : " dat uit 
de niet betwiste beweringen uit de con
clusie van de partijen blijkt dat : de par
tijen, die op 13 april 1946 zijn gehuwd, in 
mei 1966 uit elkaar zijn gegaan; er in 
februari of maart 1967 een kortstondige 
.verzoening is geweest met daarna een 
definitieve scheiding; de echtgenote 
sinds 15 september 1966 van de vrede
rechter een machtiging heeft gekregen . 
om inkomsten van haar man te ontvan
gen, welke machtiging principieel is 
bevestigd en vermeerderd op 19 mei 1976 
en opnieuw is bevestigd tijdens de echt
scheidingsprocedure bij beschikking in 
kort geding van 29 mei 1978; appellant 
(thans eiser) het thans aangevoerde mid
del in geen enkele van die rechtsplegin
gen heeft aangevoerd; hij de uitkeringen 
tot levensonderhoud blijkbaar ononder
broken en zonder bezwaar betaald heeft; 
hij in zijn laatste conclusie van hoger 
beroep twee feiten wil aantonen, 1" dat 
de breuk van het gemeenschappelijk 
leven alleen aan gei:ntimeerde (thans 
verweerster) te wijten is; 2" dat zij, 
althans, aan beide partijen te wijten is; 
dat het de feitenrechter is die op onaan
tastbare wijze oordeelt of een aanvraag 
tot getuigenverhoor ontvankelijk is en 
nuttig (artikel 915 van het Gerechtelijk 
Wetboek); het bewijsaanbod preciese en 

· afdoende feiten moet betreffen; dat 
appellant (thans eiser) gedurende meer 
dan tien jaar uitkeringen tot levenson
derhoud aan zijn echtgenote heeft 
betaald, die haar slechts verschuldigd 
waren als zij niet verantwoordelijk was 
voor de breuk in het echtelijk leven en 
het voortduren ervan, daardoor in rechte 
en in feite heeft erkend dat die breuk en 
het voortduren ervan aan hem te wijten 
waren; dat hij thans niet tot het bewijs 
van het tegendeel kan worden toegela
ten, nadat hij bovendien de gegevens 
waarop de overtuiging steunt, heeft laten 
vervagen; dat bovendien de als bewijs 
aangevoerde feiten helemaal niet nauw
keurig zijn », door een rechtbank onder 
voorzitterschap van de heer J. Paulus is 
uitgesproken, 

terwijl eiser, in de rechtspleging die 
verweerster heeft ingesteld om een 
machtiging te krijgen om de inkomsten 
van haar man te ontvangen voor de vre-· 
derechter van het tweede kanton te Luik 
en die is afgesloten met het vonms van 
15 september 1960 waarvan sprake in de 
motieven van het bestreden vonnis, ver..: 

· · tegenwoordigd was door dezelfde J. Pau
(1) tot (4) Zie ~ass., 13 oltt. 1975 (A.C., 1976, ·i lus, toen advocaat te Luik; het geschil 

i191) met voetnoot J.V. waarover de ~eer J. Paulus r,aad. heeft 
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gegeven en heeft gepleit, inzonderheid 
het beginsel betrof van verweersters 
recht om met uitsluiting van eiser een 
bepaald bedrag bij diens werkgever te 
innen vanaf 1 juli 1966, en dus over de 
vraag aan wie de feitelijke scheiding tus
sen de partijen te wijten was; bijgevolg 
het vonnis, dat uitspraak doet over het
zelfde geschil, met deelname van een 
rechter die daarover raad heeft gegeven 
en heeft gepleit, het in het middel aange
wezen algemeen rechtsbeginsel miskent 
dat niemand rechter en partij mag zijn : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, enerzijds, de heer 
J. Paulus, advocaat, in 1966 eiser 
heeft vertegenwoordigd voor het 
vredegerecht van het tweede kanton 
te Luik in een zaak tussen eiser en 
verweerster, die feitelijk gescheiden 
was van haar man en de rechter om 
machtiging verzocht om, met uitslui
ting van eiser, een gedeelte van het 
loon te ontvangen dat hij bij zijn 
werkgever verdiende; dat eiser in de 
loop van de debatten niet heeft 
opgeworpen dat de scheiding aan 
verweerster te wijten was; 

Dat, anderzijds, dezelfde J. Pau
lus, op dat ogenblik rechter en 
waarnemend voorzitter van de 
vierde kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik, het bestre
den vonnis heeft gewezen; dat eiser 
in de loop van de debatten van die 
zaak, na de echtscheiding te hebben 
bekomen op grond van artikel 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, tegen vordering van zijn echt
genote strekkende tot het bekomen 
van een uitkering, heeft opgeworpen 
dat de scheiding tussen de partijen 
niet aan hem te wijten was; 

Overwegende dat het vonnis erop 
had gewezen dat eiser dat verweer
middel niet had opgeworpen in een 
van de vroeger tussen de partijen 
gevoerde rechtsplegingen, inzonder
heid in 1966, en beslist dat eiser, nu 
hij gedurende meer dan tien jaar 
uitkeringen tot levensonderhoud 
aan zijn echtgenote heeft betaald 
die slechts waren verschuldigd 
indien zij niet verantwoordelijk zou 
zijri- geweesCvoor de breuk van-hef 

huwelijksleven en het handhaven 
daarvan, erkend heeft dat die breuk 
en het handhaven ervan aan hem te 
wijten waren; 

Overwegende dat de advocaat, die 
een partij heeft vertegenwoordigd, 
in dezelfde zaak het ambt van rech
ter niet mag waarnemen; dat die 
regel ook toepasselijk is wanneer, 
zoals ten deze, de tweede zaak, hoe-· 
wel zij niet identiek is aan de eer
ste, dezelfde partijen tegenover 
elkaar stelt met betrekking tot een 
geschil waarin dezelfde verweermid
delen kunnen opgeworpen worden; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel, volgens hetwelk nie
mand tegelijk rechter en partij mag 
zijn in een zelfde zaak of in een 
zaak waarin tussen dezelfde par
tijen identieke verweermiddelen 
kunnen opgeworpen worden, een 
voor de rechtsbedeling essentH~le 
regel is; 

Dat dit beginsel de openbare orde 
raakt en dat de miskenning ervan 
de nietigheid van het vonnis ten 
gevolge heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

6 mei 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Clason - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Draps. 
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Nr. 527 

1 • KAMER - 6 mei 1982 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR

GERLIJKE ZAKEN VOLSTREKTE BEVOEGD
HEID- BEVOEGDHEID VAN DE BESLAGRECH
TER - BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter dat het geschil tus
sen de pleiters betrekking heeft op 
zwarigheden bij de uitvoering en 
krachtens de artt. 1395 en 1498 Ger. W. 
tot de volstrekte bevoegdheid van de 
beslagrechter behoort, wanneer hij 
niet vaststelt dat de vordering betrek
king heeft op bewarende beslagen of 
op middelen tot tenuitvoerlegging, als 
bedoeld in art. 1395 Ger. W., en even
min vaststelt dat er een zwarigheid is 
bij de uitvoering, in de zin van 
art. 1498 van hetzelfde wetboek, d.w.z. 
een zwarigheid betreffende een 
gedwongen tenuitvoerlegging. 

(DESTATTE T. EVRARD) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1980 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23, 569, 5", 591, 7", 
1026, 3", 1395, eerste lid, en 1498, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, om te 
beslissen dat het geschil niet tot de 
bevoegdheid van de vrederechter behoort 
maar tot die van de beslagrechter, en de 
zaak krachtens artikel 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek naar die magis
traat te verwifzen, vaststelt dat eiser in 
zijn gedinginleidend verzoekschrift van 
11 oktober 1978, de opheffing heeft' 
gevraagd van de krachtens het vonnis 
van 3 september 1970 vanaf juli 1972 aan 
eiseres verschuldigde uitkering tot 
levensonderhoud, « onder aanvoering 
van het feit dat (verweerster) het vonnis 
van (3) september 1970 ten uitvoer had 
gelegd; dat het vaststaat dat (verweer
ster) het vonnis wilde uitvoeren en dat 
genoemd vonnis trouwens op 27 oktober 
1978 (aan eiser) is betekend; dat de uit-

voering enkel wegens deze rechtsvorde
ring is opgeschort "• en daaruit afleidt 
« dat het geschil tussen de pleiters in 
werkelijkheid betrekking heeft op zwa
righeden bij de uitvoering van het von
nis van (3) september 1970 , en vervol
gens zegt dat ingevolge de 
artikelen 1395 en 1498 van het Gerechte
lijk Wetboek de beslagrechter bevoegd is 
om uitspraak te doen over de middelen 
tot tenuitvoerlegging en over aile zwarig
heden bij de tenuitvoerlegging "• 

terwijl, zoals in het bestreden vonnis 
.wordt vastgesteld, het vonnis van 3 sep
tember 1970, dat op 27 oktober 1978 aan 
eiser is betekend, hem nog niet was 
betekend toen hij op 11 oktober 1978 zijn 
gedinginleidend verzoekschrift aan de 
eerste rechter voorlegde en nog tot geen 
enkele maatregel van tenuitvoerlegging 
aanleiding had gegeven; eisers rechtsvor
dering, volgens de bewoordingen van het 
beschikkend gedeelte van zijn ver
zoekschrift, enkel ertoe strekte te horen 
zeggen « dat hij met ingang van juli 1972 
geen uitkering tot levensonderhoud meer 
moest betalen »; het bestreden vonnis, 
door te beslissen dat het geschil betrek
king had op « middelen tot tenuitvoerleg
ging , of op « zwarigheden bij de tenuit
voerlegging "• het onderwerp van de 
rechtsvordering miskent zoals het in 
het gedinginleidend verzoekschrift was 
omschreven (schending van de 
artikelen 23 en 1026, 3", van het Gerech
telijk Wetboek); het bestreden vonnis, 
door te zeggen dat de beslagrechter 
bevoegd is om kennis te nemen van een 
geschil dat tot geen enkele maatregel 
van tenuitvoerlegging aanleiding had 
gegeven en enkel betrekking had op de 
vaststelling van de rechten van de par
tijen, de regels inzake bevoegdheid mis
kent, door hun toepassingsveld te ver
warren, welke de bevoegdheid bepalen 
van de beslagrechter, door deze te beper
ken tot de geschillen over de tenuitvoer
legging van de vonnissen en arresten 
(schending van de artikelen 569, 5", 1395, 
eerste lid, en 1498, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de regels vel
gens welke aileen de vrederechter 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
geschillen betreffende uitkeringen tot 
levensonderhoud die een onderzoek naar 
de grondslag van het recht van de in het 
geding zijnde partijen vereisen (scherr
ding van artikel 591, 7", van het Gerech
telijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis en uit de stukken 
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waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat de vordering betrek
king had op de opheffing, voor de 
periode van juli 1972 tot september. 
1978, van de uitkering tot levenson
derhoud waartoe eiser jegens zijn 
echtgenote was veroordeeld bij een 
vonnis van de vrederechter van 
3 september 1970 en dat die vorde
ring meer bepaald gegrond was op 
een akkoord tussen de partijen uit 
1972; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat het geschil tussen 
de pleiters, in werkelijkheid, betrek
king heeft op zwarigheden bij de 
uitvoering van het vonnis van 3 sep
tember 1970 en dat ingevolge de 
artikelen 1395 en 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek de beslagrech
ter bevoegd is; 

Maar overwegende dat het bestre
den vonnis niet vaststelt dat de vor
dering betrekking heeft op bewa
rende beslagen of op middelen tot 
tenuitvoerlegging als bedoeld bij 
artikel 1395 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het evenmin vaststelt dat er 
een zwarigheid is bij de uitvoering 
in de zin van artikel 1498 van het
zelfde wetboek, dit wil zeggen een 
zwarigheid betreffende een gedwon
gen tenuitvoerlegging; 

Dat daaruit volgt dat het bestre
den vonnis zijn beslissing niet in 
rechte verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de· 

6 mei 1983 - 1• kamer - Voorzitter en 
verslaggever : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat : mr. Dassesse. 

Nr. 528 

1" KAMER - 7 mei 1982 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING VAN 
AKTEN DIE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITS
LAND ZIJN OPGEMAAKT - BETEKENING AAN 
PERSONEN WIER VERBL!JFPLAATS OP HET 
BELGISCH GRONDGEBIED IS GEVESTIGD -
WIJZE VAN BETEKENING. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJKE EN 
BU!TENGERECHTELIJKE STUKKEN WELKE IN 
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ZIJN OPGE
MAAKT EN BESTEMD VOOR PERSONEN DIE 
OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VERBLIJ
VEN - WIJZE VAN VERZENDING. 

1o De tussen de Belgische Regering en 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland op 25 april 1959 gesloten 
overeenkomst tot het vergemakkelij
ken van de rechtsbetrekkingen bij de 
toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's-Gravenhage gesloten en bij de wet 
van 28 maart 1958 goedgekeurde Ver
drag veroorlooft niet dat gerechtelijke 
of buitengerechtelijke in de Bondsre
publiek Duitsland opgemaakte stuk
ken, i. v.m. burgerlijke zaken en han
delszaken, rechtstreeks over de post 
worden toegezonden aan personen die 
op het Belgisch grondgebied verblijven 
(1). 

2o De in de Bondsrepubliek Duitsland 
opgemaakte gerechtelijke en buitenge
rechtelijke stukken i.v.m. burgerlijke 
zaken en handelszaken, die bestemd 
zijn voor personen die op het Bel
gische grondgebied verblijven, worden, 
met het oog op hun betekening aan de 
geadresseerde, door de bevoegde 

zaak naar de Rechtbank van Eerste 1---~-------~---
Aanleg te Luik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

(1) en (2) Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr 76). 
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Duitse rechterlijke overheid recht
streeks gezonden aan de procureur des 
Konings in wiens rechtsgebied degene 
voor wie het stuk bestemd is, zich 
bevindt (2). (Art. 40, eerste lid, Ger.W.; 
art. 1.1, 2", Overeenkomst 25 april 1959 
tussen de Belgische Regering en de 
Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland ten einde de toepassing te 
vergemakkelijken van art. 6 Interna
tionaal Verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering, te Den Haag op 
1 maart 1954 ondertekend en goedge
keurd bij de wet van 28 maart 1958.) 

(FOLLENS T. « OVERHOFF UND ALTMAYER » VEN
NOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT) 

ARREST 

HET HOF; Gelet op het bestre-
den vonnis, op 30 januari 1981 in 
laatste aanleg gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4 7 van het Euro
pees Verdrag van 27 september 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, IV van 
het Protocol bij genoemd Verdrag, 10, 11, 
22, 24 en 25 van het Verdrag inzake de 
betekening en de kennisgeving in het 
buitenland van gerechtelijke en buiten
gerechtelijke stukken in burgerlijke 
zaken en in handelszaken, ondertekend 
te 's-Gravenhage op 15 november 1965, 1, 
lid 1, 2", en 14 van de Overeenkomst tus
sen de Belgische regering en de regering 
van de Bondsrepubliek Duitsland tot het 
vergemakkelijken van de rechtsbetrek
kingen bij de toepassing van het op 
1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten 
Verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering, ondertekend te Brussel 
op 25 april 1959, 

doordat het vonnis het verzet van eiser 
ongegrond verklaart en het bevelschrift 
bevestigt, waarbij verlof wordt verleend 
tot tenuitvoerlegging in Belgie van het 
tussen partijen bij verstek gewezen von
nis van het Landgericht Krefeld (Duitse 
Bondsrepubliek) van 14 december 1979, 
en daarbij het verweer van eiser ver
werpt, volgens hetwelk de betekening 

(2) Zie nota 1 op vorige biz. 

van genoemd vonnis van 14 december 
1979 aan hem ongeldig was daar het per 
post werd betekend, op grond : dat 
vooral de geest en het principe van het 
E.E.G.-Executieverdrag van 27 september 
1968 dienen in aanmerking te worden 
genomen; dat daarbij vertrouwen wordt 
geschonken aan de jurisdictie van de 
staat van herkomst; dat aldus een docu
ment geeist wordt, waarbij kan vastge
steld worden dat de beslissing volgens 
de wet van de staat van herkomst uit
voerbaar is en betekend is geworden; dat 
dit document ten deze voorligt, namelijk 
het attest van de griffie van het Landge
richt van Krefeld van 13 februari 1980; 
dat in de opeenvolgende verdragen 
steeds gestreefd werd naar versoepeling 
van de procedureregels en nooit naar 
een verstrakking van deze regels; dat er 
met andere woorden steeds wordt aange
vuld en er nooit een mogelijkheid wordt 
afgeschaft, ook als deze niet expressis 
verbis in de teksten is opgenomen; dat 
het Belgisch-Duits Verdrag van 25 april 
1959 moet gezien worden als een aanvul
ling en niet als een afwijking - waarbij 
strengere eisen worden gesteld - van 
het Verdrag van Den Haag van 1 maart 
1954; dat het aldus duidelijk is dat de 
betekening per post geldig is en niets 
zich verzet tegen de betekening per post; 

terwijl artikel 47, 1", van het Europees 
Verdrag van 27 september 1968 de partij 
die de tenuitvoerlegging van een vreemd 
vonnis vordert, verplicht een document 
over te leggen waaruit kan worden vast
gesteld dat de beslissing volgens de wet 
van de Staat van herkomst uitvoerbaar 
is en betekend is geworden; artikel IV 
van het Protocol bij genoemd Verdrag 
onder meer bepaalt dat de mededeling of 
betekening van gerechtelijke stukken 
geschiedt op de wijze als is voorzien in 
tussen de verdragsluitende Staten geslo
ten verdragen of overeenkomsten; 
artikel 10, a, van het Internationaal Ver
drag van 15 november 1965, waarbij Bel
gie en de Bondsrepubliek Duitsland par
tij zijn, weliswaar de mogelijkheid laat 
om gerechtelijke stukken rechtstreeks 
over de post toe te zenden aan zich in 
het buitenland bevindende personen; 
artikel 11 van dit Verdrag nochtans 
bepaalt dat twee of meer verdragslui
tende Staten andere wegen voor beteke
ning of kennisgeving kunnen toelaten 
dan in het Verdrag voorzien; het Verdrag 
bovendien de verdragen onverlet laat, 
waarbij de verdragsluitende Staten par
tij zijn of zullen worden, en welke bepa
lingen bevatten over door het Verdrag 
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van 15 november 1955 geregelde onder- worden vastgesteld dat de beslissing 
werpen (artikel 25), met uitsluiting van volgens de wet van de Staat van 
het Internationaal Verdrag betreffende herkomst betekend is geworden; 
de burgerlijke rechtsvordering, onderte-
kend te 's-Gravenhage op 1 maart 1954, Overwegende dat uit artikel IV, 
dat namelijk vervangen wordt door het eerste lid, van het Protocol, als bij
Verdrag van 15 november 1955 lage aan het voornoemde Verdrag 
(artikel 22), doch met inbegrip van de gevoegd, blijkt dat de gerechtelijke 
verdragen die door de verdragsluitende en buitengerechtelijke stukken, 
Staten werden gesloten in aansluiting bij opgemaakt op het grondgebied van 
genoemd Verdrag van 1 maart 1954, daar d 1 't d St t d' 
dergelijke verdragen geacht worden een ver rags Ul en e aa ' 1e 
eveneens van toepassing te zijn op het medegedeeld of betekend moeten 
Verdrag van 15 november 1955, tenzij de worden aan personen die zich op 
betrokken Staten dienaangaande anders het grondgebied van een andere ver
zijn overeengekomen (artikel 24); dragsluitende Staat bevinden, wor
artikel 1, lid 1, 2°, van de Belgisch-Duitse den toegezonden op de wijze als is 
Overeenkomst van 25 april 1959 aldus voorzien in tussen de verdragslui
bepaalt dat gerechtelijke stukken, die in tende Staten gesloten verdragen of 
de Bondsrepubliek Duitsland worden overeenkomsten; 
opgemaakt en die moeten medegedeeld 
worden aan personen die op het Belgisch Overwegende dat artikel 10 van 
grondgebied verblijven, door de be- het Internationaal Verdrag van 
voegde Duitse rechterlijke autoriteiten 15 november 1965, waarbij Belgie en 
rechtstreeks gezonden worden aan de de Bondsrepubliek Duitsland partij 
procureur des Konings in wiens rechts- zijn, weliswaar bepaalt dat de in dat 
gebied degene voor wie het stuk bestemd 'k 1 d b dh d 
is, zich bevindt; artikel 14 van genoemde arti e opgesom e evoeg e en 
overeenkomst bepaalt dat het Interna- nopens bepaalde wijzen van beteke
tionaal Verdrag van 1 maart 1954 de ning door het Verdrag, tenzij de 
betrekkingen tussen Belgie en Duitsland Staat van bestemming verklaart 
zal blijven regelen, voor zover deze over- zieh daartegen te verzetten, onverlet 
eenkomst daarvan niet afwijkt; uit het worden gelaten, en aldus sub a ook 
samen lezen van artikel 14 van de Bel- de bevoegdheid gerechtelijke stuk
gisch-Duitse Overeenkomst en de artike- ken rechtstreeks over de post toe te 
len 24 en 25 van het Internationaal Ver- zenden aan zich in het buitenland 
drag van 15 november 1955 volgt dat het 
laatstgenoemde Internationaal Verdrag bevindende personen; dat artikel 11 
slechts toepasselijk is voor zover de Bel- nochtans bepaalt dat het Verdrag 
gisch-Duitse Overeenkomst van 15 april niet belet dat twee of meer verdrag-
1959 daarvan niet afwijkt, hetgeen onder sluitende Staten over en weer toela
meer inhoudt dat de rechtstreekse toe- ten dat, ter betekening of kennisge
zending per post, voorzien bij artikel 10, ving van gerechtelijke stukken, 
a, van het Internationaal Verdrag van andere wegen worden gevolgd dan 
15 november 1955, niet toegelaten is in die welke in de voorafgaande artike
het rechtsverkeer tussen Belgie en de 
Bondsrepubliek Duitsland, zodat het von- len zijn geregeld, met name zich 
nis, door het verlof tot tenuitvoerlegging verstaan over rechtstreeks verkeer 
van een Duits vonnis toe te staan, dat tussen hun wederzijdse autoriteiten; 
enkel per post aan eiser is betekend, de Overwegende dat het Verdrag van 
in het middel aangeduide bepalingen 15 november 1965 bovendien ver
schendt : 

klaart onverlet te laten de verdra-
Overwegende dat uit artikel 47, gen, waarbij de verdragsluitende 

aanhef en 1°, van het Verdrag van Staten partij zijn of zullen worden 
27 september 1968 betreffende de en welke bepalingen bevatten over 
rechterlijke bevoegdheid en de ten- door het Verdrag geregelde onder
uitvoerlegging van beslissingen in werpen (artikel 25), met uitsluiting 
burgerlijke en handelszaken blijkt van het Internationaal Verdrag 
dat de partij die de tenuitvoerleg- betreffende de burgerlijke rechtsvor
ging verzoekt, onder meer een docu- dering, ondertekend te 's-Graven
ment moet voorleggen waaruit kan _ hage op 1 maart 1954, dat in zijn 
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artikelen 1 tot 7 vervangen wordt 
door het Verdrag van 15 november 
1965 (artikel 22), doch met inbegrip 
van de in aansluiting aan het 
genoemde Verdrag van 1954 door de 
verdragsluitende Staten gesloten 
overeenkomsten, die geacht worden 
eveneens van toepassing te zijn op 
het Verdrag van 15 november 1965, 
tenzij de betrokken Staten dien
aangaande anders zijn overeengeko
men (artikel 24}; 

Overwegende dat tussen de rege
ring van de Bondsrepubliek Duits
land en de Belgische regering op 
25 april 1959 een overeenkomst 
werd ondertekend tot het vergemak
kelijken van de rechtsbetrekkingen 
bij de toepassing van het Verdrag 
van 1 maart 1954; 

Overwegende dat artikel 6 van het 
bedoeld Internationaal Verdrag 
betreffende de burgerlijke rechtsvor
dering, gesloten op 1 maart 1954 te 
's-Gravenhage en goedgekeurd bij 
de wet van 28 maart 1958, bepaalde 
dat het opleggen van de mededeling 
van de stukken langs de consulaire 
weg, door artikel 1 van het Verdrag, 
geen inbreuk maakt op de bevoegd
heid onder meer om stukken recht
streeks over de post toe te zenden 
aan de zich in het buitenland bevin
dende belanghebbenden, bevoegd
heid welke echter alleen bestaat 
« indien overeenkomsten tussen de 
betrokken Staten gesloten dit ver
oorloven, of indien, bij gebrek aan 
zodanige overeenkomsten, de Staat, 
op wiens grondgebied de medede
ling moet geschieden, zich daarte
gen niet verzet »; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
Overeenkomst van 25 april 1959 
bepaalt, onder 1, 2°, dat de in een 
van beide Staten in burgerlijke of 
handelszaken opgemaakte gerechte
lijke en buitengerechtelijke stukken, 
wanneer daarvan mededeling moet 
gedaan worden aan personen die op 
het Belgisch grondgebied verblijven, 
door de bevoegde Duitse rechter
lijke autoriteiten rechtstreeks 
gezonden worden aan de procureur 
des Konings in wiens rechtsgebied . 

degene, voor wie het stuk bestemd 
is, zich bevindt; dat onder meer uit 
artikel 14 van gezegde Overeen
komst blijkt dat, anders dan in vele 
overeenkomsten tussen Belgie en 
andere Staten, geen gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheid gela
ten bij artikel 6 van het Verdrag 
van 1 maart 1954, zodat de Overeen
komst, overigens in overeenstem
ming met § 199 van het Duitse 
Z P 0, niet veroorlooft rechtstreeks 
stukken over de post toe te zenden; 

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 uitspraak zal doen; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te leper. 

7 mei 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Houtekier. 

Nr. 529 

1 • KAMER - 7 mei 1982 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, 
LEVERINGEN, DIENSTEN) - WIJZI

GING VAN DE CONTRACTUELE VOORWAAR
DEN - AANVRAAG OM HERZIENING VAN DE 
OVEREENKOMST - MINISTERIEEL BESLUIT 
VAN 14 OKT. 1964 AANGAANDE DE ADMINIS
TRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE 
BEPALINGEN DIE HET ALGEMEEN LASTENKO
HIER VAN DE STAAT UITMAKEN, ART. 16, C
WIJZIGING VAN DE VOORW AARDEN VAN DE 
OVEREENKOMST DOOR EEN MET REDENEN 
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OMKLEDE BESL!SSING VAN DE MINISTER -
LATERE OVEREENKOMST TOT VASTSTELLING 
VAN DE TOEGESTANE WIJZIGINGEN - WET
TIGHEID. (ART. 52 K.B. VAN 14 OKT. 1964 
BETREFFENDE HET SLUITEN VAN OVEREEN
KOMSTEN VOOR REKENING VAN DE STAAT.) 

Hoewel art. 52 K.B. van 14 okt. 1964 
betreffende het sluiten van overeen
komsten voor rekening van de Staat 
het de overheid mogelijk maakt, met 
name in het voordeel van de aanne
mer met het oog op het herstellen van 
het financieel evenwicht van de aanne
ming, de oorspronkelijke bepalingen 
en voorwaarden van de aanneming te 
wijzigen mits de minister daarover een 
met redenen omklede beslissing treft, 
belet die wettelijke bepaling evenwel 
niet dat, na beslissing van de minister, 
tussen overheid en aannemer een 
overeenkomst kan worden gesloten die 
de toegestane wijzigingen op een voor 
de overheid verbindende wijze vast
stellen (1). 

(WEGENFONDS T. ASWEBO N.V.) 

ARREST 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 52 van het 
koninklijk besluit van 14 oktober 1964 
betreffende het sluiten van overeen
komsten voor rekening van de Staat, 
1134 en 1319 tot en met 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de toe
zending aan verweerster met een bege
leidend schrijven van 21 november 1974 
van het antwerp van wijzigingsakte 

opgesteld volgens de omzendbrief 
nr. 574/8 zoals gewijzigd door de 
omzendbrief nr. 574/Sbis, een bindend 
aanbod was, dat, na aanvaarding door 
verweerster, aanleiding gaf tot het ont
staan van een overeenkomst, 

terwijl, na het sluiten van een overeen
komst voor rekening van de Staat, nog 
slechts van de toepassing van de voor
naamste bepalingen en voorwaarden kan 
worden afgeweken door een beslissing 
van de minister en er noch van een aan
bod van een dergelijke afwijking noch 
van een aanvaarding van een dergelijk 
aanbod sprake kan zijn (schending van 
de artikelen 52 van het koninklijk 
besluit van 14 opktober 1964 en 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen 
het middel opgeworpen en hieruit 
afgeleid : 1 o dat niet wordt bepaald 
waarin de aangevoerde schending 
van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek zou bestaan, 
2° dat het middel voor het overige 
gericht is tegen een ten overvloede 
gegeven reden : 

Nopens de eerste grond : 
Overwegende dat het middel niet 

preciseert hoe de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek 
zouden zijn geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Nopens de tweede grond : 
Overwegende dat het arrest, in de 

redengeving die, volgens verweer
ster, zou volstaan om de beslissing 
wettelijk te verantwoorden, over
weegt dat eiser « door een beroep te 
doen op artikel 1793 van het Burger
lijk Wetboek, impliciet erkent dat de 

---------------------------------1 gewone beginselen van het gemeen 
(1) Het K.B. van 14 okt. 1964 is gewijzigd bij 

K.B. van 22 april 1977 betreffende de over
heidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten. Laatstgenoemd 
koninklijk besluit is in werking getreden op 
1 jan. 1978. Krachtens art. 58 ervan blijven de 
voor die datum aangekondigde opdrachten 
onderworpen aan de wetten en verordeningen 
die van kracht waren op het tijdstip van de 
bekendmaking van de berichten. De tekst van 
art. 52 van K.B. van 14 okt. 1964 is overgeno
men in art. 54 K.B. van 22 april 1977, uitgezon
derd het woord << minister », dat vervangen is 
door << bevoegde overheid ». 

recht van toepassing zijn zodra een 
aannemingscontract tot stand is 
gekomen >>; 

Overwegende dat het arrest ech
ter de beslissing niet op de zoge
naamde « erkentenis », door eiser, 
van de toepasselijkheid van 
bedoelde beginselen, als zodanig, 
laat steunen, maar op een eigen oor
deel over die toepasselijkheid; dat 
het die << erkentenis >> alleen ver-
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meldt om een opwerping van eiser, Over het tweede middel, 

afgeleid uit genoemd artikel 1793, te Dat het middel niet ontvankelijk 
weerleggen door erop te wijzen dat is; die opwerping in werkelijkheid de 
door het arrest gehuldigde ziens
wijze impliceert; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het ten deze toe

passelijke artikel 52 van het konink
lijk besluit van 14 oktober 1964, 
waarvan het middel de schending 
aanvoert, bepaalt dat, na het gun
nen van de opdracht, van haar 
essentiele bepalingen en voorwaar
den niet kan worden afgeweken dan 
bij een met redenen omklede beslis
sing van de minister; 

Overwegende dat het middel hier
uit afleidt, niet aileen dat een beslis
sing van de minister vereist is opdat 
van de essentiele bepalingen en 
voorwaarden van de aanneming zou 
kunnen worden afgeweken, maar 
bovendien dat, zelfs na beslissing 
van de minister, over de nieuwe 
bepalingen en voorwaarden tussen 
de overheid en de aannemer geen 
voor de overheid verbindende over
eenkomst door aanvaarding van een 
aanbod kan tot stand komen; 

Overwegende dat, zo genoemde 
wettelijke bepaling het de overheid 
mogelijk maakt, met name in het 
voordeel van de aannemer met het 
oog op het herstellen van het finan
cieel evenwicht van de aanneming, 
de oorspronkelijke bepalingen en 
voorwaarden van de aanneming te 
wijzigen, mits de .minister daarover 
een met redenen omklede beslissing 
treft, die wettelijke bepaling niet 
verhindert dat, na beslissing van de 
minister, tussen overheid en aanne
mer overeenkomsten kunnen wor
den gesloten die de toegestane wijzi
gingen op een voor de overheid 
verbindende wijze vastleggen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

7 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. van Heeke en De Gryse. 

Nr. 530 

1' KAMER - 7 mei 1982 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - TERMIJN - WET TOT VASTSTEL
LING VAN EEN TERMIJN OM EEN VORDERING 
IN TE STELLEN - RECHT ONTSTAAN VOOR 
DE INWERKINGTREDING VAN DIE WET -
AANVANG VAN DE TERMIJN. 

2° HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN 
DE DOOR EEN DER ECHTGENOTEN VER
RICHTE HANDELINGEN - BURGERLIJK WET
BOEK, ART. 224 - BEPALING IN RET BURGER
LIJK WETBOEK INGEVOERD BIJ DE WET VAN 
i4 JULI 1976 - TERMIJN VAN EEN JAAR 
WAARBINNEN DE VORDERING MOET WORDEN 
INGESTELD - RECHT ONTSTAAN VOOR DE 
INWERKINGTREDING VAN DIE WET - AAN
VANG VAN DE TERMIJN. 

3° HUWELIJKSCONTRACT VORDE-

RING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE DOOR 
EEN DER ECRTGENOTEN VERRICHTE HANDE
LINGEN - BURGERLIJK WETBOEK, ARTT. 1422 
EN 1423 - BEPALINGEN IN RET BURGERLIJK 
WETBOEK INGEVOERD BIJ DE WET VAN 
14 JULI 1976 - TERMIJN VAN EEN JAAR 
W AARBINNEN DE VORDERING MOET WORDEN 
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INGESTELD - RECHT ONTSTAAN V66R DE 
INWERKINGTREDING VAN DIE WET - AAN
VANG VAN DE TERMIJN. 

1o Wanneer in burgerlijke zaken een wet 
een kortere termijn invoert waarbin
nen een vordering op straffe van nie
tigheid moet worden ingesteld, vangt 
die termijn, indien het recht op de vor
dering v66r de inwerkingtreding, van 
die wet is ontstaan, pas aan op de dag 
van de inwerkingtreding behoudens 
andere wettelijke regeling (1). 

2° Bij gebrek aan een andere wettelijke 
regeling vangt de termijn van een 
jaar, bepaald in art. 224 B. W. - in dat 
wetboek ingevoerd bij art. 1 wet van 
14 juli 1976 - en waarbinnen de vor
dering tot nietigverklaring van de door 
een der echtgenoten verrichte hande
lingen op straffe van nietigheid moet 
worden ingesteld, pas aan bij de 
inwerkingtreding van die wet, op voor
waarde dat het recht op die vordering 
is ontstaan voordat de wet in werking 
is getreden. 

3° Bij gebrek aan een andere wettelijke 
regeling vangt de termijn van een 
jaar, bepaald in de artt. 1422 en 1423 
B. W. - in dat Wetboek ingevoerd bij 
art. 2 wet van 14 juli 1976 - en waar
binnen de vordering tot nietigverkla
ring van een door een der echtgenoten 
verrichte handelingen op straffe van 
nietigheid moet worden ingesteld, pa_s 
aan bij de inwerkingtreding van d1e 
wet, op voorwaarde dat het recht op 
die vordering is ontstaan voordat de 
wet in werking is getreden. 

(BODART T. NOLENS, KEMP, LIMBURGS ACCOUN
TANTSKANTOOR N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 februari 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 224, §§ 1 en 
2, 1422, 1423 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 6 maart 1958 (Bull. en Pas., 
1958, I, 744). 

doordat het arrest de vordering van 
eerste verweerster ontvankelijk en 
gegrond verklaart, voor zover die vorde
ring ertoe strekt te horen zeggen dat de 
akten van 18 maart 1958 van het ambt 
van notaris Vreven te Sint-Truiden, van 
11 maart 1963 van het ambt van notaris 
Schoofs te Hasselt, en van 11 april 1973 
van het ambt van notaris Van Soest te 
Hasselt, verdoken schenkingen inhielden 
door tweede verweerder aan eiseres, die 
schenkingen nietig te horen verklaren 
en eiseres te horen veroordelen tot 
teruggave ten behoeve van de huwelijks
gemeenschap van bepaalde roerende 
goederen welke met gelden van tweede 
verweerder zouden zijn aangekocht; 
doordat zodoende het arrest het beroe
pen vonnis van 10 maart 1978 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
teniet heeft gedaan, welk vonnis beslist 
had dat gezegde vordering van eerste 
verweerster onontvankelijk was, gezien 
zij steunde op artikel 224, § 1, 3°, van het 
Burgerlijk Wetboek en derhalve overeen
komstig artikel 224, § 2, van gezegd wet
boek had moeten ingesteld zijn binnen 
het j aar na de dag waarop de handeling 
ter kennis was gekomen van de echtge
noot eiser, en gezien eerste verweerster 
reeds veel vroeger op de hoogte was van 
de ten deze gewraakte handelingen van 
haar echtgenoot, en doordat het arrest 
zijn beslissing heeft laten steunen op de 
beschouwing dat de in gemeenschap 
gehuwde vrouw gerechtigd is tijdens de 
gemeenschap tegen de man en diens 
medeplichtige simulatie- en nietigverkla
ring te vorderen van de ter benadeling 
van haar rechten bedrieglijk gestelde 
handelingen, en dat die vordering 
vreemd is aan deze ingericht door 
artikel 224, § 1, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

terwijl de vordering van eerste ver
weerster, voor zover die vordering 
strekte tot nietigverklaring van de 
schenkingen door tweede verweerder 
aan eiseres verleend, geenszins vreemd 
was aan artikel 224, §§ 1 en 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, althans, voor zover 
zij goederen van de huwelijksgemeen
schap bedoelde, onder toepassing viel 
van de artikelen 1422 en 1423 van gezegd 
wetboek; waaruit volgt dat, indien, zoals 
de eerste rechter had beslist zonder 
dienaangaande door het arrest tegenge
sproken te worden, eerste verweerster 
sinds veel meer dan een j aar v66r het 
instellen van haar vordering op de 
hoogte was van de thans gewraakte 
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schenkingen, deze vordering onontvanke
lijk diende verklaard te worden, 
. en terwijl, ten- minste, nu de motive

ring van het arrest niet toelaat te weten 
of, in de ogen van het hof van beroep, de 
eerste rechter ten onrechte beslist had 
dat eerste verweerster sinds veel meer 
dan een jaar v66r het instellen van haar 
vordering op de hoogte was van de thans 
gewraakte schenkingen, hieruit volgt dat 
die motivering aan het Hof niet toelaat 
na te gaan of het arrest een juiste toe
passing doet van de hoger ingeroepen 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek, en 
derhalve niet voldoet aan wat door arti
kel 97 van de Grondwet wordt vereist : 

Overwegende dat de dagvaarding 
van Nolens tegen Bodart betekend 
werd op 10 mei 1977; 

Overwegende dat de bevrijdende 
termijnen van een jaar bepaald in 
de artikelen 224, § 2, en 1423 van 
het Burgerlijk Wetboek werden 
ingevoerd bij de wet van 14 juli 
1976; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
een duidelijke andere wettelijke 
regeling, deze nieuwe en kortere 
termijnen niet vroeger konden aan
vangen dan bij het in werking tre
den van de nieuwe wet; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat, blijkt dat de bedoelde termij
nen van een jaar ten deze niet ver
streken waren; 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat het arrest nalaat te 
antwoorden op een conclusie aan
gaande de bevrijdende verjaring; 

Dat, gelet op wat voorafgaat, 
de beweerde onduidelijkheid niet 
bestaat; 

Dat het tweede onderdeel feite
lijke grondslag mist en het eerste 
faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 

7 mei 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Bayart en Houtekier. 

Nr. 531 

1 • KAMER - 7 mei 1982 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOE
ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PERSOON DIE 
DE ZAAK ONDER ZIJN BEWARING HEEFT -
BEWARING- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD -
BESLISSING - NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - BESLISSING DIE, DOOR TE 
STEUNEN OP BEPAALDE FEITELIJKE GEGE
VENS, ANDERE OF DAARMEE STRIJDIGE FEI
TELIJKE GEGEVENS VAN DE CONCLUSIE VEE
WERPr - REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

·1° De bewaarder van een zaak, die aan
sprakelijk is voor de schade veroor
zaakt door het gebrek van de zaak, is 
degene die voor eigen rekening het 
gebruik of genot heeft of ze onder zich 
houdt, met de macht om daarop toe
zicht, bewaking en leiding uit te oefe
nen; het bestaan van een juridische 
betrekking tussen de persoon en de 
zaak, zoals de hoedanigheid van eige
naar, is niet vereist noch beslissend 
(1). 

2o Niet met redenen omkleed is het 
arrest waarbij een vordering wordt 

voorziening; veroordeelt eiseres in {1) Zie Cass., 28 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
de kosten. nr. 411). 
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aangenomen, zonder dat een regelma
tig voorgedragen verweermiddel van 
de tegenpartij wordt beantwoord (2). 

3" Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, andere of 
daarmee strijdige feitelijke gegevens 
van de conclusie verwerpt (3). (Art. 97 
Gw.) 

(ASCENSEURS BRACH N.V. T. PARMESAN, 
BOREAN, S.A.I.C.A.M. N.V., FLORENS, MEERT, 
UNERG N.V., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN; S.A.l.C.A.M. N.V. T. PARMESAN, 
BOREAN, UNERG N.V., ASCENSEURS BRACH, 
HERINNE, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 november 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 3257 en 3267 tegen 
hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij 
dienen te worden samengevoegd; 

I. Op de voorziening van de naam-
loze vennootschap Ascenseurs 
Brach: 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben, onder meer door verwijzing 
naar de uiteenzetting van de eerste rech
ter, dat het ongeval plaatsgreep in een 
lift die nog niet volledig voltooid was, 
daar de oplevering slechts plaatsgreep 
op 9 juni 1971, drie maanden na het 
ongeval, dat deze lift nochtans reeds 
gebruikt was, onder andere door aange
stelden van de naamloze vennootschap 
S.A.I.C.A.M., werklieden en bezoekers, 
sinds 13 januari 1971, en daartoe bijzon
der overweegt dat blijkt dat het op aan
vraag is van een aangestelde van de N.V. 
S.A.I.C.A.M. dat de lift door eiseres in 
gebruik werd gesteld « pour faciliter le 

(2) Cass., 9 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 631). 

(3) Cass., 12 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 167). 

travail des autres corps de metier "• der
halve beslist dat de aansprakelijkheid 
van de N.V. S.A.I.C.A.M., op grond van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek terecht was weerhouden 
door de eerste rechter, niettemin, het 
eerste vonnis wijzigend en opnieuw wij
zend, beslist dat eiseres samen met de 
N.V. S.A.I.C.A.M., « medeverantwoorde
lijk is voor de schadetoebrengende gevol
gen van het ongeval, ingevolge 
artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek >>, op grond dat « zolang de defi
nitieve receptie niet plaatsvond (9 juni 
1971), ge'intimeerde sub 3 (thans eiseres) 
eigenares en juridische bewaarder bleef 
van de lift >>, en dat in casu (eiseres) als 
eigenares en juridische bewaarder ener
zijds, en appellante (de N.V. 
S.A.I.C.A.M.) als feitelijke bewaarder en 
toezichthouder aansprakelijk zijn; dat 
deze aansprakelijkheid in solidum 
bestaat », en verder : « dat (eiseres) wist 
of moest weten ( ... ) dat de werken aan 
de kwestieuze liften niet voltooid 
waren >>, en dat zij « eigenares en juri
dische bewaarder, door het ter beschik
king stellen, in dienst stellen en laten 
gebruiken van een met gebreken 
behepte en niet afgewerkte lift, het 
gebruik ervan te dulden v66r haar defini
tieve aflevering, solidair voor het onge
val medeverantwoordelijk dient ver
klaard te worden, samen met eerste 
appellante (de N.V. S.A.I.C.A.M.), de fei
telijke bewaarder ervan, temeer dat 
(eiseres) geen geldige of aanvaardbare 
reden kan laten gelden om de resterende 
werken aan de lift niet onmiddellijk te 
voltooien, alvorens deze te laten gebrui
ken >>, 

terwifl artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek het onderscheid tus
sen de begrippen « juridische >> en « fei
telijke >> bewaring niet maakt en inzon
·derheid het begrip « juridische bewaar
der >> niet verbindt met het eigendoms
recht over de zaak, maar, inderdaad, de 
bewaarder van de zaak degene is, en 
enkel die, die voor eigen rekening het 
gebruik en het genot heeft van de 
gebrekkige zaak, met de macht van lei
cling, bewaking en toezicht, waaruit 
volgt, enerzijds, dat ten deze geen enkel 
vermoeden van aansprakelijkheid be
staat ten laste van de eigenaar van de 
zaak en, anderzijds, dat wanneer, aan de 
hand van deze elementen, een partij als 
bewaarder wordt aangewezen, het onder
zoek van eventuele verplichtingen betref
fende afwerking of onderhoud van de 
zaak de vastlegging van de aansprake-
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lijkheid op grond van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet kan 
betreffen, zodat het arrest, dat niet 
opgeeft noch vaststelt dat de in het mid
del vermelde wettelijke elementen van 
de bewaring van de zaak verenigd waren 
bij eiseres, niet wettig kon beslissen dat 
eiseres, als « eigenares , en « juridische 
bewaarder » van de lift, medeverant
woordelijk was voor het ongeval met toe
passing van voornoemde wetsbepaling, 
op grond van de enkele overwegingen 
dat de definitieve receptie nog niet had 
plaatsgevonden en dat eiseres wist dat 
de lift nog niet afgewerkt was : 

Overwegende dat artikel 1384, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
diegene aansprakelijk stelt voor de 
schade veroorzaakt door « de daad 
van zaken die men onder zijn bewa
ring heeft », die van de zaak in feite 
voor eigen rekening het gebruik of 
genot heeft of ze onder zich houdt, 
met de macht om daarop toezicht, 
bewaking en leiding uit te oefenen; 
dat het bestaan van een juridische 
betrekking tussen de persoon en de, 
zaak, zoals de hoedanigheid van 
eigenaar, niet vereist noch beslis
send is; 

Overwegende dat het arrest de 
beslissing dat eiseres bewaarder 
was van de zaak, te weten de lift 
waarin het ongeval met de zesjarige 
Sandra Parmesan gebeurde, niet 
aileen laat steunen op de overwe
ging dat de lift bij de voorlopige 
receptie van het gebouw nag niet 
voltooid was en dat eiseres dienten
gevolge nag eigenares en juridisch 
bewaarder van de lift was gebleven, 
maar eveneens hierop : dat Meert, 
voor rekening van de bouwonderne
ming S.A.I.C.A.M., (verweerster 
sub 2) aan de firma Gebauer, voor 
wie eiseres als concessionaris 
optrad, had gevraagd om de lift in 
wer king te stellen ten einde het 
werk voor de andere ambachten te 
vergemakkelijken; dat eiseres de 
gebrekkige lift liet gebruiken en het 
gebruik ervan duldde v66r de defini
tieve oplevering, en dat eiseres geen 
geldige of aanvaardbare reden kon 
laten gelden om de resterende wer
ken aan de lift niet te voltooien, 
alvorens deze te laten gebruiken; 

Overwegende dat de rechters, 
door het geheel van die vaststellin
gen en niet aileen wegens het eigen
domsrecht van eiseres, te kennen 
geven dat zij oorspronkelijk toe
zicht, bewaking en leiding had en 
ook behield terwijl zij het gebruik 
door de naamloze vennootschap 
S.A.I.C.A.M. bleef dulden; dat zij op 
grand daarvan wettig hebben kun
nen beslissen dat eiseres ten tijde 
van het ongeval de lift onder haar 
bewaring had in de zin van 
artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk W etboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap S.A.LC.A.M. : 

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

doordat het arrest oordeelt, enerzijds : 
« dat gei:ntimeerden sub 1 en 5 (thans 
verweerders in cassatie sub 1, 2 en 6) 
incidenteel hoger beroep aantekenden 
ten einde de oorspronkelijke hoofdvorde
ring gegrond te horen verklaren, zowel 
op grond van artikel 1382 als van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek; 
... dat nochtans gezegde gei:ntimeerden 
(verweerders) geen persoonlijke fout op 
grond van artikel 1382 van het Burger
-lijk Wetboek in hoofde van appellanten 
(eiseres) en gei:ntimeerden sub 2, 3 en 4 
(derde, vierde en vijfde verweerders) 
afdoend bewijzen, evenmin als een ver
moeden van fout op grond van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
in hoofde van gei:ntimeerden sub 2 en 4 
(derde en vijfde verweerders), daar geen 
nieuwe stukken, elementen of gegevens 
ter zake worden voorgebracht; ... dat 
trouwens, de eerste rechters op grond 
van een oordeelkundige argumentatie, 
welke het hof van beroep tot de zijne 
maakt, vermochten te oordelen dat geen 
enkele fout in oorzakelijk verband met 
het ongeval, op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk wetboek, bewezen 
werd » en, anderzijds : « dat er slechts 
aansprakelijkheidsontheffing kan zijn 
voor grove schuld, mits de overeenkomst 
op dit punt uitdrukkelijk en ondubbelzin
nig is ( ... ) quod non in casu; ... dat de 
grove schuld in casu in hoofde van 
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appellante (eiseres) bestaat in het in 
gebruik nemen en laten nemen van de 
lift die niet in staat was tot een normaal 
gebruik aanleiding te geven », 

terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, 
te beslissen dat tegen eiseres en de 
derde, vierde en vijfde verweerder geen 
afdoend bewijs van een fout in de zin 
van artikel 1382_ van het Burgerlijk Wet
hoek is geleverd, en anderzijds te aan
vaarden dat er vanwege eiseres grove 
schuld is, namelijk het in gebruik nemen 
en laten nemen van een lift die niet in 
staat was tot een ne>rmaal gebruik aan
leiding te geven, zodat het arrest niet 
regelmatig is gemotiveerd en derhalve 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet: 

W at betreft de gronden van niet
ontvankelijkheid, aangevoerd door 
verweerster sub 4; 

Overwegende dat het middel niet 
opkomt tegen de hiervoren bedoelde 
of aangehaalde consideransen, die 
enerzijds de toewijzing van de eis 
en anderzijds de verwerping van het 
verweer betreffen; dat de aange
voerde tegenstrijdigheid derhalve 
noch aan de toewij zing van de vor
dering tegen eiseres, noch aan de 
afwijzing van het verweer van eise
res alle redengeving ontneemt en 
derhalve niet gelijkstaat met afwe
zigheid van motivering in de zin van 
het vormvoorschrift van artikel 97 
van de Grondwet; 

Dat het middel, dat enkel scherr
ding van de genoemde grondwetsbe
paling aanvoert, niet tot cassatie 
kan leiden en mitsdien bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

............... Over het tweede middel, afgeleid uit 
Dat de gronden van niet-ontvan- de schending van de artikelen 1317, 1319, 

kelijkheid niet kunnen worden aan- 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, 
genomen; van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 

I Grondwet, 
Over de a~btshalve a':l?ge~oerde doordat het arrest, na, met verwijzing 

grand van met-ontvankehJkheld : naar de uiteenzetting van de feiten door 

0 ge de dat het arrest ener- ·de eerste rechter, te hebben vastgesteld 
. . verwe n . . . dat de eerste twee verweerders op de 

ZlJds ~e toewlJzmg van .. de schade- vijfde en zesde verdieping van het 
vordermg van de partlJen Par~e- gebouw tegelwerken uitvoerden en hun 
san-Borean en Landsbond der Chns- zoontje alleen in de garage was toen het 
telijke Mutualiteiten omstandig besloot de lift te nemen, geen aansprake
grondt op de aansprakelijkheid van lijkheid van het slachtoffer of van de 
eiseres voor het gebrek van de zaak, eerste twee verweerders .. aan_vaardt, 
te weten de lift zij het mede onder omdat « V?or de aansprakehJk~eld voor 

f · · · ' d · d · · de opvoedmg van en het toez1cht over 
a WlJzmg ~an le vor ermg m het kind op grond van artikel 1384, 
zov_erre ZlJ gegrond w_~s op tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
artlkel 1382 van het Burger_hJk Wet- vereist is dat het kind een objectief 
boek, nu geen enkele fout m oorza- onrechtmatige gedraging heeft gepleegd, 
kelijk verband met het ongeval, op waarbij het gedrag of de handelwijze 
'grand van artikel 1382 van het Bur- van het k_in~ in. abstract?_ "::'ordt beoor
gerlijk Wetboek bewezen werd· dat deeld : d1t 1s m vergehJkmg m~t ~e 
' .. -' -- -'-. -- gedragmg van een normaal voorz1chtlg 
het anderzlJds het verweer va~ e1se- persoon ( ... ); ... dat de eerste rechters 
res, steunend op ~en exoneratleclau- terecht aanstippen dat het feit zelf een 
sule, verwerpt, met alleen met de lift te betreden, voor een kind, niet meer 
overwegingen die in het middel zijn een onrechtmatige daad is dan een vol
aangehaald, maar ook met de consi- wassene en dat hetzelfde had kunnen 
derans : << dat deze clausule niet als overkomen aan een volwassene die, 
gevolg kan hebben de beveiligings- wegens de afwezigheid van klinken aan 
verplichtingen in hoofde van (eise- de deuren, op de metalen plaat zou 

) b t d f t h ff geduwd hebben », en het hof van beroep, 
res es aan e, a e sc a en >> ~n in dit verband, bovendien de motivering 
<< dat de toetreder tot een exoneratle- van de eerste rechter overneemt die 
beding redelijkerwijze mag verwach- overweegt : « dat de naamloze ven'noot
ten dat de ter beschikking gestelde schap S.A.I.C.A.M. (thans eiseres) moet 
en gebruikte lift gebrekensvrij is >>; .bewijzen dat het kind een objectief 
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onrechtmatige daad pleegde, waarvoor 
aanlegger (thans eerste verweerder) op 
grand van artikel 1384 van het Burger
lijk Wetboek aansprakelijk zou zijn; dat 
zij in gebreke blijft dit te doen; dat 
immers het feit zelf een lift te betreden 
voor een kind niet meer een onrechtma
tige daad is dan voor een volwassene; 
dat Florens, de aangestelde van de 
naamloze vennootschap S.A.I.C.A.M. 
(eiseres), die uit de lift kwam, het kind 
moet hebben zien binnengaan en geen 
opmerking heeft gemaakt; dat het niet 
voldoende vaststaat dat het feit op een 
plaatje te hebben geduwd een objectief 
foutieve handeling was of onvoorzichtig 
en roekeloos; dat het ongeval niet zou 
hebben plaatsgegrepen zo dit plaatje 
behoorlijk was vastgehecht geweest en 
niet had kunnen terugspringen en de 
hand van het kind geklemd houden; dat 
hetzelfde had kunnen overkomen aan 
een volwassene die, wegens de afwezig
heid van klinken, op de metalen plaat 
had geduwd; ( ... ); ( ... ) ten slotte dat, voor 
zover deze vordering toelaatbaar is aan
gezien hij uitsluitend qualitate qua had 
gedaagd, geen persoonlijke fout van aan
legger (eerste verweerder) is bewezen », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

derde onderdeel, eiseres in haar regel
matig neergelegde conclusie op omstan
dige wijze de stelling verdedigde dat eer
ste en tweede verweerders persoonlijk 
een fout begingen door hun zoontje 
onbewaakt achter te laten op de bouw
werven van een in aanbouw zijnde 
gebouw, en daartoe inriep : « dat het niet 
kan ontkend worden, dat wanneer 
ouders toelaten dat een kind van zes 
jaar op bouwwerven speelt en op in aan
bouw zijnde terreinen rondloopt en er 
zelfs liften neemt, zij schromelijk tekort 
gekomen zijn in hun taak van toezicht 
en opvoeding ( ... ); dat de ouders, als aan
nemers van werken, goed wisten dat het 
betreden van werven steeds verboden is, 
omwille van de mogelijke gevaren en 
ongevallen; dat hier dient onderstreept 
te worden dat zij die gevaren des te 
beter kenden daar zij in het aanpalend 
gebouw, Kalenberg 1, woonden; dat zij, 
ofschoon zij zeer goed wisten dat hun 
zoontje zeer dikwijls de lift gebruikte, 
blijkbaar geen ernstige inspanningen 
gedaan hebben om het hem te beletten; 
dat het dan ook onbegrijpelijk is dat de 
ouders hun zoontje op zo een vrije 
manier hebben laten begaan ( ... ); dat niet 
genoeg kan herhaald worden hoe ver
schrikkelijk gevaarlijk het is een kind te 
laten spelen op een bouwwerf of in een 

in opbouw zijnde gebouw; dat er bij 
voorbeeld nog geen trapleuningen aan
wezig waren en een onvoorzichtig bezoe
ker evengoed van de verdiepingen hoog 
naar beneden kon vallen; dat bijgevolg 
- abstractie gemaa:kt van de eigen fout 
begaan door het kind - de ouders door 
hun zeer zware fout rechtstreeks en 
alleen de aanleiding waren tot en aan
sprakelijk zijn voor het ongeval >>; zodat 
het arrest dat, met verwijzing naar de 
beslissing van de eerste rechter, alleen 
overweegt dat geen persoonlijke fout van 
eerste verweerder bewezen werd - in 
de mate dat die vordering tegen hem 
toelaatbaar was vermits hij uitsluitend 
qualitate qua dagvaardde -, niet alleen 
geen antwoord inhoudt op de conclusie 
van eiseres waarin niet alleen de aan
sprakelijkheid van eerste verweerder 
maar ook die van tweede verweerster 
werd ingeroepen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), maar ook 
dubbelzinnig, althans onnauwkeurig is 
gemotiveerd, aangezien het niet mogelijk 
is te weten of die beslissing door het hof 
van beroep is genomen omdat - volgens 
het hof van beroep - het verweer van 
eiseres tegen eerste verweerder niet toe
laatbaar was, dan wel omdat zijn per
soonlijke fout niet werd bewezen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
ten slotte niet wettelijk is gerechtvaar
digd, enerzijds, omdat in de mate dat het 
arrest heeft aangenomen dat eerste ver
weerder enkel qualitate qua optrad, het 
hof van beroep aan de dagvaarding van 
23 augustus 1973 uitgaande van de eerste 
twee verweerders een interpretatie heeft 
gegeven die onverenigbaar is met haar 
inhoud, zin en draagwijdte vermits uit 
deze dagvaarding blijkt dat de eerste 
twee verweerders niet alleen « qualitate 
qua » doch ook als ouders, met andere 
woorden in persoonlijke naam, optraden 
(schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), anderzijds, omdat het hof van 
beroep, na te hebben vastgesteld dat de 
eerste twee verweerders op de vijfde en 
zesde verdieping van het gebouw werk
zaam waren en hun zoontje onbewaakt 
in de garage van het onafgewerkte 
gebouw achterbleef, het verweer van 
eiseres met betrekking tot de persoon
lijke fout van de eerste twee verweer
ders niet meer wettig kon afwijzen met 
de overweging dat die persoonlijke fout 
niet werd bewezen, en aldus niet alleen 
het omstandig gemotiveerd verweer van 
eiseres onbeantwoord laat (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), doch. 
ook het wettelijk foutbegrip miskent 
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(schending van de artikelen 1382, 1383 
en 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres reeds in 

eerste aanleg had aangevoerd dat de 
ouders Parmesan-Borean een per
soonlijke fout hadden begaan door 
toe te laten dat hun zesjarig zoontje 
op de bouwwerf zou spelen en er zelfs 
gebruik zou maken van een in aan
bouw zijnde lift, en dat de fout oor
zaak was van de door het kind opge
lopen schade; 

Overwegende dat de eerste rech
ters dit verweer verworpen hebben 
met de enkele vaststelling « dat de 
ouders geen persoonlijke fout trof »; 

Overwegende dat eiseres het
zelfde verweer opnieuw voorgedra
gen heeft voor het hof van beroep, 
in een omstandige conclusie en aan
vullende conclusie, waarin overigens 
aan de eerste rechters het verwijt 
werd toegestuurd het antwoord op 
het verweer schuldig te zijn geble
ven; 

Overwegende dat het arrest zich 
er toe beperkt de persoonlijke ver
antwoordelijkheid van « gei'nti
meerde sub 1, a», met name de hui
dige verweerder Parmesan, vader -
zonder overigens te gewagen van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
Borean Bruna, moeder van het kind 
-, te verwerpen « op grond van de 
oordeelkundige motieven, door de 
eerste rechters aangehaald, door 
conclusies in hoger beroep niet 
afdoende weerlegd, en door het hof 
van beroep beaamd »; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende niet antwoordt op het ver
weer van eiseres; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep de aan
sprakelijkheid van eiseres grondt op de 

overwegingen : " dat artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek de 
bewaarder van een zaak verantwoorde
lijk stelt wegens het gebrek van de zaak, 
welke hij onder zijn bewaring heeft; ... 
dat (eiseres) als feitelijke bewaarder ver
antwoordelijk is - zoals door de eerste 
rechter pertinent voorgehouden - daar 
zij een lift in gebruik nam en liet 
nemen, die niet in staat bleek tot een 
normaal gebruik aangewend te kunnen 
worden; ... dat (eiseres) geen maatrege
len trof om het gebruik van de gebrek
kige lift te beperken of te verbieden aan 
wie ook; dat (eiseres) krachtens 
artikel 280 van het Algemeen Reglement 
op de Arbeidsbescherming (koninklijk 
besluit van 26 februari 1957, artikel 11) 
gehouden was de lift te laten nazien en 
testen door de arbeidsinspectie; ... dat de 
bewaarder van een zaak een persoon is 
die voor eigen rekening het gebruik 
heeft van die zaak, ervan geniet en die 
over de bevoegdheid beschikt om leiding, 
bewaking en toezicht uit te oefenen over 
die zaak ( ... ) »; en doordat het hof van 
beroep, na het gebrek van de lift te heb
ben vastgesteld, overweegt " dat niet 
betwist wordt dat de lift reeds in gebruik 
was sedert 13 januari 1971 en dit op 
vraag van (eiseres); dat (eiseres) tever
geefs tracht voor te houden dat zij niet 
gevraagd heeft aan (vierde verweerster) 
de lift bedrijfsklaar te maken; dat deze 
bewering tegengesproken wordt door' 
haar eigen aangestelde, (verweerder) 
Meert, die aan de onderzoeksrechter op 
2 mei 1972 verklaarde ( ... ) : "C'est moi 
qui ai demande a la firme Gebauer 
(waarvan [vierde verweerster] concessio
naris is) de mettre l'ascenseur en ser
vice pour faciliter le travail des autres 
corps de metiers "; ... dat appellante 
(eiseres) een gebrekkige lift in gebruik 
en feitelijke bewaking had, waardoor zij 
ingevolge artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek terecht door de eer
ste rechters aansprakelijk werd geacht >>; 
en doordat het hof van beroep boven
dien, om ook vierde verweerster ook op 
grond van artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk te 
stellen, vaststelt dat vierde verweerster 
" eigenares en juridische bewaarder, 
door het ter beschikking stellen, in 
dienst stellen en laten gebruiken van 
een met gebreken behepte en niet afge
werkte lift, het gebruik ervan te dulden 
v66r de definitieve aflevering >>, en « door 
geen geldige of aanvaardbare reden te 
kunnen laten gelden om de resterende 
werken aan de lift niet onmiddellijk te 
voltooien alvorens deze te laten gebrm-
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ken >> samen met eiseres solidair voor I tweede onderdeel, de bewaarder van 
het o~geval aansprakelijk diende te wor- een zaak de persoon is die voor eigen 
den gesteld, rekening het gebruik heeft van de zaak, 

. . ervan geniet of ze bij zich houdt, met de 
terwijl, eerste onderdeel, e1seres _m mogelijkheid er Ieiding, toezicht en con

haar regelmatig neergelegde conclus1es trole op uit te oefenen; zodat het arrest 
liet gelden dat zij, bij o~tstentenis_ ':an door er enerzijds op te wijzen dat eise
deskundigheid, geen toezwht en le1dmg res de lift in gebruik nam en liet nemen 
op de lift kon uitoefenen en daartoe aan- en dat zij op basis van het Algemeen 
voerde : " dat op het ogenblik van het Reglement op de Arbeidsbescherming 
ongeval de naamloze vennootsc~ap verplicht was de lift door de Arbeidsin
Brach (vierde ve::weerster) ~e emge spectie te laten nazien en testen, en door 
bewaarder van de 11ft was; dat mderdaad anderzijds vast te stellen dat vierde ver
de lift nog niet afgewerkt was; dat men weerster de resterende werken diende te 
niet inziet hoe de Ieiding en het toezicht voltooien aan de lift, waarvan laatstge
over de lift reeds konden overgegaan noemde eigenares bleef, niet zonder 
zijn naar concluante (eiseres), wa~neer schending van het wettelijk begrip 
de naamloze vennootschap Brach (v1erde " bewaring >>, eiseres op grond van arti
verweerster) er nog allerlei we.rken kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
diende aan uit te voeren; dat het mttes- Wetboek aansprakelijk kon stellen ver
ten van de lift, het voorlopig afwerken mits uit de vaststellingen van het hof 
ervan en het in werking stellen uitslui- van beroep niet aileen niet wettelijk kon 
tend op initiatief en onder verantwoorde- worden afgeleid dat eiseres de controle, 
lijkheid van de eigenaar en de bewaar- de Ieiding en het toezicht op de lift uitoe
der ervan, de naamloze vennootschap fende, - hetgeen door eiseres betwist 
Brach (vierde verweerster) en/of haar was - maar er ook uit bleek dat de con
aangestelde, kon g~beuren, ':ermits de~e trole, de Ieiding en het toezicht in feite 
firma alleen de nod1ge techmsche kenms bij vierde verweerster berustte : 
bezat om over de noodzakelijkheid en de 
opportuniteit van deze zaken te kunnen 

"beslissen; dat de firma Brach (vierde ver
weerster) steeds aileen de beslissingen 
genomen heeft betreffende de installatie 
van de lift en het gebruik ervan; dat de 
naamloze vennootschap S.A.I.C.A.M. 
(eiseres) en haar vertegenwoordigers 
geen enkele bevoegdheid hadden om 
over de technische kwaliteiten van een 
lift te oordelen; (dat) niet kan beweerd 
worden dat de naamloze vennootschap 
S.A.I.C.A.M. (eiseres) of haar vertegen
woordigers een daadwerkelijk toezicht 
uitoefenden op de lift; dat de aangestel
den van concluante (eiseres) de lift 
gebruiken - zoals trouwens alle andere 
bezoekers - ter gelegenheid van hun 
sporadische bezoeken aan de werf >>; 
zodat het arrest, dat enkel vaststelt dat 
eiseres de lift in gebruik nam en liet 
nemen, dat zi~ gehouden was krachtens 
artikel 280 van het Algemeen Reglement 
op de Arbeidsbescherming de lift te 
laten nazien en testen door de Arbeidsin
spectie en eruit afleidt dat eiseres de lift 
in gebruik en feitelijke bewaring heeft, 
zonder - zoals in de conclusies werd 
voorgehouden - te onderzoeken of eise
res daadwerkelijk controle en Ieiding op 
de lift kon uitoefenen, niet regelmatig is 
gemotiveerd, vermits niet werd geant
woord op de ter zake door eiseres gefor
muleerde middelen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat artikel 1384, eer

ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
diegene aansprakelijk stelt voor de 
schade veroorzaakt door « de daad 
van zaken die men onder zijn bewa
ring heeft », die van de zaak in feite 
voor eigen rekening het gebruik of 
genot heeft of ze onder zich houdt, 
met de macht daarop toezicht, bewa
king en leiding uit te oefenen; dat 
het begrip bewaring in deze zin niet 
onderstelt dat de betrokkene de 
technische kennis heeft, vereist om 
het gebrek te verhelpen, noch dat 
hij ten aanzien van de zaak in een 
juridische betrekking staat als eige
naar of anderszins, noch dat het om 
een afgewerkte zaak gaat; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiseres de lift in gebruik 
heeft genomen nadat deze op haar 
eigen vraag bedrijfsklaar was 
gemaakt, om het werk van de 
andere ambachten te vergemakkelij
ken, en dat zij geen maatregelen 
heeft genomen om het gebruik van 
de lift te verbieden of te beperken; 
dat de eerste rechter, in consideran
sen die door het arrest zij'n beves-
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tigd, vermeldt dat Meert, bestuurder 
van eiseres, nooit heeft betwist dat 
de teller werd geopend op zijn ver
zoek, wat het gebruik van de lift 
mogelijk maakte; dat het arrest ook 
de vaststelling van de eerste rechter 
overneemt dat de naamloze vennoot
schap S.A.I.C.A.M. en haar aange
stelden de lift hebben doen func
tioneren zelfs zonder medeweten 
van de naamloze vennootschap 
Ascenseurs Brach en haar aange
stelden; 

Dat het arrest aldus tegenover de 
door eiseres aangevoerde feitelijke 
gegevens, daarmee strijdige of 
andere gegevens stelt waarop het de 
beslissing laat steunen en zodoende 
antwoordt op het in het eerste 
onderdeel aangehaalde verweer van 
eiseres en door die vaststellingen de 
beslissing dat eiseres eveneens 
bewaarder was van de lift, wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

daarover uitspraak zal doen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

7 mei 1982 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ommeslaghe, De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 532 

3' KAMER - 10 mei 1982 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN

DE - OPZEGG!NGSVERGOEDING - BEREKE-· 
NING- VAKANTIEGELD. BEPAALD B!J ART. 38, 
1°, K.B. 30 MAART 1967, N!ET IN AANMERKING 
TE NEMEN. 

De opzeggingsvergoeding, bepaald in 
art. 20 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, omvat, naast de· 
wedde, niet het vakantiegeld, bepaald 
in art. 38, 1•, K.B. 30 maart 1967 (1). 

(ESSOCHEM EUROPE INC. - VENNOOTSCflAP 
NAAR AMERIKAANS RECHT T. LEFEBVRE) 

ARREST 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven onder de nrs. 3257 en 
3267 van de algemene rol samen; 
verwerpt de voorziening van de eise-
res naamloze vennootschap Ascen- HET HOF; - Gelet op het bestre
seurs Brach; vernietigt het arrest in den arrest, op 3 maart 1981 door het 
zoverre dit het verweer van eiseres Arbeidshof te Brussel gewezen; 
naamloze vennootschap S.A.I.C.A.M. Over het eerste middel, afgeleid uit de 
uit de eigen fout van Parmesan en schending van artikel 97 van de Grond
Borean verwerpt; verwerpt het ove- wet, 
rige van haar voorziening; beveelt doordat het arrest, na vastgesteld te 
dat van dit arrest melding zal wor- hebben dat verweerder een aanvullende 
den gemaakt op de kant van de vergoeding vordert wegens in geld waar
gedeeltelijk vernietigde beslissing; deerbare voordelen die niet in de begro
veroordeelt de eiseres naamloze ting van het basisloon voor de bereke-· 
vennootschap Ascenseurs Brach in ning van de opzeggingsvergoeding wer
de kosten van haar voorziening en den opgenomen, bepaalt op 149.898 frank 
in de kosten daarop gevallen; ver- (21 x 7.138 frank), oordeelt dat eiseres 
oordeelt de eiseres naamloze ven- « inderdaad bij de door haar uitgekeerde 

vergoeding van 21 maanden geen reke
nootschap S.A.I.C.A.M. in de helft ning heeft gehouden met de maande-
van de kosten van haar voorziening 1----------------
en in de helft van de kosten daarop 
gevallen; reserveert de overige kos
ten; verstaat dat de feitenrechter 

(1) Cass., 29 mei 1978 (A.C., 1978, 1148) met 
concl. O.M. in R. W., 1978-79, 491; Cass., 2 feb. 
1981 (A.C., 1980-81, nr. 326). 
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lijkse werkgeversbijdrage voor het bui
tenwettelijk pensioen van 4.638 frank en 
met 5 x 500 frank maandelijkse bijdra
gen ten gunste van het personeel, name
lijk : 1o arbeidsongevallen of ongeval in 
het privaat Ieven; 2" uitkeringen in geval 
van ziekte; 3° uitkeringen in geval van 
blijvende arbeidsongeschiktheid; 4° aan
vullende ziekteverzekering; 5° verzeke
ring bij vliegtuigongevallen », 

terwijl eiseres in haar conclusie liet 
gelden dat voor het aanvullende pen
sioen, het pensioenplan aan de werkge
ver enkel de verplichting oplegt een 
zodanige bijdrage te storten dat de werk
nemer op de pensioengerechtigde leeftijd 
een pensioen geniet van 2 pet. van het 
loongedeelte waarop hij tot het pensioen
plan heeft bijgedragen, en erop wees dat 
zij aan die verplichting had voldaan door 
het storten van een op basis van een 
actuarisberekening vastgesteld bedrag 
van 62.528 frank ten voordele van ver
weerder; eiseres in haar conclusie ook 
stelde dat zij geen verzekering had aan
gegaan voor het ziekte- en ongeschikt
heidsplan, doch over een zekere reserve 
beschikte waaruit zij, ingeval de 
genoemde risico's voorkwamen, putte om 
de door het plan voorziene uitkeringen 
te betalen; eiseres in haar conclusie ook 
erop had gewezen dat er geen sprake 
was van bovenwettelijke bijdragen voor 
sociale zekerheid, doch wel van een ver
bintenis van de werkgever om, in het 
geval van het voorkomen van bepaalde 
risico's, de door het plan voorziene uitke
ringen te betalen, en voorts dat het voor
deel van elk personeelslid derhalve 
onmoge!ijk kan worden vastgesteld daar 
het, enerzijds, pas bepaalbaar is als het 
risico voorkomt en, anderzijds, niet gefi
nancierd wordt door werkgeversbijdra
gen die per werknemer gei:ndivi
dualiseerd kunnen worden; het arrest 
door, zonder te antwoorden op die door 
eiseres in haar conclusie voorgedragen 
middelen, uit te gaan van het bestaan 
van « maandelijkse werkgeversbijdra
gen » van 4.638\frank voor het buitenwet
telijk pensioen en van 5 x 500 frank voor 
diverse risico's niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Ove. wegende dat eiseres in haar 
conclus~ 3 het in het midde~ weerge
geven verweer aanvoerde; 

Overwegende dat het arrest, bij 
de berekening van de aanvulling 
van de door eiseres uitgekeerde 

opzeggingsvergoeding, zonder meer 
ervan uitgaat dat eiseres, ten voor
dele van verweerder, maandelijks 
bijdragen stortte voor een buiten
wettelij k pensioen en voor bepaalde 
bovenwettelijke voordelen inzake 
sociale zekerheid; dat het arbeidshof 
zodoende voorbijgaat aan het ver
weer van eiseres en mitsdien de 
beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat « in tegenstelling met de stel
ling van (eiseres), het gewoon en het 
dubhe! vakantiegeld in aanmerking moet 
genomen worden voor deze berekening 
(van de opzeggingsvergoeding) vermits 
het loon is » en dat « het vakantiegeld 
tegenprestatie is van de ter uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid, zodat het dus loon is in de eigen
lijke betekenis die aan dit begrip in de 
arbeidsovereenkomstenwetgeving gege
ven wordt », beslist dat « het door (ver
weerder) correct berekende basisloon 
van 105.783 frank per maand door het 
hof toegekend wordt >>; 

terwijl, volgens artikel 20 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, de opzeggingsvergoe
ding de lopende wedde alsmede de voor
delen, verworven krachtens de overeen
komst, omvat; eiseres in haar conclusie 
opmerkte dat verweerder, bij de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding, bij 
het basisloon zowel het « enkel » als het 
."· dubbel » vakantiegeld voegt en op die 
manier komt tot een bedrag van 11.928 
frank per maand; het arrest, door de 
berekening van verweerder als correct 
aan te zien, het volledig vakantiegeld, 
bedoeld bij artikel 9, eerste lid, van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, als lopend loon in 
aanmerking neemt voor de berekening 
van de opzeggingsvergoeding en aldus 
de normale bezoldiging, bedoeld in arti
kel 38, 1°, van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de alge
mene uitvoeringsmodaliteiten van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
der werknemers! toevoegt aan de 
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lopende wedde, derhalve hetzelfde voor wetten betreffende het bedienden

contract en als zodanig in beginsel 
in aanmerking komt voor de bereke
ning van de vergoeding wegens 
opzegging; 

deel tweemaal in aanmerking neemt, 
met als gevolg dat de aldus bekomen 
vergoeding in die mate de wedden en 
verdiensten overeenstemmend met de 
duur van de opzeggingstermijn of met 
het nog te lopen gedeelte ervan overtreft; 
het arrest, door een dergelijke bereke
ningswijze als << correct >> te beoordelen, 
artikel 20 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract 
schendt : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 9, tweede lid, van de 
gecoi::irdineerde wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers en 38, 1o en 2°, van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uit
voeringsbesluiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de loonarbeiders, het vakantie
geld van een bediende bestaat uit 
zijn normale bezoldiging die hem 
tijdens de vakantiedagen wordt 
doorbetaald en een bijslag daarop; 

Overwegende dat artikel 20, eer
ste lid, van de ten deze toepasselijke 
gecoi::irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract bepaalt dat 
de vergoeding wegens opzegging 
gelijk is aan de lopende wedde over
eenstemmende met de duur van de 
opzeggingstermijn of met het nog te 
lopen gedeelte van deze termijn; 
dat, krachtens het tweede lid van dit 
artikel, de vergoeding benevens de 
wedden ook de << verdiensten ver-
worven krachtens de overeen-
komst » omvat; dat krachtens 
artikel 1135 van het Burgerlijk Wet-

Overwegende dat het arbeidshof 
ten deze, benevens de maandwedde 
en het << dubbel » vakantiegeld, ook 
nog het << gewone » vakantiegeld in 
aanmerking neemt ter berekening 
van de bijkomende vergoeding die 
het verweerder toekent wegens 
ontoereikende opzeggingstermijn; 
dat dit erop neerkomt dat de nor
male bezoldiging bedoeld in het 
voormelde artikel 38, 1°, wordt toe
gevoegd aan de lopende wedde; 

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

Dat het middel gegrond is; 

hoek overeenkomsten niet alleen Om die redenen, vernietigt het 
verbinden tot hetgeen daarin uit- bestreden arrest, in zoverre het eise
drukkelijk is bepaald, maar ook tot res veroordeelt tot betaling van 
alle gevolgen die door de billijkheid, 149.898 frank als aanvulling van de 
het gebruik of de wet aan de verbin- door haar uitgekeerde opzeggings
tenis, volgens de aard ervan, worden vergoeding en het, bij de berekening 
toegekend; van de bijkomende opzeggingsver-

Overwegende dat uit het voor- goeding van 317.349 frank, het 
gaande voortvloeit dat het vakantie- << gewone vakantiegeld » in aanmer
geld, dat aan de bediende krachtens king neemt, alsmede in zoverre het 
de vakantiewetgeving door de werk- eiseres in al de kosten van het 
gever moet worden betaald, een . geding veroordeelt; beveelt dat van 
krachtens de arbeidsovereenkomst dit arrest melding zal worden 
verworven verdienste is in de zin gemaakt op de kant van de gedeel
van artikel 20 van de voormelde telijk vernietigde beslissing; houdt 
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de kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

10 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Houtekier. 

Nr. 533 

3' KAMER - 10 mei 1982 

DIENSTPLICHT GEWETENSBEZWAAR-

DEN - VOORLOPIGE INSCHRIJVING - AAN
VRAAG OM VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE 
AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND. 

De herkeuringsraad kan niet wettig 
beslissen, op grand van artikel 22, § 2, 
van de wetten houdende het statuut 
van de gewetensbezwaarden, gecoordi
neerd op 20 februari 1980, dat een bur
ger, die voorlopig is ingeschreven op 
de lijst van de gewetensbezwaarden 
overeenkomstig artikel 3 van dezelfde 
wetten, geen aanvraag om vrijstelling 
of voorlopige afkeuring op lichamelijke 
grand overeenkomstig artikel 14 van 
de Dienstplichtwet kan indienen. 

(SZEKER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 februari 1982 
gewezen door de Herkeuringsraad 
van de Provincie Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14 van de Dienst
plichtwet en 22 van de wetten betref
fende het statuut van de gewetensbe
zwaarden, gecoordineerd op 20 februari 
1980, 

doordat de herkeuringsraad zich onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
eisers « aanvraag om vrijstelling of voor-

lopige afkeuring op lichamelijke grand >>, 
ingediend op 15 januari 1982 met toepas
sing van de artikelen 14 en 20 van de 
Dienstplichtwet, en die beslissing hierop 
laat steunen : dat eiser een aanvraag 
had ingediend tot het bekomen van het
statuut van gewetensbezwaarde, vrijge
steld van elke militaire dienst; dat die 
aanvraag op 14 december 1981 ontvanke
lijk werd verklaard en dat op dat ogen
blik krachtens artikel 22, § 2, van de 
voormelde gecoordineerde wetten geen 
aanvraag om vrijstelling van dienstplicht 
op basis van artikel 14 van de Dienst-· 
plichtwet meer kon worden ingediend, 

terwijl eisers aanvraag om vrijstelling 
op lichamelijke grand op basis van 
genoemd artikel 14 regelmatig werd 
ingediend conform artikel 20, § 1, van de 
Dienstplichtwet; de herkeuringsraden, 
krachtens de artikelen 38, 39 en vol
gende van de Dienstplichtwet, kennis 
nemen van de aanvragen tot vrijstelling 
op lichamelijke grand; de herkeurings
raad derhalve in deze aangelegenheid 
bevoegd was; de herkeuringsraad 
artikel 22, § 2, van de gecoordineerde 
wetten verkeerdelijk in die zin interpre
teert dat de gewetensbezwaarde geen 
aanvraag tot vrijstelling van dienstplicht 
op basis van artikel 14 van de Dienst
plichtwet meer kan indienen; een derge
lijke interpretatie strijdig is met voor
noemd artikel 22, § 1, en zou leiden tot 
de onmogelijkheid voor een gewetens
bezwaarde om nog een aanvraag tot vrij
stelling op lichamelijke grond in te die
nen: 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van de bestreden 
beslissing, eiser een aanvraag had 
ingediend tot het bekomen van het 
statuut van gewetensbezwaarde, 
vrijgesteld van << elke militaire 
dienst », en dat deze aanvraag op 
14 december 1981 ontvankelijk was 
verklaard; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen volgt dat eiser verkeerde in 
het geval van voorlopige inschrij
ving op de lijst van de gewetensbe
zwaarden, bedoeld in artikel 3 van 
de wetten houdende het statuut van 
de gewetensbezwaarden, gecoordi
neerd op 20 februari 1980; 

Overwegende dat artikel 22, § 2, 
van de gecoordineerde wetten toe
passelijk is op de gewetensbezwaar
den, bedoeld in de artikelen 18 en 
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19, dit zijn de gewetensbezwaarden 
vrijgesteld van elke militaire dienst, 
wier inschrijving is toegestaan bij 
een onherroepelijk geworden beslis
sing; 

Overwegende dat de herkeurings
raad, nu hij niet vaststelt dat eiser 
zich in dat geval bevond, niet op 
genoemd artikel 22, § 2, kan steunen 
om te beslissen dat eisers aanvraag 
om vrijstelling of voorlopige afkeu
ring op lichamelijke grond niet 
meer op basis van artikel 14 van de 
Dienstplichtwet kon ingediend wor
den en om zich, om die reden, onbe
voegd te verklaren; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
Herkeuringsraad van de Provincie 
Limburg. 

10 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Geiljkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 534 

2' KAMER - 11 mei 1982 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR EEN ONGEVAL WORDT VERDEELD TUS
SEN DE BEKLAAGDE EN HET SLACHTOFFER 
- CASSATIE, OP DE VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ, VAN DE BESLISSING 
INZAKE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DIE 
BURGERLIJKE PARTIJ - BRENGT GEEN VER
NIETIGING MEDE VAN DE BESLISSING WAAR
BIJ DE BEKLAAGDE AANSPRAKELIJK WORDT 
VERKLAARD. 

1' De regels inzake voorrang van rechts 
vinden geen toepassing wanneer bui
ten een kruispunt een aanrijding 
plaatsheeft tussen een voertuig dat op 
dit kruispunt rijdt en een ander dat in 
een straat rijdt die op dat kruispunt 
uitloopt (1). (Art. 12.3.1 Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975.) 

2' Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid voor een ongeval verdeelt tussen 
de beklaagde en de burgerlijke partij 
brengt de cassatie, op de voorziening 
van die burgerlijke partij, van de 
beslissing over de aansprakeiljkheid, 
geen vernietiging mede van het 
beschikkende gedeelte volgens hetwelk 
de beklaagde ten minste voor de helft 
aansprakelijk is (2). 

(VAN DE WALLE T. DE MUNCK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, die niet in kosten van 

1° WEGVERKEER VOORRANG VAN 1------------------------------------
RECHTS - WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 
1975, ART. 12.3.1 - AANRIJDING TUSSEN TWEE 
VOERTU!GEN OP EEN KRU!SPUNT, WAARBIJ 
HET ENE VOERTUIG OP HET KRUISPUNT 
RIJDT, EN HET ANDERE IN EEN STRAAT DIE 
U!TLOOPT OP DAT KRU!SPUNT - AANRIJ
DING BU!TEN HET KRU!SPUNT - REGELS 
INZAKE VOORRANG VAN RECHTS NIET TOE
PASSELIJK. 

(1) Zie Cass., 8 april 1975 (A.C., 1975, 857) en 
over het begrip « kruispunt >>, 28 okt. 1981 
(ibid., 1981-82, nr. 146). 

(2) Zie Cass., 9 maart 1976 (A.C., 1976, 788). 
In geval van voorziening van de beklaagde is 
de oplossing dezelfde wat betreft het beschik
kende gedeelte, waarbij de burgerlijke partij 
aansprakelijk wordt verklaard. (Cass., 19 sept. 
1979, A.C., 1979-80, nr. 39). 
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die vordering is veroordeeld, geen 
hoedanigheid heeft om tegen die 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12.3.1, eerste lid, van het Weg
verkeersreglement, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis beslist dat eiser 
een fout heeft begaan in oorzakelijk ver
band met het ongeval door de voorrang 
van rechts te miskennen die hij aan ver
weerder verschuldigd was op het kruis
punt van de Kapellestraat en de Boven, 
en dat hij verantwoordelijk is voor de 
helft van de schade die hij heeft geleden, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
« tegen aile evidentie in , aanneemt dat 
eiser nog op het kruispunt was toen de 
aanrijding gebeurde, hoewel hij bij con
clusie had aangevoerd dat de aanrijding 
niet plaatsgreep op het kruispunt, · doch 
nadat hij het kruispunt had verlaten en 
reeds ongeveer 7 meter in de « Boven '' 
was, zodat hij de voorrang van verweer
der niet heeft miskend; 

tweede onderdeel, de redenen waarop 
de beslissing gegrond is, dubbelzinnig en 
tegenstrijdig zijn, vermits het vonnis 
aanneemt dat de aanrijding gebeurde, 
enerzijds toen eiser het kruispunt nog 
niet had verlaten en anderzijds toen ver
weerder nog in de « Boven , was en dus 
het kruispunt nog niet had bereikt; 

derde onderdeel, het vonnis zegt dat 
eiser voorrang verschuldigd was aan ver
weerder die van rechts kwam en het 
kruispunt niet mocht oprijden zonder die 
voorrang te verlenen, nu de voorrang 
slechts geldt op een kruispunt en het 
vonnis vaststelt dat verweerder zich in 
de « Boven » bevond juist voor de aan
sluiting met de Kapellestraat en dus het 
kruispunt nog niet had bereikt, zodat 
eiser op die plaats geen voorrang diende 
te verlenen : 

der voorrang moet verlenen aan de 
van rechts komende bestuurder; dat 
de voorrang door voormeld artikel 
verleend aan de bestuurder die op 
een kruispunt van rechts komt, 
slechts van toepassing is op het 
kruispunt zelf, dit is de plaats waar 
twee of meer openbare wegen 
samenlopen, en niet wanneer de 
aanrijding voor het kruispunt 
plaatsheeft; dat, nu het vonnis vast
stelt dat de aanrijding gebeurde 
toen het voertuig van verweerder 
zich in de « Boven » bevond, juist 
voor de aansluiting met de Kapelle
straat en dus het kruispunt nog niet 
was opgereden, de rechters niet wet
tig konden beslissen dat eiser, bur
gerlijke partij, voorrang moest ver
lenen; dat aldus het vonnis 
artikel 12.3.1, eerste lid, van het 
Wegverkeersreglement schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het eerste en het tweede 
onderdeel van het eerste middel en 
op het tweede middel die niet tot 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vordering van eiser, 
behalve in zoverre het beslist dat 
verweerder ten minste voor de helft 
aansprakelijk is voor de schade; ver
oordeelt verweerder in de kosten, 
behalve die veroorzaakt door de 
betekening van de voorziening aan 
het openbaar ministerie die ten 
laste blijven van eiser; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde, zitting houdende in hoger 
beroep. 

11 mei 1982 - 2o kamer - Voorzitter : 
Wat het derde onderdeel betreft : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
Overwegende dat, luidens arti- slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui

dende conclusie van de h. Declercq, 
kel 12.3.1, eerste lid, van het Weg- advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
verkeersreglement, elke bestuur- _ Roeck, Gent. 
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Nr. 535 

2' KAMER - 11 mei 1982 

een gemiddelde van ten minste 50 werk
nemers tewerkstelde, zij gehouden was 
een comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing der werkplaatsen op te rich

MISDRIJF - RECHTSPERSOON - HANDELS- ten »; het hof van beroep de hoger beroe-
VENNOOTSCHAP DIE EEN MISDRIJF HEEFT pen ontvangt doch het vonnis a quo beves
GEPLEEGD - STRAFRECHTELIJKE VERANT- tigt « mits volgende wijzigingen, eenstem
WOORDELIJKHEID VAN DE PERSOON DIE mig beslist: 1o dat (eiser) zich aan het hem 
VOOR DE VENNOOTSCHAP OPTREEDT. ten laste gelegde feit heeft schuldig 

Wanneer een handelsvennootschap een 
misdrijf heeft gepleegd, zijn de perso
nen, organen of aangestelden, die voor 
haar zijn opgetreden, hiervoor straf
rechtelijk verantwoordelijk (1). 

gemaakt zoals hierna omschreven : te 
Tessenderlo, in de periode van 1 juli 1980 
tot en met 9 oktober 1980, de eerste, als 
werkgever die gemiddeld minstens vijftig 
werknemers tewerkstelt, verzuimd te heb
ben een comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsen op 
te richten ten overstaan van 81 werkne

(VAN MELLAERT, « ELECTRONIC APPARATUS » mers; 2' ( ... ) », 
P.V.B,A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

. terwyi, eerste onderdeel, het tegenstrij
d!g, mmstens dubbelzinnig is, enerzijds 
e1ser schuldig te verklaren aan het feit 
« als werkgever verzuimd te hebben een 
comite voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing der werkplaatsen op te richten 
... » en te bevestigen dat « gebleken is dat 
(eiser) zich aan de aldus omschreven 

Over bet middel, afgeleid uit de schen- telastlegging heeft plichtig gemaakt », en 
ding van de artikelen 97 van de Grondwet anderzijds te oordelen dat « waar (eiseres) 
en 1, § 4, b, lid 1, van de wet van 10 juni gewoonlijk een gemiddelde van ten min-
1952 betreffende de gezondheid en de vei- ste 50 werknemers tewerkstelde, zij 
ligheid van de werknemers, alsmede de gehouden was een comite voor veiligheid, 
salubriteit van het werk en van de werk- gezondheid en verfraaiing der werkplaat
nemers, sen op te richten >>; het hof van beroep bij-

doordat het hof van beroep enerzijds gevolg in het ongewisse laat wie nu eigen
beslist « dat ter zitting (eiser) ter kennis lijk als werkgever dient te worden 
werd gebracht dat in de omschrijving van beschouwd en derhalve gehouden was een 
de telastlegging de woorden " aangestelde comite voor veiligheid, gezondheid en ver
of lasthebber" wegvallen, derwijze dat de fraaiing der werkplaatsen op te richten, 
telastlegging als volgt luidt : te Tessen- zodat het arrest, nu het tegenstrijdig, min
derlo, in de periode van 1 juli 1980 tot en stens dubbelzinnig statueert, artikel 97 
met 9 oktober 1980, de eerste, als werkge- van de Grondwet schendt; 
ver die gemiddeld vijftig werknemers tweede onderdeel, ofschoon het hof van 
tewerkstelt, verzuimd te hebben een beroep vaststelt dat bij het nazicht van de 
comite voor veiligheid, gezondheid en ver- sociale documenten van eiseres vastge
fraaiing der werkplaatsen op te richten steld werd dat zij in de periode van de 
ten overstaan van 81 werknemers , en dat telastlegging 81 werknemers tewerk
« uit het onderzoek voor het hof gedaan en stelde, en ofschoon het hof van beroep 
de gegevens van het strafdossier gebleken oordeelt dat eiseres gehouden was een 
is dat (eiser) zich aan de aldus omschre- comite voor veiligheid, gezondheid en ver
ven telastlegging heeft plichtig gemaakt "• fraaiing der werkplaatsen op te richten, 
en anderzijds oordeelt dat « bij het nu ze gewoonlijk een gemiddelde van ten 
nazicht van de sociale documenten van de minste 50 werknemers tewerkstelde, het 
personenvennootschap met beperkte aan- hof van beroep nochtans eiser schuldig 
sprakelijkheid Electronic Apparatus door aan de ten laste gelegde feiten bevindt en 
de verbalisant vastgesteld werd dat in de hem als beklaagde veroordeelt wegens 
periode van de telastlegging deze firma 81 het verzuim een comite voor veiligheid en 
werknemers tewerkstelde; dat, waar voor- ~ezondheid op te richten; artikel 1, § 4, b, 
noemde personenvennootschap met hd 1, van de .wet van 10 juni 1952 betref
beperkte aansprakelijkheid gewoonlijk fende de gezondheid en de veiligheid van 

I 
de werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en de werkplaatsen, bepaalt 

(1} Cass., 21 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 114}. dat de bij artikel 1, § 1, bedoelde werkge-
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vers een of meer comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werkplaat
sen oprichten in de ondernemingen waar 
gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werk
nemers worden tewerkgesteld; de ver
plichting tot oprichting van een dergelijk 
comite derhalve bij de werkgever ligt en 
het hof van beroep ten deze vaststelt dat 
eiseres de werknemers tewerkstelde, der
halve werkgever was, zodat het hof van 
beroep, nu het eiser als beklaagde schul
dig aan het ten laste gelegde feit ver
klaart, voormelde bepaling van de wet van 
10 juni 1952 schendt; 

Overwegende eensdeels dat het 
arrest releveert dat eiseres gewoon
lijk ten minste vijftig werknemers 
tewerkstelde en derhalve gehouden 
was een comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing der werk
plaatsen op te richten; dat daaruit 
blijkt dat, naar het oordeel van het 
hof van beroep, eiseres als werkgever 
het misdrijf van de heromschreven 
telastlegging heeft gepleegd; 

Overwegende anderdeels dat het 
arrest vermeldt dat uit de ondervra
ging van eiser ter zitting gebleken is 
« dat hij de enige zaakvoerder van de 
firma is, de algemene vergadering 
ervan voorzit en geen enkel initiatief 
genomen heeft om de oprichting van 
voormeld comite in de algemene ver
gadering te bespreken » en dat eiser 
aan de verbalisant verklaarde « de 
strafrechtelijke verantwoordelijke 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Electro
nic Apparatus te zijn en niet bereid 
te zijn de procedure in te zetten voor 
het houden van sociale verkiezin
gen »; dat het arrest voorts vaststelt : 
« dat wanneer een handelsvennoot
schap een misdrijf pleegt de straf
rechtelijke verantwoordelijkheid rust 
op de natuurlijke personen, organen 
of aangestelden door wier toedoen zij 
is opgetreden en die in werkelijkheid 
oorzaak van het misdrijf geweest 
zijn; dat uit hoger vermelde onder
vraging en verklaring van (eiser) 
blijkt dat hij orgaan van de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Electronic Apparatus is en 
de oorzaak van het misdrijf geweest 
is »; 

Dat het arrest aldus, zonder tegen
strijdigheid noch dubbelzinnigheid, 
zijn beslissing regelmatig motiveert 
en wettig beslist dat eiser schuldig is 
aan het in de telastlegging omschre
ven feit; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de beslissing 
op de strafvordering betreft, dat de 
substanti€He of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

11 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 536 

2' KAMER - 11 mei 1982 

MISDRIJF - KONINKLIJK BESLUIT VAN 

17 AUG. 1977 BETREFFENDE DE PRODUKTEN 
VOOR ORAAL GEBRUIK, UITSLUITEND OF 
HOOFDZAKELIJK BESTEMD OM DE HUIDS
KLEUR TE WIJZIGEN - DRAAGWIJDTE. 

Luidens art. 1 K.B. van 17 aug. 1977 is 
het verboden produkten voor oraal 
gebruik in de handel te brengen, uit
sluitend of hoofdzakelijk bestemd om 
de huidskleur te wijzigen; dat artikel 
maakt geen onderscheid naargelang 
die produkten al dan niet zelfstandig 
de huidskleur wijzigen. 
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(DE BORGER) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1981 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 17 augustus 1977 betreffende 
produkten voor oraal gebruik, uitsluitend 
of hoofdzakelijk bestemd om de huids
kleur te wijzigen, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 1 van 
voormeld koninklijk besluit, na vastge
steld te hebben dat hij het produkt 
« Bakanasan >> in de handel had gebracht 
en dit produkt voor oraal gebruik geen 
ander doel had dan het wijzigen van de 
huidskleur, ongeacht of dit diende te 
geschieden in combinatie met het bloot
stellen van de huid aan de zon; het 
arrest het verweer van eiser, als zou 
enerzijds artikel 1 van voormeld konink
lijk besluit enkel die produkten voor 
oraal gebruik verbieden die zelfstandig 
de huidskleur kunnen wijzigen en ander
zijds het produkt « Bakanasan >> niet 
zelfstandig maar enkel in samenwerking 
met het blootstellen van de huid aan de 
zon dit bruiningseffect kan hebben, van 
de hand wees op grond van de overwe
ging dat eiser een verkeerde interpreta
tie geeft van de tekst van het koninklijk 
besluit van 17 augustus 1977, daar dit 
besluit « geen onderscheid maakt tussen 
produkten die zelfstandig of in samen
werking met andere de huidskleur wijzi
gen >>, 

terwijl artikel 1 van voormeld konink
lijk besluit bepaalt dat het verboden is 
<< produkten voor oraal gebruik in de 
handel te brengen, uitsluitend of hoofd
zakelijk bestemd om de huidskleur te 
wijzigen >> en derhalve enkel die produk
ten voor oraal gebruik beoogt die zelf
standig de huidskleur kunnen wijzigen 
en uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd 
zijn om de huidskleur te wijzigen, en 
geenszins de produkten die enkel in 
samenwerking met de zon of andere pro
dukten een huidskleurwijziging kunnen 
teweegbrengen en die derhalve er enkel 
toe strekken de huid meer ontvankelijk 
te maken voor een kleurwijziging, zodat 
het arrest, door het verweer van eiser te 
verwerpen op grond van de geciteerde 
motieven, niet wettelijk verantwoord is 

en schending inhoudt van artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 17 augustus 
1977 ; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
17 augustus 1977, het verboden is 
produkten voor oraal gebruik in de 
handel te brengen, uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd om de huids
kleur te wijzigen; 

Overwegende dat dit artikel, zoals 
het is gesteld, geen onderscheid 
maakt naargelang die produkten al 
dan niet zelfstandig de huidskleur 
wijzigen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat, te oordelen naar de ele
menten van het onderzoek, het door 
eiser in de handel gebrachte pro
dukt « Bakanasan >> geen ander doel 
heeft dan de huidskleur te doen wij
zigen, ongeacht of dit dient te 
geschieden in combinatie met het 
blootstellen van de huid aan de zon, 
en dus onder toepassing van het 
eerder vermeld koninklijk besluit 
valt; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt en de in 
het middel vermelde bepaling niet 
schendt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

En overwegende dat de sub
stanWHe 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. 

11 mei 1982 - z• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - GeliJklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal ·- Advocaat : mr. De 
Gryse. 
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Nr. 537 

2' KAMER - 11 mei 1982 

1° RECHTBANKEN - STR.-\FZ.-\KEX -

STR.-\FTORDERIXG - YEROORDELIXG YAX DE 
BEKL-\.-\,GDE WEGEXS EEX AXDER ::IIISDRIJF 
D.-\X D.-\T \Y.-\.-\R\'OOR HI.J W.-\S \'ER\'OLGD -
\\'ETTIGHEID \'AX DE YEROORDELIXG - YER
EISTE. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - BLSHEID I:\ 
GESCHRIFIE - BEGR!P. 

1" Niet onwettig is de veroordeling van 
de beklaagde wegens een ander mis
drijf dan dat waarvan melding was 
gemaakt in de verwijzingsbeschikking, 
indien is vastgesteld dat het aldus in 
aanmerking genomen feit hetzelfde is 
als dat waarop de vervolging was 
gegrond of daarin was begrepen (1). 

2' Naar recht verantwoord is de veroor
deling wegens valsheid in geschrifte, 
wanneer in die beslissing wordt te 
kennen gegeven dat, door het gebruik 
waarvoor die zijn geredigeerd, de stuk
ken, waarin de waarheid was ver
draaid, rechtsgevolgen kunnen hebben 
en dat de vervalsing van hun vermel
dingen het openbaar vertrouwen 
krenkt. (Artt. 193 en 196 Sw.) 

(DE ::IIAREZ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
op verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 maart 1980; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt vrijgesproken van de 
telastleggingen A, a, 9 en 10, en de 
strafvordering voor de telastleggin-

(1) Zie Cass., 9 sept. 1981 (A.C:, 1981-82, 
nr 123) 

gen B, C en E vervallen wordt ver
klaard wegens verjaring : 

Overwegende dat de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar· 
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastleggingen A, a, 1 tot 8, 11 
en b: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 130, 163, 19.5 
van het Wetboek van Strafvordering en 
97 van de Grondwet en luidend a\s 
volgt : door in het arrest vast te stellel) 
« dat de nu aangehouden feiten begrepen 
zijn in deze waarop de vervolgingen voor 
de eerste rechter gegrond waren en 
waarop door hem uitspraak werd 
gedaan », erkent het hof immers ener
zijds dat deze « nu aangehouden feiten >> 

andere feiten zijn dan deze die in de oor
spronkelijke telastlegging vermeld wer
den, zodat het dus niet gaat om een juri
dische herkwalificatie van dezelfde fei
ten, en neemt anderzijds aan dat deze 
andere feiten begrepen waren in die 
waarop de vervolging voor de eerste 
rechter gesteund was, zonder ermede 
rekening te houden dat a) een geschrift 
behept kan zijn met verscheidene 
materiiHe en/of intellectuele valsheden 
die duidelijk van elkaar te onderschei
den zijn en terzelfder tijd en naast 
elkaar kunnen bestaan als zoveel ver
schillende valsheden; b) het - beweerd 
- onjuist vermelden van de plaats en/of
bet tijdstip waarop een of meer genees
middelenvoorschriften opgesteld zijn, 
niet noodzakelijk begrepen is in de 
bevestiging « dat de voorschriften wer
den opgesteld nadat de dieren onder
zocht zijn >>, die - althans volgens het 
arrest - het feit vormt dat in de oor
spronkelijke telastlegging vermeld was, 
zodat het hof het tegengestelde niet kon 
vaststellen zonder deze vaststelling te 
motiveren; c) de vervolging voor de eer· 
ste rechter bovendien niet gesteund was 
op - zoals het arrest ten onrechte ver
meldt - feiten van « valselijk bevestigen 
dat de voorschriften opgesteld waren 
nadat de dieren onderzocht zijn •, doch 
integendeel op feiten van « opstellen van 
een voorschrift voor geneesmiddelen 
zonder de dieren ... gezien en onderzocht 
te hebben >>, zodat de vaststelling (en a 
fortiori de motivering van deze vaststel
ling) dat de nu aangehouden feiten 
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begrepen zijn in de oorspronkelijke ver
volging, in strijd is met de inhoud en de 
termen der beschikking van 12 septem
ber 1978 van de raadkamer waardoor 
eiser verwezen werd naar de correctio
nele rechtbank : 

Overwegende dat eiser bij be
schikking van 12 september 1978 
door de raadkamer naar de Correc
tionele Rechtbank te Brugge werd 
verwezen ter zake van : valsheid in 
~eschriften te hebben gepleegd door 
het opstellen van voorschriften voor 
geneesmiddelen zonder dat . hij de 
dieren waarvoor de geneesm1ddelen 
bestemd waren, gezien of onder
zocht had met name elf voorschrif
ten zogez~gd afgeleverd op de erin 
vermelde plaats en datum, en van 
een niet nader te bepalen aantal 
voorschriften voor geneesmiddelen 
die door de apotheker Nicole Bride
lance verkocht werden, tussen 
november 1974 en 8 april 1976, en 
gebruik te hebben gemaakt van de 
aldus vervalste stukken (telastleg
ging A); 

Overwegende dat het hof van 
beroep eiser veroordeelt en ver
beurdverklaringen uitspreekt we
gens de telastlegging A omschreven 
als volgt : valsheid in geschriften te 
hebben gepleegd door : a) op ':'oor
schriftenbriefjes voor geneesmldde
len telkens een plaats te hebben 
vermeld waar die briefjes niet zijn 
opgesteld; b) een niet nader te bepa
len aantal voorschriftenbriefjes te 
hebben opgesteld met betrekking tot 
geneesmiddelen die v66r het opstel
len van die briefjes door apotheker 
Nicole Bridelance waren verkocht, 
en gebruik te hebben gemaakt van 
de aldus vervalste stukken; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : « dat de nu aangehouden fei
ten begrepen zijn in deze waarop de 
vervolgingen voor de eerste rechter 
waren gegrond en waarover door 
hem uitspraak werd gedaan; dat het 
immers gaat om de identieke voor
schriften, met dien verstande dat de 
feiten van het valselijk bevestigen 
" dat de voorschriften worden opge
steld nadat de dieren zijn onder-

zocht " zoals aangehouden door de 
eerste ' rechter overeenkomstig de 
beschikking tot verwijzing, uitge
werkt werden door het valselijk 
bevestigen, hetzij van de plaats van 
het opstellen (telastlegging A, a), 
hetzij van het tijdstip van het 
opstellen ten overstaan van .de ter
handstelling der geneesm1ddelen 
(telastlegging A, b) »; 

Dat het arrest aldus wettig en 
zonder de bewijskracht van de 
beschikking tot verwijzing te mis
kennen, beslist dat de in aanmer
king genomen feiten dezelfde z:ijn 
als die waarop de vervolgmg 
steunde of in die feiten begrepen 
zijn; 

Dat het middel, in zoverre daar
mee wordt aangevoerd, wat de 
telastlegging A, a, betreft, dat het 
valselijk bevestigen van de plaats 
van het opstellen van de geneesmid
delenvoorschriften een ander feit is 
dan datgene dat voorkomt in de oor
spronkelijke telastlegging, feitelijke 
grondslag mist, nu in die telastleg
ging met betrekking tot de bedoelde 
voorschriften was vermeld « zoge
zegd afgeleverd op volgende 
plaats ... »; 

Dat het middel, in zoverre eiser 
daarmee aanvoert, wat de telastleg
ging A, b, betreft, dat het onjuist 
vermelden van het tijdstip waarop 
de geneesmiddelenvoorschriften zijn 
opgesteld niet « noodzakelijk ." 
begrepen is in het valselijk bevestl
gen dat de voorschriften werden 
opgesteld nadat de dieren waren 
onderzocht, opkomt tegen de onaan
tastbare beoordeling van de identi
teit van de feiten door de feitenrech
ter; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 196, 197 
van het Strafwetboek, 33 van de wet van 
4 april 1980 en 97 van de Grondwet en 
luidend als volgt : door te stellen dat het 
onjuist vermelden van de plaats en/of 
het tijdstip waarop een of meer ~.enees
middelenvoorschriften opgesteld ZlJn, het 
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verdraaien is van een beding, verklaring 
of feit die deze voorschriften tot doel 
hebben vast te stellen en door deze stel
ling te motiveren met de bedenking dat 
de onjuiste aanduiding van de plaats en 
het tijdstip van het opstellen van de 
voorschriften een door eiser opgezet 
systeem is om als bewijs te gelden van 
het feit dat hij de dieren in behandeling 
had, oordeelt het arrest ten onrechte, 
zonder afdoende motivering en alleszins 
zonder de conclusie van eiser op dat 
punt te beantwoorden, dat in de dieren
geneeskunde als wettelijk voorschrift 
geldt dat een geneesmiddelenvoorschrift 
maar mag afgeleverd worden nadat de 
dierenarts het dier waarvoor het genees
middel bestemd is, persoonlijk gezien en 
onderzocht heeft; breidt het arrest dus -
of bovendien - ten onrechte de bescher
ming uit die aan de inhoud van een 
geschrift verbonden is, tot vermeldingen 
(inzake tijdstip of plaats van opstellen) 
die zonder wezenlijk belang zijn of waar
van de vaststelling het doel niet is van 
dit geschrift; oordeelt het hof - in 
zoverre het van oordeel is dat eiser zich 
door het loutere feit van een of meer 
voorschriften af te leveren zonder voor
afgaand onderzoek van de dieren en dus 
zonder dat het voorschrift op dat punt 
enige bevestiging bevat, schuldig ge
maakt heeft aan valsheid in geschriften 
- dat een intellectuele valsheid in 
geschriften kan bestaan in de onjuist
.heid van het vermoeden dat door de 
redactie van een bepaald stuk gewekt 
wordt, waar het openbaar vertrouwen 
dat aan een geschrift gehecht moet wor
den en dat beschermd wordt door 
artikel 196 van het Strafwetboek noch
tans enkel slaat op hetgeen expressis 
verbis uitgedrukt en bevestigd wordt in 
het bedoelde geschrift : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin de aangevoerde 
schending van artikel 33 van de wet 
van 4 april 1890 zou bestaan, noch 
op welk bij conclusie aangevoerd 
verweer niet is geantwoord; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat een 
geneesmiddelenvoorschrift een pri
vaat geschrift is met een juridische 
draagwijdte in de zin van artikel 196 
van het Strafwetboek, vaststelt : 
« dat het verdraaien van de waar
heid in de voorschriften onder de 
telastlegging A, a, bestaat in de 
onjuiste aanduiding van de plaats 

van het opstellen van de voorschrif
ten, hetgeen ten deze wel een 
beschermde vermelding uitmaakt 
daar zij in het door (eiser) opgezet 
systeem in zekere mate als bewijs 
zou kunnen gelden van het feit dat 
hij de dieren in behandeling had, 
hetgeen zowel juridisch als deonto
logisch van belang is; dat het in de 
voorschriften onder de telastlegging 
A, b, gaat om het verdraaien van de 
waarheid door het opstellen van 
fictieve voorschriften met de bedoe
ling het systeem van het wederrech
telijk terhandstellen van geneesmid
delen zonder het vereiste voorschrift 
te verbergen; dat door dergelijk 
systeem een nadeel werd berokkend. 
aan de volksgezondheid door de ont
wrichting van een normaal toezicht 
op de distributie en het gebruik van 
geneesmiddelen »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet oordeelt dat in de dierengenees
kunde als « wettelijk » voorschrift 
geldt dat een geneesmiddelenvoor
schrift alleen mag afgeleverd wor
den nadat de dierenarts het dier 
waarvoor het geneesmiddel bestemd 
is, persoonlijk gezien en onderzocht 
heeft; dat, luidens de redengeving 
van het arrest, het verdraaien van 
de waarheid, dat ten laste van eiser 
bewezen wordt verklaard, bestaan 
heeft in het valselijk bevestigen dat 
de voorschriften werden opgesteld 
op een plaats die niet met de werke
lijkheid overeenstemt (telastlegging 
A, a) en dat de geneesmiddelen wer
den voorgeschreven v66r de afleve
ring ervan terwijl in werkelijkheid de 
geneesmiddelen reeds waren afgele
verd wanneer de voorschriften wer
den opgesteld (telastlegging A, b); 

Overwegende dat het arrest, door 
te wijzen op de door die valsheden 
teweeggebrachte ontwrichting van 
het normaal toezicht op de distribu
tie en het verbruik van geneesmid
delen, te kennen geeft dat de ver
meldingen met betrekking tot de 
plaats en het tijdstip waarop de 
geneesmiddelenvoorschriften zijn 
opgesteld, door het gebruik waar
voor die voorschriften werden gere-
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digeerd, in rechte gevolgen kunnen 
hebben en door de gemeenschap als 
waar mogen worden beschouwd, en 
dat de vervalsing van die vermeldin
gen het openbaar vertrouwen 
krenkt; dat het arrest aldus de 
beslissing ter zake naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van het 
Strafwetboek, 29, 44 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1885 en 97 van de 
Grondwet en luidend als volgt : door ten 
laste van eiser bewezen te verklaren dat 
het opstellen van - beweerd - fictieve 
voorschriften het wederrechtelijk afleve
ren van geneesmiddelen door een offi
cina-apotheker helpt te verbergen, ver
oordeelt het hof hem wegens een feit 
van medeplichtigheid aan een misdrijf 
dat de bedoelde apotheker in voorko
mend geval gepleegd heeft, zonder dat -
in dat geval - de dader van het misdrijf 
zelf vervolgd of veroordeeld werd en 
ofschoon het bedoelde misdrijf en a for
~iori de medeplichtigheid eraan verjaard 
lS : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens valsheid in 
geschriften en gebruik van valse 
stukken en niet wegens medeplich
tigheid aan een ander door een apo
theker gepleegd misdrijf; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe vim 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. 

11 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Devriendt, Brugge. 

Nr. 538 

2' KAMER - 11 mei 1982 

HERZIENING - NIEUW FElT - HERZIE
NING AANGEVRAAGD DOOR DE MINISTER 
VAN JUSTITIE - VERWIJZING VOOR ONDER
ZOEK NAAR EEN HOF VAN BEROEP- VOOR
WAARDEN. 

Wanneer het Hoi, ingevolge de vordering 
van de procureur-generaal, kennis 
neemt van een aanvraag tot herzie
ning van de minister van Justitie, 
waarbij wordt aangevoerd dat de 
onschuld van de veroordeelde schijnt 
te volgen uit nieuwe feiten die zich 
sedert de veroordeling hebben voorge
daan en vaststelt dat de onschuld van 
de veroordeelde zou kunnen volgen uit 
de aangevoerde nieuwe feiten, ont
vangt het de aanvraag en verwijst ze 
voor onderzoek naar een hof van 
boeroep (1). (Artt. 443, eerste lid, 3°, 444, 
3, en 445, derde lid, Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE BRACKE) 

ARREST 

RET HOF - Gelet op de navol
gende vordering van de procureur
generaal in het Hof van Cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de minister van Justi
tie hem, bij brief van 19 november 
1980, Bestuur der Wetgeving, 
nr. 7/113.412/38bis AP/CIC-LD/CP, 
ermede belast heeft met toepassing 
van artikel 443, 3°, van het Wetboek 
van Strafvordering een aanvraag tot 
herziening in te dienen betreffende 
een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van 19 april 1978 van de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde, in zoverre dit vonnis op ver
zet en op tegenspraak Bracke Leon, 
geboren te Schellebelle op 5 septem
ber 1923 en wonende te Wetteren, 

(1) Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 622). 
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Coopallaan 83, veroordeelt wegens 
een op 13 mei 1977 gepleegde dief
stal door middel van braak, inklim
min'g of valse sleutels, van circa 
17.000 frank ten nadele van 
Duytschaever Henricus. 

Bracke heeft dit feit steeds ge
loochend. 

Op 19 januari 1979 meldde Bracke 
dat Duytschaever zijn geld zou 
teruggevonden hebben. Uit de ver
klaringen van de twee dochters van 
Henricus Duytschaever, Yvonne en 
Marguerite, en van het zoontje van 
deze laatste, Koen Bogaert, bleek 
inderdaad dat deze laatste, enkele 
maanden na de verdwijning van het 
geld, dit had teruggevonden in een 
oude kachelbuis, ter gelegenheid 
van een grote schoonmaak, waarbij 
hij zijn moeder en tante in het huis 
van zijn grootvader vergezelde. Hen
ricus Duytschaever gaf toe dat zijn 
geld niet gestolen maar eenvoudig 
verkeerd was weggelegd. 

Deze gegevens maken, wat betreft 
de veroordeling van Bracke wegens 
die diefstal, een feit uit dat zich 
heeft voorgedaan sedert zijn veroor
deling of omstandigheden waarvan 
hij het bestaan niet heeft kunnen 
aantonen ten tijde van het geding 
en waaruit het bewijs schijnt te vol
gen dat hij voor dat feit onschuldig 
is. 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 443, 444 en 445 van het Wet
hoek van Strafvordering, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof de aanvraag tot herzie
ning moge aannemen en moge beve
len dat zij zal worden onderzocht 
door een hof van beroep, daarmee 

Brussel, 15 maart 1982. 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) R. Declercq »; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 
445, derde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, met aanneming van 
de redenen van voornoemde verde
ring; ontvangt de aanvraag tot her
ziening; beveelt dat deze aanvraag 
zal worden onderzocht door het Hof 
van Beroep te Gent ten einde na te 
gaan of het tot staving van de aan
vraag aangevoerde feit beslissend 
genoeg schijnt om de zaak te her
zien; houdt de kosten aan. 

11 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Rauws Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 539 

2• KAMER - 11 mei 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING 
NIET BETEKEND - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
het openbaar ministerie in strafzaken 
heeft ingesteld en die niet is betekend 
aan de partij tegen wie zij is gericht 
(1); · dat die partij een. eensluidend 
afscbrift van de voorziemng heeft ont
vangen, geldt niet als betekening (2). 
(Art. 418 Sv.) 

belast ten einde na te gaan of het 1--.,....------------
tot staving van de aanvraag tot her
ziening aangevoerde feit beslissend. 
genoeg schijnt om de zaak te her
zien. 

(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 482) en 
23 maart 1982 (ibid., 1981-82, nr. 441). 

(2) Zie Cass., 28 sept. 1971 (A.C., 1972, 105). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T. BUTTIENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 februari 1982 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn cas
satieberoep heeft doen betekenen 
aan verweerder; 

Overwegende dat verweerder 
weliswaar, blijkens een stuk van de 
politie te Leuven, op 5 maart 1982 
verklaard heeft een << eensluidende 
akte van verklaring van beroep in 
cassatie van 26 februari 1982 >> te 
hebben ontvangen; 

Overwegende echter dat zodanige 
wijze van mededeling van het cassa
tieberoep niet voldoet aan 
artikel 418, derde lid, van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

11 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 540 

2• KAMER - 11 mei 1982 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, 
WAARBIJ DE INRICHTING WORDT AANGEWE· 
ZEN WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATS
VINDEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVAN
KELIJK. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER

MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- AANWIJZING 
DOOR DIE COMMISSIE VAN DE INRICHTING 
WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATSVIN
DEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKE
LIJK. 

1o Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel gericht is tegen de beslissing 
van internering, wanneer het cassatie
beroep enkel gericht is tegen de beslis
sing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij het 
verzoek tot invrijheidstelling van de 
gei'nterneerde wordt afgewezen (1). 

2° en 3° De beslissing waarbij de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij, ter uitvoering van een rechterlijke 
beslissing van internering, de inrich
ting aanwijst waarin de internering zal 
plaatsvinden, is niet vatbaar voor cas
satieberoep (2). (Artt. 407 en 413 Sv.; 
art. 14 Wet Bescherming Maatsthap
pij.) 

(GOEMANS) 

ARREST 

HET HOF; Gelet op de bestre-
den beslissing, op 18 maart 1982 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Vorst : 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het verzoek tot invrijheidstelling 
van eiser wordt verworpen : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
eiser ten onrechte werd gei:nterneerd 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 1---------------
- MIDDEL DAT ENKEL GERICHT IS TEGEN 
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSA
TIEBEROEP IS INGESTELD - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 343) en 17 nov. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 178). 

(2) Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 245). 
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daar hij onschuldig is en hij destijds het 
hem ten laste gelegde feit bekende, 
alleen gedreven door sensatiezucht; 

Overwegende dat het middel 
gericht is tegen de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel 
van 9 oktober 1973, waardoor de 
internering van eiser werd gelast; 
dat het derhalve gericht is tegen 
een beslissing die het voorwerp niet 
uitmaakt van de voorziening; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

En overwegende dat de sub
stanWHe 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 waar
bij de inrichting wordt aangewezen 
waar de internering van eiser zal 
worden voortgezet : 

Overwegende dat zodanige beslis
sing niet voor cassatieberoep vat
baar is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

11 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de 'b. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 541 

2' KAMER - 11 mei 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ HET BEVEL 

TOT AANHOUDING WORDT BEVESTIGD -
LATERE ll\'VRIJHEIDSTELLING - CASSATIE
BEROEP ZONDER BESTAANSREDEN. 

Het cassatieberoep dat de verdachte 
heeft ingesteld tegen een arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij het bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd, heeft geen reden van 
bestaan meer als er aan de hechtenis 
een einde werd gesteld voordat het 
Hoi op het cassatieberoep heeft beslist 
(1). 

(LEGEIN) 

11 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Roeck, Gent. 

Nr. 542 

1' KAMER - 12 mei 1982 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - WEGVERKEER - VLUCHTMIS
DRIJF - GEPLEEGD NAAR AANLEIDING VAN 
EEN ONGEVAL DAT VOOR EEN ANDER SLA
GEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD TEN 
GEVOLGE HEEFT GEHAD- ONBEVOEGDHEID 
VAN DE POLITIERECHTBANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR EEN 
POLITIERECHTBANK VAN EEN BEKLAAGDE 
DIE VERDACHT WORDT VAN RET WANBE
DRIJF « ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN », DAT MET AANNEMING VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN IS 
GECONTRAVENTIONALISEERD, ALSMEDE VAN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT EN VAN EEN VLUCHTMISDRIJF 
- VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART, OP GROND DAT 
HET VLUCHTMISDRIJF NIET ONDER DE 
BEVOEGDHEID VALT VAN DE POLIT!ERECHT
BANK EN DAT DE MISDRIJVEN SAMENHAN
GEND ZIJN- BESLISS!NGEN IN KRACHT VAN 

(1) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 245). 
Zie Cass., 9 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 578). 
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GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - BESLISSING WAARBIJ DE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART. 
VERANTWOORD LIJKEND - NIETIGVERKLA
RING VAN DE BESCHIKKING - GRENZEN -
VERW!JZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK, IN EERSTE AANLEG RECHT
DOENDE. 

1" De politierechtbank is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een vlucht
misdrijf naar aanleiding van een onge
val dat voor een ander slagen, verwon
dingen of de dood ten gevolge heeft 
gehad (1). (Art. 138, 6", Sv.) 

2" Wanneer de politierechtbank, nadat 
de raadkamer, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
politierechtbank een beklaagde heeft 
verwezen, die verdacht wordt van 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, van overtreding van het 
Wegverkeersreglement en van een 
vluchtmisdrijf, zich onbevoegd heeft 
verklaard op grand dat het vluchtmis
drijf, naar aanleiding van een ongeval 
dat voor een ander slagen of verwon
dingen ten gevolge heeft gehad, krach
tens art. 138, ff Sv., niet onder de 
bevoegdheid van die rechtbank valt, en 
de verscheidene misdrijven samenhan
gend zijn, onderzoekt het Hot, op een 
verzoek tot regeling van rechtsgebied, 
of die beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of het vonnis, 
waarbij de rechtbank zich onbevoegd 
verklaart, lijkt verantwoord te zijn; zo 
ja, dan vernietigt het de beschikking 
van de raadkamer, in zoverre zij de 
politierechtbank heeft aangewezen als 
zijnde de rechtbank die bevoegd is om 
kennis te nemen van de verscheidene 
misdrijven en verwijst de zaak naar 
de correctionele rechtbank, in eerste 
aanleg rechtdoende (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. DELANDE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts-

gebied, op 24 maart 1982 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Brussel; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij beschikking van 
27 november 1981, Marc Raymond 
Alfred Delande, bediende, geboren 
op 2 augustus 1959 te Bunia (Za'ire), 
wonende te Oudergem, Dekelver
straat 30, verwezen heeft naar de 
Politierechtbank te Brussel, ter zake 
dat hij op 10 maart 1981 te Brussel, 
door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, doch zonder het oogmerk 
om de persoon van een ander aan te 
randen, slagen of verwondingen 
heeft toegebracht aan Isabelle 
Epstein (telastlegging A), dat hij als 
bestuurder van een voertuig op een 
openbare plaats en wetend dat dit 
voertuig oorzaak, dan wel aanlei
ding tot een ongeval is geweest, de 
vlucht heeft genomen om zich aan 
de dienstige vaststellingen te ont
trekken (telastlegging B), dat hij als 
bestuurder op de openbare weg bij 
het inhalen zich niet zo ver als 
nodig was verwijderd heeft van de 
in te halen bestuurder (telastlegging 
C) en, subsidiair ten opzichte v~n de 
telastlegging B, dat hij als bestuur
der op de openbare weg, die betrok
ken is geweest bij een ongeval met 
lichamelijke schade, niet gehandeld 
heeft overeenkomstig artikel 52.3.3 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende regle
ment op de politie van het wegver
keer; dat bij genoemde beschikking 
verzachtende omstandigheden zijn 
aangenomen wat de telastlegging A 
betreft; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie bij een en hetzelfde 
exploot de beklaagde Delande 
wegens die telastleggingen en de 
voor hem, haar aangestelde, civiel
rechtelijk aansprakelijke vennoot
schap Conorelec, heeft doen dag
vaarden voor de politierechtbank; 

----------------! Overwegende dat de politierecht-
(1) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1171). bank zich bij op tegenspraak gewe-
(2) Zie Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, zen vonnis van 19 februari 1982 

1171). « ratione materiae » onbevoegd 
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heeft verklaard om kennis te nemen 
van het geheel van de zaak, op 
grond dat het vluchtmisdrijf 
gepleegd werd naar aanleiding van 
een ongeval dat voor een ander sla
gen of verwondingen ten gevolge 
heeft gehad, en de kennisneming 
ervan dus niet tot haar bevoegdheid 
behoorde; 

Overwegende dat de beschikking 
van 27 november 1981 van de raad
kamer en het vonnis van 19 februari 
1982 van de politierechtbank in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun strijdigheid een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; dat er der
halve grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat het aan Delande 
sub B ten laste gelegde vluchtmis
drijf blijkbaar gepleegd werd naar 
aanleiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen of verwondingen 
ten gevolge heeft gehad; dat, krach
tens artikel 138, 6°, van het Wetboek 
van Strafvordering, de politierechter 
in dat geval niet bevoegd is om van 
dat misdrijf kennis te nemen; 

Overwegende dat de overige aan 
Delande verweten feiten samenhan
gend blijken te zijn met het vlucht
misdrijf; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 27 november 1981 gewezen 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, in zoverre de politierecht
bank daarbij bevoegd wordt ver
klaard om k~nnis te nemen van het 
regelmatig gecontraventionaliseerde 
wanbedrijf van onopzettelijke sla
gen of verwondingen en van de ove
rige aan Delande verweten misdrij
ven; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, zitting hou
dende in eerste aanleg. 

12 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 543 

2• KAMER - 12 mei 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT ARTT. 6.1 EN 6.3, 
A, B, D, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS ZIJN GESCHONDEN - GEEN 
NADERE VERKLARING - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER
DISCRET!ONAIRE MACHT - MACHT VAN DE 
VOORZITI'ER OM IN DE LOOP VAN DE DEBAT
TEN ALLE PERSONEN TE VERHOREN DIE VOL
GENS DE NADERE GEGEVENS, TER TERECHT
ZITTING VERSTREKT DOOR DE BESCHULDIG
DEN OF DOOR DE GETU!GEN, NAAR ZIJN 
OORDEEL OP HET BETWISTE FElT MEER 
LICHT KUNNEN WERPEN - ALS VOORBEELD 
VERMELDE OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE 
VOORZ!TTER ZIJN DISCRETIONNAIRE MACHT 
KAN U!TOEFENEN OM GETU!GEN TE VERHO
REN - GEEN BEPERKING VAN DIE MACHT. 

3° HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER
DISCRETIONAIRE MACHT - MACHT OM IN DE 
LOOP VAN DE DEBATTEN ALLE PERSONEN TE 
VERHOREN DIE OP HET BETWISTE FElT MEER 
LICHT KUNNEN WERPEN - VERMELDING VAN 
DIE PERSONEN OP DE DOOR DE PROCUREUR
GENERAAL OVERGELEGDE LIJST VAN GETU!
GEN - VERMELDING NIET VEREIST. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL BERUSTEND OP FEITELIJKE BEWE
RINGEN - BEWERINGEN ZONDER ENIGE 
GRONDSLAG IN DE BESTREDEN BESLISSING 
OF DE GEDINGSTUKKEN - GEMIS AAN FEITE
LIJKE GRONDSLAG. 

5° CASSATIEMIDDELEN- ,STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
TOT EEN ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGE
VENS - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o Niet ontvankelijk, wegens onduidelijk
heid, is het middel waarin enkel wordt 
gezegd dat de bestreden beslissing de 
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artt. 6.1 en 6.3, a, b, d, Europees Ver
drag Rechten van de Mens schendt 
zonder nader te verklaren waarin 
die schending bestaat (1). 

2' Naar Juid van art. 269 Sv. kan de 
voorzitter van het hof van assisen in 
de loop van de debatten alle personen 
verhoren die, volgens de nadere gege
vens ter terechtzitting verstrekt door 
de beschuldigden of door de getuigen, 
naar zijn oordeel op het betwiste feit 
meer Iicht kunnen werpen; alle in die 
wetsbepaling opgegeven omstandighe
den, waarin de voorzitter die discre
tionaire macht kan uitoefenen, dienen 
enkel als voorbeeld en houden geen 
beperking in van die discretionaire 
macht (2). 

3' De macht van de voorzitter van het 
hof van assisen om krachtens zijn dis
cretionaire macht getuigen te verho
ren, hangt niet af van de vermelding 
van die getuigen op de door de procu
reur-generaal overgelegde lijst. 

4' Feitelijke grondslag mist het middel 
dat berust op feitelijke beweringen 
waarvoor geen steun is te vinden in de 
bestreden beslissing of in de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
(3). 

5' Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feitelijke gegevens (4). 

(DEMAIN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 18 maart 1982 
gewezen door het Hof van Assisen 
van de Provincie Luik; 

A. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 269, 315, 324 

{1) Cass., 26 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 183). 

(2) Zie Cass., 21 maart 1842 (Bull. en Pas., 
1842, I, 187). 

{3) Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 707). 

{4) Cass., 3 jum 1981 {A.C., 1980-81, nr. 571). 

van het Wetboek van Strafvordering, 6.1 
en 6.3, a, b, d, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden en 
van het protocol bij dat Verdrag, 

doordat de voorzitter van het hof van 
assisen, op 16 maart 1982, ingevolge een 
daartoe door de raadsman van de bur
gerlijke partij, buiten weten van de 
beschuldigde en diens raadsleden, 
gedaan verzoek, een zogezegde getuige 
heeft doen verhoren, eerst door de 
gerechtelijke politie, vervolgens t~r 
terechtzitting, zulks ondanks het mt
drukkelijk verzet van de beschuldigde; 
die getuige is niet ondervraagd over het 
betwiste feit, namelijk of eiser, hetgeen 
door hem wordt ontkend, de doodslag 
opzettelijk heeft gepleegd; hij is onder
vraagd over feiten welke niet in verband 
staan met de ten laste gelegde doodslag, 

terwijl de getuige Vekentieff niet ver
meld stond op de lijst van de getuigen 
die door de procureur-generaal was over
gelegd en die ten minste vierentwintig 
uren v66r de ondervraging aan de 
beschuldigde was betekend, de voorzitter 
van het hof van assisen weliswaar 
krachtens artikel 268 van het Wetboek 
van Strafvordering bevoegd is alle perso
nen te verhoren die, volgens de nadere 
gegevens ter terechtzitting verstrekt 
door de beschuldigden of door de getui
gen, naar zijn oordeel meer licht kunnen 
werpen op het betwiste feit, doch het 
verhoor van Vekentieff niet gerechtvaar
digd werd door de nadere gegevens 
welke ter terechtzitting zijn verstrekt 
door de beschuldigde of door andere 
getuigen, en het geen nieuw licht kon 
werpen op het betwiste feit; die getuige 
enkel van belang was voor de beschuldi
ging van de burgerlijke partij, daar hij 
voor de jury heeft laten doorschemeren 
dat de beschuldigde voordien betrokken 
was geweest in een - overigens niet 
nader bepaalde - drughandel; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel zich beroept op de schending 
van de artikelen 6.1 en 6.3, a, b, d, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en van het 
protocol bij dat Verdrag, het niec 
ontvankelijk is, nu het niet nader 
aangeeft waarin de schending 
bestaat; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
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slaan, blijkt dat de heer Vekentfeff, · 
na door de gerechtelijke politie te 
zijn ondervraagd, op 16 maart 1982 
krachtens de discretionaire macht 
van de voorzitter ter terechtzitting 
van het hof van assisen werd onder
vraagd, zonder de eed te hebben 
afgelegd; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 269 van het W etboek van 
Strafvordering, de voorzitter in de 
loop van de debatten alle personen 
kan verhoren die, volgens de nadere 
gegevens ter terechtzitting verstrekt 
door de beschuldigden of door de 
getuigen, naar zijn oordeel op het 
betwiste feit meer licht kunnen wer
pen; 

Overwegende dat de persoon, die 
ondervraagd wordt op grond van de 
discretionaire macht van de voorzit
ter, niet moet vermeld worden op de 
door de procureur-generaal overge
legde lijst van de getuigen en dat de 
voorzitter van het hof van assisen 
aan niemand rekenschap dient te 
geven van de redenen waarom hij 
van zijn discretionaire macht ge
bruik wenst te maken; 

Dat in dat opzicht het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede en he_t derde middel 
sam en, 

het tweede afgeleid uit de schending 
van de artikelen 6.1 en 6.2 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en van het algemeen beginsel val
gens hetwelk de onschuld van de 
beschuldigde vermoed wordt, 

doordat de voorzitter van het hof van 
assisen op het einde van de eerste 
terechtzetting van 15 maart 1982 heeft 
verklaard : « Demain, U bent een leuge
naar en ik zal het U bewijzen », hetgeen 
protest uitlokte van de zijde van de ver
dediging; 

het derde afgeleid uit de schending van 
de artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat de voorzitter van het hof van 
assisen het laatste pleidooi van de verde
diging als perfide heeft bestempeld en 
dergelijke uitlatingen des te ernstiger 
zijn, nu slechts een enkele stem ontbrak 

om eiser die met een meerderheid van 
zeven stemmen tegen vijf was veroor
deeld, vrij te spreken : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzitter 
van het hof van assisen de in de 
middelen weergegeven woorden 
heeft uitgesproken; 

Dat het tweede en het derde mid
del feitelijke grondslag missen; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser, door aan te voeren dat de des
kundigenonderzoeken gunstig waren 
voor de beschuldigde, dat het stuk 
van overtuiging zijn stelling beves
tigde en dat er tegen hem geen 
enkel a~doend getuigenbewij s 
bestond, ziCh beroept op feitelijke 
gegevens waarover het Hof geen 
toezicht kan uitoefenen; 

En overwegende dat de sub
stantii:~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 mei 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van van de h. Ballet, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Andre Joiris en 
Pierre de Ruette, Luik. 

Nr. 544 

2" KAMER - 12 mei 1984 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS 
INVRIJHEIDSTELLING TEGEN ZEKERHEID
STELLING - BEKLAAGDE VERSCHENEN OP 
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ALLE TERECHTZI'ITINGEN VAN HET HOF VAN 
BEROEP TIJDENS WELKE DE ZAAK IS OPGE
ROEPEN, MAAR NIET VERSCHENEN OP DE 
TERECHTZITTING WAAROP HET ARREST IS 
UITGESPROKEN - VEROORDELING TOT EEN 
NIET VOORWAARDELIJKE VRIJHEIDSSTRAF, 
MET ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - WET
TIGE VEROORDELING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VOORLO
PIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING 
TEGEN ZEKERHEIDSTELLING - WEIGERING 
OM DE ZEKERHEID TERUG TE GEVEN AAN 
EEN BEKLAAGDE NA VEROORDELING TOT 
EEN NIET VOORWAARDELIJKE VRIJHEIDS
STRAF, MET ONMIDDELLIJKE AANHOUDING 
- WEIGERING NIET NADER MET REDENEN TE 
OMKLEDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS EEN VAN 
DIE MISDRIJVEN BETREFT - STRAF NAAR 
RECHT VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2o Wanneer het hof van beroep weigert 
aan een tegen zekerheidstelling vrijge
laten beklaagde diens zekerheid terug 
te geven, verantwoordt het die weige
ring tot teruggave, die verschilt van de 
in art. 14 Wet Voorlopige Hechtenis 
bepaalde toewijzig van de zekerheid 
aan de Staat, naar recht door de vast
stelling dat de veroordeelde niet is ver
schenen op de terechtzitting waarop 
hij tot een niet voorwaardelijke vrij
heidsstraf met onmiddellijke aanhou
ding is veroordeeld. 

3' Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken voor twee misdrijven is niet ont
vankelijk, bij gebrek aan belang, de 
vordering tot vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering, 
gegrond op een middel dat slechts een 
van die misdrijven betreft, terwijl de 
uitgesproken straf naar recht verant
woord blijft door een ander misdrijf 
(2). 

(KERZ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1981 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

1° Wanneer een voorlopig aangehouden 
beklaagde tegen zekerheidstelling in 
vrijheid is gesteld, steeds is versche
nen op aile terechtzittingen waarop de 
zaak werd opgeroepen, maar niet is 
verschenen op de terechtzitting 
waarop het arrest is uitgesproken val
gens hetwelk hij tot een niet voor- Over het eerste en het tweede middel 
waardelijke vrijheidsstraf met onmid- samen, het eerste afgeleid uit de schen
dellijke aanhouding is veroordeeld, is ding van de artikelen 9 van de Grondwet 
de weigering om hem de zekerheid hie en 2 van het Strafwetboek, 
et nunc terug te geven naar recht ver- doordat het arrest, waarbij eiser ver
antwoord, daar die zekerheidstelling oordeeld wordt tot een gevangenisstraf 
niet enkel een waarborg betekent voor van twee jaar en tot een geldboete van 
zijn verschijning bij alle proceshande-1---------..,....--------
lingen, maar oak voor de uitvoering 
van de vrijheidsstraf, wanneer zulks 
van hem wordt gevorderd (1). (Artt. 10, 
13 en 14 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

gevorderd. Teruggave van de zekerheid is 
ingevolge art. 13 afhankelijk van de voor
waarde, enerzijds, dat de verdachte bij aile 
proceshandelingen aanwezig is, welke voor
waarde i.e. was vervuld, ook a! was de ver--------------------1 dachte bij de uitspraak van het arrest afwezig 

(1) Zie Cass., 25 feb. 1929 (Bull. en Pas., 
1929, I, 103); over de invrijheidstelling tegen 
zekerheidstelling, zie BRAAs, Precis de 
procedure penale, dl. I, biz. 355 e.v., en TIMMER
MANS, Etude sur Ja detention preventive, Com
mentaire des articles 10 et suivants deJa loi du 
20 avril 1874, biz. 272 e.v. 

Opmerking : Krachtens art. 10 Wet Voorlo
pige Hechtenis 20 april 1874 kan de vrijlating 
afhankelijk worden gesteld van de verplichting 
dat een borgsom wordt gestort tot waarbor
ging van de verschijning van de verdachte bij 
aile proceshandelingen en ter uitvoering van 
de vrijheidsstraf, zodra zulks van hem wordt 

en, anderzijds, dat hij was verschenen ter uit
voering van het arrest; vervulling van die 
tweede voorwaarde kon het hof van beroep 
enkel vaststellen indien het bevel tot onmid
dellijke aanhouding had kunnen worden uitge
voerd. Het bevel tot onmiddellijke aanhouding 
is op zichzelf een preventieve maatregel van 
dezelfde aard als het bevel tot aanhouding en 
heeft niet het kenmerk van een handeling ter 
uitvoering van de straf. Het hof van beroep 
had maar in twee gevallen teruggave van de 
borgsom kunnen bevelen, nl. in geval van vrij
spraak of van voorwaardelijke vrijheidstraf. 

(2) Cass., 13 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 291). 
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driehonderd frank, zonder voorbehoud of 
voorwaarde beslist « dat er geen grand 
bestaat tot teruggave van de gestelde 
zekerheid », aldus ervan uitgaande dat 
eiser zich aan de tenuitvoerlegging van 
de tegen hem uitgesproken straffen zal 
onttrekken, en hem de bijkomende straf 
oplegt het bedrag van 100.000 frank te 
betalen, welk bedrag is gestort als zeker
heid waarvan, met toepassing van arti
kel 10 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, zijn invrijheidstel
ling in de loop van het voorbereidend 
onderzoek afhankelijk was gemaakt; 

het tweede afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
13 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest geen redenen 
opgeeft voor de beslissing om de 
gestelde zekerheid niet terug te geven, 
ofschoon eiser steeds verschenen is op 
de terechtzittingen waarop de zaak werd 
opgeroepen : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 10 van voormelde wet van 
20 april 1874 het stellen van de 
zekerheid, waarvan de invrijheid
stelling afhankelijk worden gemaakt, 
« de verschijning van de verdachte 
waarborgt, wanneer zulks van hem 
gevorderd wordt, bij alle proceshan
delingen, alsook ter uitvoering van 
de vrijheidsstraf »; dat luidens arti
kel 13 << de zekerheid wordt terugge
geven indien de verdachte bij alle 
proceshandelingen, alsook ter uit
voering van het vonnis, verschenen 
is. Wanneer de veroordeling voor
waardelijk is, is het voldoende dat 
de verdachte bij alle proceshandelin
gen verschenen is »; 

Overwegende dat eiser is veroor
deeld tot een niet voorwaardelijke 
vrijheidsstraf, zodat het hof van 
beroep bij het uitspreken van die 
straf de teruggave van de zekerheid 
niet kon gelasten; 

Dat de weigering om de zekerheid 
terug te geven niet dezelfde is als 
de toewijzing van de zekerheid aan 
de Staat, als bedoeld in artikel 14 
van de wet van 20 april 1874; dat het 
hof van beroep de beslissing om de 
zekerheid niet terug te geven, niet 
nader met redenen diende te omkle
den; 

Dat het eerste middel faalt naar 
recht en dat het tweede middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 66 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest geen voldoende 
gronden opgeeft voor de beslissing waar
bij het aan eiser ten laste gelegde feit 
als mededader te hebben deelgenomen 
aan een diefstal ten nadele van het 
museum over het Waalse leven, wordt 
bewezen verklaard : 

Overwegende dat eiser tot een 
enkele gevangenisstraf van twee 
j aar en tot een geldboete van drie
honderd frank is veroordeeld als 
mededader van een diefstal, door 
middel van geweld of bedreiging 
gepleegd ten nadele van het 
museum Curtius (telastlegging A) en 
als mededader van een gekwalifi
ceerde diefstal ten nadele van het 
museum over het W aalse leven 
(telastlegging B); 

Dat de straf naar recht verant
woord blijft door de feiten van de 
eerste telastlegging, zodat het mid
del dat enkel de tweede telastleg
ging betreft, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

En overwegende dat de sub
stanW~le of op straffe van nietigheid 

,voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt het cas· 
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Rene Thiry, Luik. 
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Nr. 545 

2' KAMER - 12 mei 1982 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN 
MATERIELE OVERTREDING VAN EEN WETS
VOORSCHRIFT - OVERTREDING - IN PRIN
CIPE GEEN OPZET VEREIST. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING 
VAN RECHTEN EN STRAFVORDERING - VER
PLICHTING VOOR DE STRAFRECHTER UIT
SPRAAK TE DOEN OP DE BURGERL!JKE 
RECHTSVORDERING, ONGEACHT DE VRIJ
SPRAAK VAN DE BEKLAAGDE. 

1 o De wetten tot regeling van de straffen 
inzake douane en accijnzen stellen in 
de regel straf op de enkele overtreding 
van de douanevoorschriften en houden 
geen rekening met de bedoeling van 
de overtreder (1). (Art. 220, § 1, K.B. 
18 juli 1977 houdende coordinatie van 
de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen.) 

2o Inzake douane en accijnzen moet de 
strafrechter, wanneer h1j de beklaagde 
vrijspreekt, niettemin uitspraak doen 
op de burgerlijke rechtsvordering tot 
betaling van de rechten, waarvan hij 
tegelijk met de strafvordering kennis 
heeft genomen (2). (Art. 283 K.B. 
18 juli 1977 houdende coordinatie van 
de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DUPREZ) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 56, 58, 220, 
221 en 222 van het koninklijk besluit van 
18 juli 1977 houdende coordinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane en 
accijnzen, bekrachtigd bij artikel 1 van 
de wet van 6 juli 1978, de « algemene 
wet inzake douane en accijnzen 
genoemd, 51, § 1 en § 2, van de wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek. 
van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde, 

doordat het arrest de aan verweerder 
ten laste gelegde overtredingen van de 
invoerwetten niet bewezen verklaart en 
de kosten van de instanties ten laste van 
eiser laat, op grond « dat uit de verkla
ringen van de verdachte Duprez blijkt 

, dat er nog ernstige twijfel bestaat over 
de vraag of het ontduiken van de op de 
ingevoerde goederen verschuldigde rech
ten met bedrieglijk opzet gebeurd is, en 
dat die twijfel de verdachte ten goede 
moet komen », zulks ofschoon het arrest 
erop gewezen heeft dat « op 28 juli 1979, 
om 22 uur, ten kantore van de douane te 
Eynatten, gemeente Raeren, gerechtelijk 
arrondissement Verviers, bij de visitatie 
van de goederen welke ingevolge de 
overlegging van het boekje ATA 
:nr. B/FB 6036 regelmatig waren aange
geven, gebleken is dat de gedagvaarde 
tevens in de dagvaarding aangeduide 
apparaten vervoerde waarvoor de ver
eiste formaliteiten niet waren vervuld ''• 

terwijl de wetten inzake douane de 
louter materitHe overtreding van de 
douanevoorschriften strafbaar stellen, 
onverschillig of er daarbij sprake is van 
opzet om de rechten te ontduiken; meer 
bepaald, de importeur een overtreding 
begaat zodra hij geen aangifte doet van 
alle of van een gedeelte van de ver
voerde goederen, ongeacht of er bij hem 
sprake is van opzet of niet; artikel 220 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen in dat opzicht aileen al de 
poging om zich aan de vereiste aangiften 
te onttrekken als misdrijf aanmerkt en 
bepaalt dat die poging een vermoeden 
van sluikhandel impliceert; het ten deze 

-------------------! vaststaat dat verweerder een gedeelte 

(1) Cass., 21 april 1952 (Bull. en Pas, 1952, I, 
522), 20 okt. 1952 en 18 mei 1953 (ibid., 1953, I, 
75 en 714) en 4 jan. 1954 (ibid., 1954, I, 367). 

Artikel 220, § 1, K.B. van 18 juli 1977 is de 
volledige weergave van art. 19 wet van 6 april 
1843. 

(2) Cass., 25 jan. 1972 (A.C., 1972, 508). 
Art. 283 K.B. van 18 juli 1977 is de volledige 

weergave van art. 249 wet van 26 aug. 1822. 

van de vervoerde goederen niet heeft 
aangegeven ten kantore van de douane; 
verweerder eerst nadat de douane be
ambte de niet aangegeven goederen had 
ontdekt, beweerde dat hij « aangifte wou 
doen van de goederen »; uit die conside
ransen volgt dat de aan verweerder ten 
laste gelegde misdrijven bestonden en 
bewezen waren afgezien van de vraag of 
er bij hem sprake was geweest van opzet 
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om de douanerechten te ontduiken; het 
arrest bijgevolg niet zonder schending 
van de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen kon beslissen dat de ten laste 
van verweerder vastgestelde misdrijven 
niet bewezen waren, op grond dat er nog 
twijfel bestond over het opzet van ver
weerder om de verschuldigde rechten te 
ontduiken : 

Overwegende dat verweerder, met 
toepassing van de artikelen 56, 57 
en 220, § 1, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 houdende 
coi:irdinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, 
bekrachtigd bij artikel 1 van de wet 
inzake douane en accijnzen van 
6 juli 1978, vervolgd werd ter zake 
dat hij bij het binnenkomen koop
waar heeft vervoerd zonder de daar
toe vereiste formaliteiten te hebben 
vervuld; 

Overwegende dat verweerder bij 
het bestreden arrest wordt vrijge
sproken op grond << dat er nog ern
stige twijfel bestaat over de vraag of 
het ontduiken van de rechten op de 
ingevoerde goederen met bedrieglijk 
opzet gebeurd is » en << dat die twij
fel de verdachte ten goede moet 
komen »; 

Overwegende dat de wetten 
inzake douane en accijnzen in de 
regel de enkele overtreding van de 
douanevoorschriften straffen en 

lingen inzake douane en accijnzen, 
bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 
6 juli 1978, de zogenaamde << algemene 
wet inzake douane en accijnzen >>, 

doordat het arrest over de burgerlijke 
rechtsvordering tot betaling van de door 
verweerder op de niet aangegeven goede
ren verschuldigde rechten geen uit
spraak doet, zelfs niet door eventueel die 
vordering af te wijzen op dezelfde grond 
als die waarop het verweerder vrij
spreekt, namelijk dat er nog twijfel 
bestaat omtrent de vraag betreffende het 
opzet van verweerder om de verschul
digde rechten op de niet aangegeven 
goederen te ontdduiken, 

terwijl de strafrechter, krachtens arti
kel 283 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, zelfs in geval van 
vrijspraak van beklaagde, verplicht is 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering van eiser tot betaling 
van die rechten; de omstandigheid dat 
het misdrijf op strafrechtelijk gebied 
tegen beklaagde niet bewezen is, niet 
betekent dat hij de ontdoken rechten 
niet zou moeten betalen; waaruit volgt 
dat het arrest, door geen uitspraak te 
doen over de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser tot betaling van de ontdoken 
rechten, eventueel door die rechtsvorde
ring impliciet af te wijzen op dezelfde 
grond als die waarop de vrijspraak van 
verweerder gegrond is, een schending 
inhoudt van artikel 283 

geen rekening houden met de Overwegende dat luidens arti
bedoeling van de overtreder; dat . kel 283. v~n het koninklijk .?es.luit 
geen enkele der wettelijke bepalin- v_an 18 JUh 1977 houdende coo~dma
gen welke ten grondslag liggen aan ~1e van de algemene .. bepalmgen 
de vervolging van verweerder, van mzake douane ~n acCIJnzen, wa_n
die regel afwijkt· neer de overtredmgen, fraudes, mis-

Dat het arrest bijgevolg met de in drijven of mis~~den tot betaling van 
het middel weergegeven vermeldin- r~c?ten of .acCIJnze~ ~n alzo tot een 
gen niet naar recht is verantwoord; civiele ache aanle1dmg ~even, de 

Dat het middel gegrond is, in bevoegde r.echter, o~wermmderd de 
zoverre het zich beroept op de strafvordermg, ~enms neemt van d.~ 
schending van artikel 220, § 1, van zaak en, zelf~. m het geval ~at h!-J 
het koninklijk besluit van 18 juli bekla~gde vnJspreekt, verphcht IS 
1977 houdende coi:irdinatie van de om mtspraa~ te doen over de ~?or 
algemene bepaingen inzake douane de Staat .mgestelde .burgerhJke 

rechtsvordermg tot betalmg van de 
rechten; en accijnzen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 283 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coiirdinatie van de algemene bepa-

Dat het hof van beroep, zelfs al 
sprak het verweerder vrij, niet, 
zoals ten deze, mocht nalaten om 
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uitspraak te doen over de rechtsvor
dering van eiser tot betaling van de 
invoerrechten; 

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; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

12 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 546 

2' KAMER - 12 mei 1982 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRIJDIG
HEID TUSSEN REDENEN EN BESCHIKKEND 
GEDEELTE - SCHENDING VAN ART. 97 GW. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN

STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

1° Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het von
nis dat, enerzijds, vaststelt dat het aan 
de beklaagde ten Jaste gelegde hoofd
feit bewezen is en, anderzijds, die 
beklaagde wegens de subsidiaire 
telastlegging veroordeelt (1}. 

2o Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het von
nis waarvan de redenen vaststellen, 
enerzijds, dat het aan de beklaagde 
ten laste gelegde hoofdfeit bewezen is 
en, anderzijds, dat de werkgever van 
de beklaagde burgerrechtelijk aanspra-

(1) Zie Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 577). 

kelijk is voor de geldboete die aan de 
beklaagde wegens het subsidiaire mis
drijf is opgelegd (2}. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. THOMAS, ,, TORREFACTION PAULISTA, N.V.' 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1982 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep enkel gericht is tegen de beslis
singen op de door het openbaar 
ministerie tegen de verweerders 
ingestelde rechtsvorderingen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis in de motivering 
vaststelt dat het aan verweerder ten 
laste gelegde hoofdfeit, als bestuurder op 
de openbare weg geen voorrang te heb
ben verleend aan de van rechts komende 
weggebruiker (artikel 12.3.1 van het 
.koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer}, bewezen is 
en dat er grond bestaat om hem uit dien 
hoofde te veroordelen tot een geldboete 
van 50 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis in 
het beschikkende gedeelte verweerder 
enkel veroordeelt wegens het hem subsi
diair ten laste gelegde feit dat hij niet 
steeds in staat geweest is de nodige rijbe
wegingen uit te voeren en niet voortdu
rend zijn voertuig goed in de hand heeft 
gehad (artikel 8.3, tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement), waaruit volgt dat 
de motivering en het beschikkende 
gedeelte met elkaar in tegenspraak zijn; 

tweede onderdeel, het vonnis in de 
motivering vaststelt dat verweerster 
civielrechtelijk aansprakelijk is voor de 
geldboete die wegens het subsidiair ten 
laste gelegde misdrijf is opgelegd aan 

(2) Zie Cass., 11 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 176). 
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verweerder, haar aangestelde, zodat ook 2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
de motivering een tegenstrijdigheid 
bevat : 

Wat beide onderdelen samen 
betreft 

Overwegende dat verweerder ver
volgd werd wegens de in het middel 
aangegeven hoofd- en subsidiaire 
telastlegging; 

Overwegende dat het vonnis, 
wegens tegenstrijdigheid tussen de 
redengeving en het beschikkende 
gedeelte, enerzijds, tussen de 
gronden van het vonnis, anderzijds, 
niet regelmatig met redenen is 
omkleed; 

Dat beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
rechtsvordering van het openbaar 
ministerie tegen de verweerders; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Kreit - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 547 

1' KAMER - 13 mei 1982 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEWET, ART. 138 -
BEPALING ZONDER ENIG VERBAND MET DE 
WIJZE WAAROP GEMEENTEBELASTINGEN 
WORDEN TERUGBETAALD. 

OVEREENKOMST - OPENBARE OVER-
HElD - VASTSTELLING OF GOEDKEURING 
DOOR DE BESTUURSOVERHEID VAN EEN 
ONGRONDWETTIGE OF ONWETTIGE VERORDE
NING - VORDERING WAARONDER DIE HAN
DELING EEN FOUT OPLEVERT. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OPENBARE OVERHEID - N!E
TIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE 
HANDELING DOOR DE RAAD VAN STATE -
VOORWAARDEN WAARONDER DE GEWONE 
RECHTBANK, WAARBIJ EEN AANSPRAKELIJK
HEIDSVORDERING AANHANGIG IS, MOET 
BESLISSEN DAT DE BESTUURSOVERHEID, 
WIER HANDELING N!ETIG IS VERKLAARD, 
EEN FOUT HEEFT BEGAAN. 

4° RAAD VAN STATE - NIETIGVERKLA
RING VAN EEN ADMINSITRATIEVE HANDE
LING DOOR DE RAAD VAN STATE - VOOR
WAARDEN WAARONDER DE GEWONE RECHT
BANK, WAARBIJ EEN AANSPRAKELIJKHEIDS
VORDERING AANHANGIG IS, MOET BESLIS
SEN DAT DE BESTUURSOVERHEID, WIER HAN
DELING NIETIG IS VERKLAARD, EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE- NIETIG
VERKLARING VAN EEN AMDINISTRATIEVE 
HANDELING DOOR DE RAAD VAN STATE -
VOORWAARDEN WAARONDER DE GEWONE 
RECHTBANK, WAARBIJ EEN AANSPRAKELIJK
HEIDSVORDERING AANHANGIG IS, MOET 
BESLISSEN DAT DE BESTUURSOVERHEID, 
WIER HANDELING NIETIG IS VERKLAARD, 
EEN FOUT HEEFT BEGAAN. 

1° Art. 138 Gw. heeft enkel betrekking 
op de wijze van invordering van de 
gemeentebelastingen en niet op de 
wijze waarop die belastingen worden 
terugbetaald (1). 

2° Behoudens onoverkomelijke dwaling 
of enige andere oorzaak van vrijstel
ling van aansprakelijkheid begaat de 
bestuursoverheid een lout wanneer zij, 
een verordening vaststelt of goedkeurt 
waarin zij grondwettelijke of wette
lijke regels schendt, die haar voor
schrijven op een bepaalde wijze niets 

(1), (2) en (3) Zie de verwijzingen in de 
cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1982, A.R. 
nr. 6434). 
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of wei iets te doen, zodat zij burger
rechtelljk aansprakeiijk is ais die !out 
schade veroorzaakt (2). 

3°, 4o en 5° Wanneer een gewone recht
bank rechtsgeidig kennis heeft gena
men van een aansprakelijkheidsvorde
ring, gegrond op machtoverschnjding 
van de administratie door schending 
van grondwettelijke of wettelijke 
regeis die haar voorschrijven op een 
bepaalde w1jze niets of wei iets te 
doen, en die machtsoverschrijding aan
ieiding heeft gegeven tot nietigverkla
ring door de Raad van State van een 
administratieve handeiing, moet die 
rechtbank de machtsoverschrijding 
vaststellen; die rechtbank moet der
halve, behalve onoverkomeiijke dwa
iing of enige andere oorzaak van vrij
steliing van aansprakelijkheid, noodza
kelijk beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is ver
kiaard, een !out heeft begaan en, voor 
zover het oorzakeiijk verband tussen 
de machtsoverschrijding en de schade 
bewezen is, bevelen dat die schade 
wordt hersteid (3). 

(" SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES 
DE GOSSON-KESSALES "• IN VEREFFENING 
T. GEMEENTE SERAING-SUR-MEUSE, BELGISCHE 

STAAT - MIN. V. BINNENLANDSE ZAKEN) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het eerste middei, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 74 van de 
gecoi:irdineerde wetten van 15 januari 
1948 betreffende de inkomstenbelastin
gen, 308 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen, 138 van de Gemeente
wet, zoals die bepaling is gewijzigd bij · 
artikel 1, 42°, van de wet van 27 mei 1975 
tot aanpassing van de Franse tekst van 
de Gemeentewet en van de Provinciewet 
aan het vigerende recht, 

doordat, nadat het heeft vastgesteld 
dat verweerster gedurende verschillende 
opeenvolgende jaren een belastingveror
dening tot heffing van een speciale. 
omslagbelasting op de concessies van 
steenkolenmijnen, « ontwateringsbelas
ting » genaamd, had toegepast; dat de 

belastingverordeningen voor de dienstja
ren 1962 tot 1966 door de Raad van State 
werden nietig verklaard; verweerster bij
gevolg aan eiseres het bedrag van de 
belasting terugbetaalde die zij ter uitvoe
ring van de nietigverklaarde verordenin
gen had betaald (arrest van 26 juni 
1975), en « dat niet wordt betwist -
zulks terecht - dat de bewuste belasting 
een directe belasting was (bestreden 
arrest), het hof van beroep in het bestre
den arrest, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de rechtsvordering van· 
eiseres, waarbij deze van verweerster 
betaling wou bekomen van morato
riumintresten, bedoeld in artikel 74 van 
de gecoi:irdineerde wetten van 15 januari 
1948 en, voor de dienstjaren na de 
coi:irdinatie van 1964, in artikel 308 van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastin
gen, welke interesten berekend zijn op 
de bedragen die eiseres heeft betaald ter 
uitvoering van de nietig verklaarde 
belastingverordeningen, niet gegrond 
verklaart om de redenen dat noch arti
,kel 74 van de wetten op de inkomstenbe
lastingen, noch artikel 308 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen dat 
voortvloeit uit genoemd artikel 74 ten 
deze niet van toepssing zijn; dat zij 
enkel betrekking hebben op de inkom
stenbelastingen en niet op de gemeente
belastingen; dat die bepalingen afwijken 
van de regels van het Burgerlijk Wet
hoek; dat de bepaling van artikel 74, of 
van artikel 308, die geldt voor een 
bepaalde materie, te weten die van de 
inkomstenbelastingen, niet bij analogie . 
kan worden toegepast op andere mate
ries, als er geen bijzondere tekst bestaat; 
dat, overigens, artikel 138 van de 
Gemeentewet onder meer bepaalt dat de 
invordering van de directe gemeentebe
lasting geschiedt overeenkomstig de 
regels bepaald voor de heffing van de 
directe belasting ten behoeve van het 
Rijk; dat het begrip « invordering >> niet 
ruimer kan worden uitgelegd in dier 
voege dat daarbij interesten worden 
terugbetaald », 

terwiji, krachtens artikel 138 van de 
Gemeentewet, de regels inzake de rijks
belasting, namelijk thans de regels 
inzake de inkomstenbelastingen, moeten 
worden toegepast voor alles wat de 
invordering van de directe gemeentebe
lasting betreft; dat het begrip « invorde
ring » in de gebruikelijke zin van het 
woord in belastingzaken onder meer ook 
. betrekking heeft op de betaling van -------------------1 « achterstallige » interesten wegens niet

(2) en (3) Zie nota 1 op vorige blz. betaling van de belastingplichtige binnen 
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de wettelijke termijn, en eveneens op de 
betaling van " moratoriuminteresten » 
door de overheid, in geval van terugbeta
ling van onverschuldigd geheven belas
tingen; de moratoriuminteresten, waar
van sprake is in artikel 74 van de 
gecoordineerde wetten van 15 januari 
1948, later overgenomen in artikel 308 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, bijgevolg moeten worden toege
past in geval van terugbetaling van 
onverschuldigd geheven directe gemeen
tebelastingen (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen) : 

In zoverre het middel tegen ver
weerder is gericht : 

Overwegende dat de beschikking, 
in zoverre zij door het middel wordt 
bekritiseerd, op verweerder geen 
betrekking heeft; 

In zoverre het middel tegen ver
weerster is gericht : 

Overwegende dat hoewel, krach
tens artikel 138 van de Gemeente
wet, de directe gemeentebelastin
gen worden ingevorderd overeen
komstig de regels bepaald voor de 
heffing van de belasting ten 
behoeve van het Rijk volgens welke, 
krachtens artikel 305 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
bij wanbetaling, binnen de in de 
artikelen 303 en 304 van datzelfde 
Wetboek gestelde termijnen, de ver
schuldigde sommen ten bate van de 
Schatkist voor de duur van het ver
wijl een interest opbrengen, die is 
vastgesteld per kalendermaand, de 
bepalingen van _ de Gemeentewet 
niet verwijzen naar de regels die 
zijn vastgesteld voor de terugbeta
ling door de Schatkist van belastin
gen ten gunste van de Staat, met 
name in artikel 308 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat artikel 138 van 
de Gemeentewet enkel betrekking 
heeft op de wijze van invordering 
van de gemeentebelastingen en niet 
op de wijze waarop die belastingen 
worden terugbetaald; 

Dat het arrest, dat beslist dat de 
bepalingen van de artikelen 74 van 
de gecoi:irdineerde wetten van 
15 januari 1948 betreffende de 

inkomstenbelastingen en 308 van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen « die gelden voor een 
bepaalde materie, te weten die van 
de inkomstenbelastingen, niet bij 
analogie kunnen worden toegepast op 
andere materies, als er geen bijzon
dere tekst bestaat; en dat het begrip 
" invordering " niet ruimer kan wor
den uitgelegd in dier voege dat; 
daarbij interesten worden terugbe
taald », de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 107 van 
de Grondwet, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 9 van de wet van 
23 december 1946 houdende instelling 
van een Raad van State en 14 van de bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973 
gecoordineerde wetten op de Raad van 
State, alsmede van het algemeen rechts
beginsel inzake het gezag van gewijsde 
van de beslissing van de administratieve 
rechtscolleges, 

doordat, nadat het heeft vastgesteld 
dat verweerster gedurende verschillende 
opeenvolgende jaren een belastingveror
dening tot heffing van een speciale 
omslagbelasting op de concessies van 
steenkoolmijnen, " ontwateringsbelas
ting » genaamd, had toegepast; dat de 
belastingverordeningen voor de dienstja-' 
ren 1962 tot 1966 evenals de goedkeu
ringsbesluiten van die verordeningen, die 
door verweerster krachtens zijn recht van 
toezicht werden genomen, nietig werden ver
klaard door de Raad van State; 
verweerster bijgevolg aan eiseres het 
bedrag van de belastingen terugbetaalde 
die zij ter uitvoering van de nietig ver
klaarde verordeningen had betaald 
(arrest van 26 juni 1975); het hof van. 
beroep in het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
beslist dat de verweerders geen fout heb-. 
ben begaan, de eerste, door toepassing, 
en de tweede, door goedkeuring, krach
tens zijn recht van toezicht, van de later 
door de Raad van State nietig verklaarde. 
verordeningen en bijgevolg de rechtsvor" 
dering van eiseres niet gegrond ver
klaart, in zoverre die vordering gesteund 
was op de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en ertoe strekte· 
beide verweerders hoofdelijk te doen· 
veroordelen tot betaling van de interes
ten, aan 6,5 pet. op de bedragen, die eise-' 
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res ter uitvoering van de nietigver
klaarde verordeningen heeft betaald, op 
grond « dat enkel de zorgvuldigheid en 
de voorzichtigheid als voorbeeld moeten 
worden genomen die men kan verwach
ten van een normaal mens en die gebrui
kelijk zijn; dat een normaal voorzichtig 
mens, die als vergelijking dient bij de 
beoordeling of een fout is begaan, zich in 
dezelfde " externe " omstandigheden als 
de Staat moet bevinden; dat niet " uitzon
derlijk-voorzichtig-zijn ", wat ten deze 
ongewoon zou zijn en waarvan pas later 
zou blijken dat het belangrijk is, geen 
fout oplevert; dat meet worden 
beschouwd dat er voor tal van vroegere 
dienstjaren identieke belastingverorde
ningen waren vastgesteld en bij konink
lijk besluit goedgekeurd zonder dat er 
ooit een betwisting of een reclamatie is 
geweest; dat niet vaststaat dat de goed
keuring lichtzinnig zonder onderzoek 
van het probleem zou verleend zijn; dat, 
voor zoveel nodig, dient te worden vast
gesteld dat evenmin vaststaat dat (ver
weerster) lichtzinnig was geweest, teen 
zij de belasting heeft geheven; dat nog
maals kan worden gezegd dat, om de 
onwettigheid van de belastingverordenin
gen uit te spreken, een lang en nauwge
zet onderzoek was vereist », 

terwijl iedere overtreding van een wet
telijk of verordenende bepaling op zich
zelf een fout oplevert waarvoor de over
treder burgerrechtelijk aansprakelijk is, 
zonder dat bovendien behoeft te worden 
nagegaan of hij onvoorzichtig, nalatig of 
niet vooruitziend is geweest; wat vooral 
de administratieve overheid betreft zij 
slechts binnen de perken van de wet 
mag optreden; iedere handeling met 
machtsoverschrijding noodzakelijk een 
onrechtmatige handeling oplevert en der
halve als zodanige handeling aan een 
ander schade berokkent, dit noodzakelijk 
ten gevolge heeft dat de overheidsper
soon, namens wie de handeling is ver
richt, aansprakelijk is; de arresten van 
nietigverklaring van de Raad van State 
gezag van gewijsde erga omnes hebben 
en onder meer gelden voor de burger
lijke rechter die uitspraak doet over een 
aansprakelijkheidsvordering wegens de 
door de Raad van State vastgestelde 
machtsoverschrijding; waaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat verweer
ders geen fout hadden begaan, de eerste, 
door toepassing en, de tweede, door 
goedkeuring van de later door de Raad 
van State wegens machtsoverschrijding 
nietig verklaarde verordeningen en zulks 
op grond dat die administratieve over-

heid « niet lichtzinnig had gehandeld 
zonder onderzoek van het probleem », 
het wettelijk begrip « fout » en het gezag 
van gewijsde van de arresten van nietig
verklaring van de Raad van State mis
kent (schending van alle wettelijke bepa
lingen en van het algemeen rechtsbegin
sel vermeld in het middel) : 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid die verweerster tegen het 
middel heeft opgeworpen en hieruit 
zijn afgeleid dat het middel de uit
eenzetting van twee verschillende 
middelen vermengt door ze door 
elkaar te gebruiken en door niet 
nader te bepalen welke wettelijke 
bepaling in ieder afzonderlijk mid
del wordt geschonden en evenmin te 
zeggen, voor zover het zich beroept 
op schending van de artikelen 9 van 
de wet van 23 december 1946 hou
dende instelling van een Raad van 
State, 14 van de gecoordineerde wet
ten van de Raad van State, 107 van 
de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het gezag van 
gewijsde van de arresten van nietig
verklaring van de Raad van State, 
waarin die wettelijke bepalingen 
door het bestreden arrest zijn 
geschonden; 

Overwegende dat eiseres het 
arrest verwijt dat het haar haar 
rechtsvordering heeft ontzegd, ener
zijds, door in strijd met het wette
lijk begrip « fout » te beslissen dat 
de verweerders geen fout hadden 
begaan door toepassing en goedkeu
ring van de later door de Raad van 
State wegens machtsoverschrijding 
nietig verkaarde verordeningen en, 
anderzijds, door te oordelen dat een 
handeling die door de Raad van 
State nietig is verklaard wegens 
machtsoverschrijding, niet noodza
kelijk een onrechtmatige handeling 
oplevert die, als zij aan een ander 
schade berokkent, ten gevolge heeft 
dat de overheidspersoon namens 
wie de handeling is verricht, aan
sprakelijk is; 

Dat eiseres in een enig middel de 
wettelijke bepalingen opgeeft die 
door het arrest zijn geschonden; dat 
dit middel geen twee afzonderlijke 
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grieven aanvoert, maar wei een 
enkele die is gegrond op die wette
lijke bepalingen; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid in dat opzicht niet kun
nen worden aangenomen; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het schending aanvoert van 
de artikelen 107 van de Grondwet, 9 
van de wet van 13 december 1946 
houdende oprichting van een Raad 
van State en 14 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van 

. State, niet aangeeft waarin die wet-
telijke bepalingen zijn geschonden; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid in dat opzicht gegrond 
zijn; 

mens, die als vergelijking dient bij 
de beoordeling of een fout is be
gaan, zich in dezelfde « extreme » 
omstandigheden als de Staat moet 
bevinden; dat niet « uitzonderlijk
voorzichtig-zijn », wat ten deze 
ongewoon zou zij n en waarvan pas 
later zou blijken dat het belangrijk 
is, geen fout oplevert, dat moet wor
den beschouwd dat er voor tal 
van vroegere dienstjaren identieke 
belastingverordeningen waren vast
gesteld en bij koninklijk besluit 
goedgekeurd zonder dat er ooit een 
betwisting of een reclamatie is 
geweest; dat niet vaststaat dat 
de goedkeuring lichtzinnig zonder 

· onderzoek van het probleem zou 
verleend zijn; dat, voor zoveel nodig, 
dieht te worden vastgesteld dat 

Over het overige van het middel : evenmin vaststaat dat de gemeente 
Overwegende dat dat de rechts- lichtzinnig was geweest toen zij de 

vordering van eiseres subsidiair belasting heeft geheven; dat de 
ertoe strekte de verweerders over- gemeente enkel de richtlijnen heeft 
eenkomstig de artikelen 1382 en gevolgd van de toezichthoudende 
1383 van het Burgerlijk Wetboek te overheid die de meeste voorzorgen 
doen veroordelen haar compensa- had genomen; dat, aldus, een inter
toire interest te betalen op de ministeriele commissie was samen
gemeentebelastingen die zij als ont- gesteld om meer bepaald de proble
wateringsbelasting over bepaalde men van die << belastingverordenin
dienstjaren had betaald en die haar gen , te bestuderen en, na een 
nadien waren terugbetaald; dat eise- grondig onderzoek, de vordering 
res aan de verweerders verweet een « ontwateringsbelasting » had uitge
fout te hebben begaan, de eerste werkt; dat de goede trouw van de 
door toepassing voor die dienstjaren gemeente in verband met de regel
van verordeningen tot heffing van matigheid van de belasting voortdu
.die belasting, welke verordeningen rend was bevestigd en versterkt; dat 
door de Raad van State vernietigd de toezichthoudende overheid door 
zijn wegens schending van de een ononderbroken reeks konink
grondwettelijke regels van de gelijk- lijke besluiten de ontwateringsbelas
heid voor de wet en voor de belas- ting bleef goedkeuren; dat de door 
ting, de tweede onder meer . door eiseres aangevoerde raadpleging 
goedkeuring van die verordemngen van een rechtsgeleerde geen af
door besluiten die om dezelfde breuk kan doen aan de overtuiging 
reden ook werden vernietigd door dat de gemeente niet te kwader 
de Raad van State; trouw was; 

Overwegende dat het arrest, om Overwegende dat uit de stukken 
die subsidiaire rechtsvordering on- waarop het Hof vermag acht te 
gegrond te verklaren, beslist dat slaan, blijkt dat de Raad van State 
de verweerders geen fout hebben in verschillende arresten de liti
begaan, op grond dat enkel de zorg- gieuze verordeningen en de konink
vuldigheid en voorzichtigheid als lijke besluiten tot goedkeuring 
voorbeeld moeten worden genomen ervan heeft nietig verklaard als 
die men kan verwa~hten va~ e.~n zijnde strijdig met de bepalingen 
normaal mens en d1e gebrmkehJk van de artikelen 6 en 112 van de 
zijn; dat een normaal voorzichtigl Grondwet; 
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Overwegende dat de Staat en de I machtsoverschrijding en de schade 
andere publiekrechtelijke personen,. bewezen is, vergoeding van die 
evenals de rechtsonderhorigen, schade te bevelen; 
onderworpen zijn aan de rechtsre
gels en onder meer aan de regels 
inzake vergoeding van de schade 
ten gevolge van schending van de 
subjectieve rechten en de rechtma
tige belangen van de particulieren 
door het plegen van een fout; 

Dat geen enkele grondwettelijke 
of wettelijke bepaling of enig alge
meen rechtsbeginsel de bestuurs
overheid, in de uitoefening van haar 
verordenende bevoegdheid of van 
haar recht van toezicht, vrijstelt van 
de verplichting, voortvloeiend uit de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, om de door haar 
fout aan een andere toegebrachte 
schade te vergoeden; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen en overwegingen aileen van 

· de in het arrest overgenomen boven
vermelde redenen niet wettig valt af 
te leiden dat de verweerders niet 
aansprakelijk zouden zijn voor de 
machtsoverschrijding die zij hebben 
begaan, de eerste, in de uitoefening 
van haar verordenende bevoegdheid, 
de tweede, in de uitoefening van 
zijn recht van toezicht; 

Dat het arrest derhalve zijn 
beslissing dat de verweerders geen 
fout hebben begaan, niet naar recht 
verantwoordt; 

Overwegende dat, behoudens on- Dat het middel in zoverre gegrond 
overkomelijke dwaling of enige is; 
andere oorzaak van vrij stelling van 
aansprakelijkheid, de bestuursover-
heid een fout begaat wanneer zij 
een verordening vaststelt of goed-
keurt waarin zij grondwettelijke of 
wettelijke regels schendt die haar 
voorschrijven op een bepaalde wijze 
niets of wel iets te doen, zodat zij 
burgerrechtelijk aansprakelijk is als 
die fout schade veroorzaakt; 

Overwegende dat de beslissingen 
tot nietigver klaring van de Raad 
van State gezag van gewijsde erga 
omnes hebben; 

Dat wanneer een gewone recht
bank rechtsgeldig kennis heeft 
genomen van een aansprakelijk
heidsvordering die gegrond is op 
machtsoverschrijding ten gevolge 
van schending van zodanige grond
wettelijke of wettelijke regels die 
aanleiding heeft gegeven tot nietig
verklaring door de Raad van State 
van een administratieve handeling, 
deze de machtsoverschrijding moet 
vaststellen; dat die rechtbank, onder 
vorenvermeld voorbehoud, noodza
kelijk moet beslissen dat de 
bestuursoverheid, die de nietigver
klaarde handeling heeft toegepast, 
een fout heeft begaan, voor zover 
het oorzakelijk verband tussen de 

Om die redenen, zonder aclit te 
slaan op het derde en het vierde 
middel die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest, behoudens in zoverre 
het beslist dat, ten deze, noch arti
kel 7 4 van de gecoi:irdineerde wetten 
van 15 januari 1948, noch artikel 308 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen van toepassing zijn; 
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 hierover zal 
beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

13 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en Houtekier. 
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1 het Hof van Beroep te Gent gewe-
1 zen; I Over de exceptie van niet-ontvan-
1 kelijkheid van de voorziening, opge-

10 RECHTERLIJK GEWIJSDE BUR- worpen door verweerster en hieruit 
GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - afgeleid dat deze partij en eiser 
VORDERING TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN - VOOr de feitenrechter tegen elkaar 
BEGRIP. niet hebben geconcludeerd, en dat 

het arrest geen veroordeling bevat 
2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -. BUR- ten voordele van verweerster en ten 

GERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- laste van eiser : 
Overwegende dat eiser, tevens 

oorspronkelijke eiser, in hoger 
BURGER- beroep als ge:intimeerde geconclu

LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK deerd heeft tot bevestiging van het 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 

BEG RIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN 

REDEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Het gezag van gewijsde van een rech
terlijke beslissing in burgerlijke zaken 
kan worden opgeworpen, niet alleen 
door en tegen degene die als eiser of 
verweerder in het geding is opgetre
ken, maar oak door en tegen degene 
die in het geding is tussengekomen of 
tot tussenkomst is opgeroepen, zij het 
slechts tot bindendverklaring (1). 
(Art. 23 Ger.W.) 

2" Het gezag van gewijsde kleeft aan 
hetgeen de rechter werkelijk heeft be
slist over een geschilpunt dat hem 
door partijen expliciet of impliciet ter 
beslissing was onderworpen, onver
schillig of die beslissing voorkomt in 
het beschikkende gedeelde dan wei 
onder de consideransen; hetzelfde 
gezag kleeft oak aan de redenen 
waarop de beslissing noodzakelijk 
steunt (2). (Art. 23 Ger.W.) 

3" Zander belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel dat kritiek 
oefent op een ten oveJ•vloede gegeven 
reden van de bestreden beslissing (3). 

(HEYLEN T. MUYLLE, " WERKERSWELZIJN » C.V.) 

ARREST 

beroepen vonnis, hetgeen bindend-
verklaring van de beslissing ten 
aanzien van verweerder insluit, en 
vervolgens tot veroordeling van ver
weerder in alle kosten; dat verweer
ster zich heeft gedragen naar de 
wijsheid van de rechter, hetgeen 
betwisting insluit, en heeft gevor
derd dat hetzij Heylen, hetzij 
Muylle zou worden veroordeeld in 
de kosten; dat eiser en verweerster 
aldus tegen elkaar hebben geconclu
deerd; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno-
men; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 793 en 
794 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na het eerste von
nis te hebben gewijzigd, de door eiser 
ingestelde vordering, die ertoe strekte te 
horen zeggen voor recht dat de huur
overeenkomst van 14 oktober 1969, geslo
ten tusen eiser en eerste verweerder, als 
huurders, enerzijds, en tweede verweer
ster, als eigenares en verhuurster, ander
zijds, haar volle waarde heeft behouden, 
zodat eiser, samen met eerste verweer
der, gerechtigd zal zijn tot de inrichting 
en de exploitatie van de bioscoopzaal, 

HET HOF; - Gelet op het bestre- voorwerp van genoemde overeenkomst, 
den arrest, op 30 januari 1981 door als ongegrond afwijst, op grond : 1" dat 
------------------! eisers vordering in werkelijkheid strekt 

tot wijziging van de beschikking van het 
(1} Zie Cass., 27 juni 1975 (A.C., 1975, 1163}, 

met voetnoot, en 16 okt. 1981 (ibid., 1980-81, 
nr. 122). 

(2} Cass., 24 dec. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 271). 

(3) Cass., 15 okt. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 118). 

in kracht van gewijsde getreden vonnis 
van 12 mei 1976 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, waarbij mach
tiging werd gegeven aan eerste verweer
der tot uivoering, door hem alleen, van 
de rechten en verplichtingen voortvloei-
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ende uit de overeenkomst van 14 oktober 
1969; 2" dat de omstandigheid dat de 
rechtbank van eerste aanleg de huur
overeenkomst niet heeft ontbonden, niet 
betekent dat zij niet heeft ingegrepen in 
de overeenkomst, waarvan zij de uitvoe
ringsmodaliteiten gewijzigd heeft en 
aangepast aan de gegeven omstandighe
den; 3" dat, indien de rechtbank zich 
meer bepaald zou hebben beperkt tot het 
verwerpen van de gevorderde ontbinding 
en het zonder meer in stand houden van 
de overeenkomst, er geen reden ware 
geweest om de tegenvordering van (eer
ste verweerder) in te willigen; en 4" dat 
het voor (eiser), hoe dan ook, geen zin 
had zijn vordering in te steilen; dat hij 
immers, indien hij van oordeel was dat 
hij door de rechtbank van eerste aanleg 
mede-gemachtigd was tot de uitvoering, 
maar dat (eerste verweerder) ten 
onrechte weigerde het vonnis in die zin 
toe te passen, een interpretatief vonnis 
diende uit te lokken en niet een aparte 
vordering in te steilen, 

terwijl, eerste onderdeel, het gezag 
van gewijsde slechts kan worden inge
roepen wanneer de partijen bij de eerste 
eis, waarover een in gezag van gewij sde 
getreden beslissing uitspraak heeft 
gedaan, en die bij de tweede eis, waarte
gen men het gezag van deze beslissing 
inroept, dezelfde zijn, zodat de beslissing 
van 12 mei 1976 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge over een 
bepaalde vordering derhalve in een later 
geding slechts kan worden tegengewor
pen aan de partijen die bedoelde vorde
ring instelden en aan de partijen tegen 
wie deze vordering gericht was; de door 
eerste verweerder ingestelde tegenvorde
ring om gemachtigd te worden aileen tot 
de uitvoering van de solidair aangegane 
verbintenissen, voortvloeiende uit de 
overeenkomst van 14 oktober 1969, over 
te gaan, niet tegen eiser, maar tegen 
tweede verweerster gericht was, hetgeen 
meebrengt dat de eis waarover de Recht
bank van Eerste aanleg te Brugge, in 
haar vonnis van 12 mei 1976, uitspraak 
deed, en de reeds omschreven door eiser 
tegen eerste verweerder ingestelde vor
dering niet dezelfde partij en betreft, 
zodat eiser in geen geval gebonden kan 
zijn door de beslissing van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge over een 
vordering die niet tegen hem gericht was 
en niet door hem ingesteld was (schen
ding van artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, eerste verweerder, 
volgens de termen zelf van het in gezag 

van gewijsde getreden vonnis van 12 mei 
1976 van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brugge, bij tegenvordering, termij
nen van respijt vroeg om toegelaten te 
worden tot alleen-uitvoering van de soli
claire verbintenissen van eiser en hem
zelf jegens tweede verweerster; de recht
bank de aldus geformuleerde en door 
haar begrepen vordering inwilligde; eer
ste verweerder derhalve gemachtigd 
werd, ondanks het verzet van tweede 
verweerster, de overeengekomen werken 
aileen uit te voeren zonder eisers mede
werking en de toelating bekwam de soli
clair aangegane verbintenissen aileen na 
te komen; de rechtbank van eerste aan
leg daarentegen geenszins besliste dat 
enkel en aileen eerste verweerder tot de 
nakoming gerechtigd zou zijn, en nog 
veel minder aan eiser verbod oplegde 
zijn medewerking te verlenen bij de uit
voering der verbintenissen; de rechtbank 
zich over deze laatste aangelegenheid, 
die haar niet was voorgelegd, helemaal 
niet uitsprak, waaruit volgt dat geen 
enkele onverenigbaarheid kan bestaan 
tussen de inwilliging van de door eiser 
bij dagvaarding van 22 juni 1976 inge
stelde vordering, en voormelde beslissing 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; zodat het arrest, door te beslis
sen dat eisers vordering ertoe strekt de 
beschikkingen van het in kracht van 
gewijsde getreden vonnis van 12 mei 
1976 van de rechtbank van eerste aanleg 
te wijzigen, de voorwaarden miskent 
waaronder de exceptie van het gezag 
van gewijsde kan worden ingeroepen 
(schending van artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek), en aan voormeld 
vonnis een draagwijdte toekent die 
onverenigbaar is met zijn bewoordingen; 
het arrest dit vonnis meer bepaald inter
preteert also£ het zou hebben beslist dat 
enkel eerste verweerder gerechtigd werd 
de solidair aangegane verbintenissen na 
te komen, hoewel het er zich toe 
beperkte eerste verweerder te machtigen 
de solidair aangegane verbintenissen 
aileen na te komen (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, nu de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van Brugge zich, in haar. 
vonnis van 12 mei 1976, niet uitsprak 
over eisers rechten, in het kader van de 
tussen hem en eerste verweerder 
bestaande samenwer kingsovereenkomst, 
het vonnis op dit punt onvoiledig is, en 
eiser derhalve geen interpretatief vonnis 
kon uitlokken, maar wei degelijk een 
aparte vordering diende in te steilen 
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voor een andere rechtbank (schending 
van de artikelen 793 en 794 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel 
nodig, van artikel 23 van datzelfde wet
boek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het gezag van 

gewijsde van een rechterlijke beslis
sing in burgerlijke zaken kan wor
den opgeworpen, niet aileen door en 
tegen degene die als eiser of ver
weerder in het geding is opgetreden, 
maar ook door en tegen degene die 
in het geding is tussengekomen of 
tot tussenkomst is opgeroepen, zij 
het slechts tot bindendverklaring; 

Overwegende dat uit het appel
vonnis van 12 mei 1976 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge blijkt dat eiser, ofschoon hij 
geen hoger beroep had ingesteld 
tegen het beroepen vonnis, niette
min, door het hoger beroep van ver
weerder, voor de appelrechter 
was opgeroepen, daarop incidenteel 
hoger beroep heeft ingesteld, betref
fende een door hem ingestelde eis 
tot vrijwaring tegen verweerder, en 
bovendien heeft geconcludeerd 
tegen verweerder tot bevestiging 
van het beroepen vonnis; 

Dat eiser derhalve bij het voor
·melde appelvonnis een partij was 
tegen wie het gezag van gewijsde 
van dat vonnis kan worden opge
worpen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde kleeft aan hetgeen de rech
ter werkelijk.~ heeft beslist over een 
geschilpunt dat hem door partijen 
expliciet of impliciet ter beslissing 
was onderworpen, onverschillig of 
die beslissing voorkomt in het 
beschikkende gedeelte dan wei 
onder de consideransen; dat het
zelfde gezag ook kleeft aan de rede
nen waarop de beslissing noodzake
lijk steunt; 

Overwegende dat het arrest de 
draagwijdte van het gezag van 

gewijsde van het vonnis van 12 mei 
1976 bepaalt mede aan de hand van 
<< de bespreking en motivering »; 

Overwegende dat verweerder in 
zijn beroepschrift van 11 december 
1975 onder meer vorderde : << voor 
recht te zeggen dat hij aileen 
gerechtigd is tot de binneninrichting 
van de cinemazaal Tijl over te gaan, 
en ... als huurder ... te exploiteren »; 

Overwegende dat het genoemde 
vonnis van 12 mei 1976 in zijn 
beschikkende gedeelte onder meer 
bepaalt : << Verklaart het hoofdbe
roep gegrond en het incidenteel 
beroep ongegrond; doet derhalve het 
bestreden vonnis in de hierna vol
gende mate teniet en, opnieuw wij
zende, verklaart de oorspronkelijke 
vordering van (verweerster), als oor
spronkelijke eiseres, ontvankelijk, 
doch wij st ze af als ongegrond en 
verklaart de tegenvordering van 
(verweerder) als oorspronkelijke 
eiser op tegenvordering, ontvanke
lijk en gegrond; machtigt dientenge
volge (verweerder) om ... aile plan
nen voor te leggen ... de uitvoering 
der werken aan te vangen ... ; mach
tigt hem bovendien om de uitbating 
onmiddelijk aan te vangen zodra ... ; 
veroordeelt (verweerder) daarenbo
ven overeenkomstig zijn aanbod, om 
aan (verweerster) te betalen de 
minimumhuursom van 150.000 frank 
per jaar ... »; 

Overwegende dat de aangehaalde 
.beslissingen slechts kunnen begre
pen worden aan de hand van de 
navolgende << bespreking en motive-
ring >> : << Bij dagvaarding (van 
20 juni 1975) vorderde (verweerster), 
als oorspronkelijk aanlegster, de 
ontbinding van de overeenkomst ten 
laste van (verweerder) en (eiser) ... ; 
bij conclusie vorderde (verweerder), 
bij tegenvordering, termijnen van 
respijt om toegelaten te worden tot 
de alleen-uitvoering van de verbinte
nissen van (verweerder) en (eiser), 
die hoofdelijk zouden zijn aange
gaan, en hood aan de overeengeko-
men huurprijs te betalen ... ; 
ondanks de belangrijke bedragen .. . 
betwistte ( eiser) de hoofdvordering 
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van (verweerster) niet en trad de 
argumentatie van (verweerster) vol
ledig bij, om zich dan te gedragen 
naar de wijsheid van de rechtbank; 
de grieven van (verweerder) kunnen 
als volgt worden samengevat : ... 
vanaf de ingebrekestelling heeft 
(verweerder) onmiddellijk gevraagd 
alleen tot de uitvoering van de wer
ken te mogen overgaan, wat echter 
door (verweerster) werd geweigerd; 
... (eiser) besluit tot de bevestiging 
van het bestreden vonnis ... heeft 
echter incidenteel beroep ingesteld 
... ; ... het is ten onrechte dat (ver
weerster) de uitvoering van de ver
bintenis aan (verweerder) geweigerd 
heeft, zodat deze laatste dient 
gemachtigd te worden tot de uitvoe
ring, waartoe hij in zijn tegenvorde
ring besluit .... Het is (ook) duidelijk 
dat, waar de uitvoering der verplich
tingen door (verweerder) ook (eiser) 
zal ontlasten, deze laatste steeds zal 
gebonden blijven; ... weliswaar werd 
door (eiser) geen beroep ingesteld 
tegen het bestreden vonnis, dat de 
ontbinding te zijnen laste toestond, 
maar tweede gei:ntimeerde (thans 
eiser) heeft baat bij het beroep van 
appellant (thans verweerder), daar 
het steunt op verweermiddelen die 
niet louter (verweerder) alleen, 
maar eveneens (eiser) betreffen »; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
de tegenvordering van verweerder 
toewijst en beslist dat alleen ver
weerder het recht behoudt om de 
overeenkomst uit te voeren, dat ver
weerster met die uitvoering door 
verweerder alleen genoegen moet 
nemen en dat eiser, gebaat is in 
zoverre tegen hem noch ontbinding 
noch uitvoeringsverplichting wordt 
uitgesproken, niet wordt gebaat in 
zoverre verweerder een persoonlijk 
verweermiddel heeft aangevoerd, 
inzonderheid zijn aanbod om de 
overeenkomst alleen uit te voeren; 

Dat het bestreden arrest derhalve, 
door te beslissen dat de vordering 
van eiser om zijn recht tot mede-uit
voering te doen erkennen, stuit op 
het gezag van gewijsde van het von
nis van 12 mei 1976, noch het gezag 

van gewijsde, noch de bewijskracht 
van dat vonnis miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na 

zijn beslissing wettelijk te hebben 
verantwoord door andere overwegin
gen, aangehaald in het antwoord op 
het eerste en tweede onderdeel, 
daaraan toevoegt : « Terloops kan 
nog opgemerkt worden dat (eiser) ... , 
indien hij van oordeel was dat hij 
door de rechtbank medegemachtigd 
was, · ... een interpretatief vonnis 
diende uit te lokken ... » en aldus 
duidelijk te kennen geeft dat deze 
considerans ten overvloede wordt 
gegeven; 

Dat het onderdeel, gericht tegen 
een considerans warop de beslising 
naar recht niet berust, zonder 
belang en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

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

14 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ryn, De Gryse en Biitzler. 

Nr. 549 

1' KAMER - 14 mei 1982 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 

BEGRIPPEN - AANSPRAKEL!JKHEID VAN DE 
HUURDER- ART!KEL 1731 B.W., GEW. BIJ WET 
VAN 7 NOV. 1973 - NIEUWE WET TOEPASSE 
LIJK OP DE HUUROVEREENKOMSTEN DIE. 

ZIJN " INGEGAAN " NA DE INWERKINGTRE
DING VAN DIE WET - BEGR!P. 
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Wanneer, overeenkomstig art. 1738 B. W. 
een stilzwijgende wederverhuring en 
een nieuwe huur, in de zin van die 
bepaling, is ontstaan, volgt daaruit 
evenwel niet dat er ten tijde van de 
wederverhuring een huur bestond die 
« was ingegaan » op die datum, in de 
zin van artikel 2 van de wet van 
7 november 1973; indien het gaat 
om een huurovereenkomst die v66r 
1 januari 1974 is gesloten en er na die 
datum een wederverhuring tot stand is 
gekomen, dan wordt de aansprakelijk
heid van de huurder geregeld bij 
art. 1731 B. W., zoals dit Juidde v66r de 
wijziging ervan bij de wet van 7 nov. 
1973 (1). 

(EDGE, WEBB T. HERMANS, GOOSSENS, " BENE
LUX DOCUMENTATIECENTRUM » V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 december 1980 in 
hager beroep door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 1121, 1134, 1249, 
1250, 1690, 1731 (oud), 1738, 1743, 1759 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigd door de wet van 4 november 1969, 1, 
2 van de wet van 7 november 1973 tot 
wijziging van artikel 1731 van het Bur
gerlijk Wetboek, 38, § 1, 40 van de wet 
van 30 maart 1976 betreffende de econo
mische herstelmaatregelen, 5 en 9 van 
de wet van 24 december 1976 betreffende 
het behoud van de tewerkstelling, de 
koopkracht en het concurrentievermogen 
van de economie, 

doordat het vonnis de door de eisers 
tegen de verweerders ingestelde vorde
ring tot betaling van 180.000 frank huur
schadevergoeding verwerpt op grond : 
dat de eisers het recht op vergoeding 
voor huurschade in beginsel kunnen uit-

(1) Zie Jos. VANKERCKHOVE, « Commentaires 
legislatifs. Louage de chases. Le nouvel 
article 1731 du Code civil (loi du 7 nov. 1973, 
Moniteur beige du 21 decembre 1973) », in J.T., 
1974, biz. 93-97, inz. biz. 97; C. PAuLUs en M. 
BAETEMAN, << Zal het nieuwe artikel 1731 van 
het Burgerlijk Wetboek de gestelde verwach
tingen inlossen ? ,, in R. W., 1973-1974, kol. 65 
tot 78, inz. kol. 75-76. Over het begrip << nieuwe 
huur », zie cone!. van adv.-gen. Lenaerts, 
Cass., 3 nov. 1978, R. U~, 1978-1979, kol. 1023 tot 
1029. 

oefenen, maar dat de verweerders met 
reden gewag maken van artikel 1731 van 
het Burgerlijk Wetboek in de nieuwe 
versie, dit is de wetswijziging van 
7 november 1973; dat al de huurovereen
komsten, ingegaan na 1 januari 1974, 
binnen de toepassingssfeer vallen van 
die wet en dat, gelet op artikel 1738 van 
het Burgerlijk Wetboek, naar luid waar
van stilzwijgende huurverlenging een 
nieuwe huur doet ontstaan, terdege het 
na 1 januari 1974 verlengde, dus nieuwe 
huurcontract van de verweerders, be
heerst wordt door de nieuwe versie 
van artikel 1731 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat, bij ontstentenis van plaatsbe
schrijving, opgemaakt bij de aanvang 
van de huur, de verweerders derhalve 
geacht worden het onroerend goed te 
hebben betrokken in dezelfde toestand 
als die waarin ze het hebben ontruimd; 
dat anderzijds clausule 3 van de oor
spronkelijke huurovereenkomst (duur 
1 april 1967 - 31 maart 1976), - princi
pieel alleszins geldig -, hier dus onver
let blijft : de huur waarover het geschil 
loopt, betreft het nieuwe huurcontract, 
ontstaan op 1 april 1976, door stilzwij
gende verlenging, na verloop van de ter
mijn waarvoor de geschreven huur was 
aangegaan, 

terwijl, eerste onderdeel, de huurover
eenkomst, die door verloop van haar 
duur geiHndigd was op 31 maart 1976, 
van rechtswege verlengd was door de 
wetten van 30 maart 1976 en 24 decem
ber 1976; dientengevolge deze wettelijke. 
verlenging geen nieuwe huur is en dien
tengevolge de huur ingegaan is op 
1 april 1967, dus v66r 31 december 1973, 
datum waarop de wet van 7 november 
1973 van kracht geworden is; het bestre
den vonnis dan ook ten onrechte de wet 
van 7 november 1973 op deze verhuring 
toepast en de verweerders integendeel 
vermoed worden het gehuurde gebouw 
in goede toestand ontvangen te hebben 
(schending van de artikelen 38, § 1, 40 
van de wet van 30 maart 1976, 5, 9 van 
de wet van 24 december 1976, 2, 1731 
(oud), van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 
van de wet van 7 november 1973, en voor 
zoveel nodig 1738 en 1759 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de stilzwijgende 
wederverhuring, die op 1 april 1976 na 
het einde van de oorspronkelijke huur
overeenkomst ontstaan was, geen huur
overeenkomst is die, alhoewel ze nieuw 
is, ingegaan is na 31 december 1973, 
datum waarop de wet van 7 november 
1973 in werking getreden is; er immers 
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rekening mee dient gehouden te worden 
dat het eveneens om een voortgezette 
huurovereenkomst gaat, zodat het 
bestreden vonnis ten onrechte toepas
sing maakt van de wet van 7 november 
1973 en integendeel de verweerders ver
moed werden het gehuurde gebouw in 
goede toestand ontvangen te hebben 
(schending van de artikelen 2, 1731 
(oud), 1738, 1759 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1 en 2 van de wet van 7 november 
1973); 

derde onderdeel, ... 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis in de 
consideransen die in het middel zijn 
aangehaald, oordeelt dat tussen par
tijen, na het verlopen van de oor
spronkelijk bepaalde huurtijd per 
31 maart 1976, een stilzwijgende 
wederverhuring en derhalve een 
nieuwe huur in de zin van 
artikel 1738 van het Burgerlijk Wet
hoek is tot stand gekomen; 

Overwegende dat artikel 1738 van 
het Burgerlijk Wetboek met een 
<< nieuwe huur >> bedoelt, zoals blijkt 
uit dat artikel en uit de ar
tikelen 1736, 1740 en 1759 van het
zelfde wetboek, een huur onder 
dezelfde overeengekomen voorwaar
den als de oorspronkelijke, behalve 
wat betreft de duur, de opzeggings
termijn en de borgtocht; 

Overwegende dat de wijziging van 
artikel 1731 van het Burgerlijk Wet
hoek, ingevoerd bij artikel 1 van de 
wet van 7 november 1973, blijkens 
artikel 2 van dezelfde wet slechts 
van toepassing is op huurovereen
komsten « ingegaan >> na haar 
inwerkingtreding (1 januari 1974); 
dat een « nieuwe huur >>, in de zin 
van artikel 1738 van het Burgerlijk 
W etboek, waarbij, behalve de hier
voren vermelde, alle voorwaarden 
van een vroeger ingegane huur en 
onder meer ook die betreffende de 
staat van het huis bij de ingenottre
ding van de huurdersherstellingen, 
in stand blijven, niet kan worden 
aangezien als « ingegaan >> in de zin I 
van de wet van 7 november 1973; 

Overwegende dat het vonnis der
halve, door het gewijzigde artikel 
1731 van het Burgerlijk Wetboek 
toepasselijk te verklaren, op de 
enkele grond dat tussen partijen 
een wederverhuring, overeenkom
stig artikel 1738 van het Burgerlijk 
W etboek tot stand was gekomen na 
de inwerkingtreding van de wet van 
7 november 1973, de in het onderdeel 
genoemde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel 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; verwij st de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

14 mei 1982 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Butzler. 

Nr. 550 

1• KAMER - 14 mei 1982 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 

BEGRIPPEN- WET VAN 27 DEC. 1977, ART. 7-
VORDERING GEGROND OP DIE WET - OPROE
PING TOT VERZOEN!NG - BEGRIP. 

Luidens art. 7 wet van 27 dec. 1977 tot 
tijdelijke regeling van de huur- en 
andere overeenkomsten die het genot 
van een onroerend goed verlenen, is 
geen vordering, die geheel of ten dele 
gegrond is op deze wet, ontvankelijk 
als de eiser niet vooraf aan de rechter 
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een verzoek heeft gedaan om de toe
komstige verweerder tot verzoening op 
te roepen; de wet vereist niet dat de 
rechter de tot verzoening opgeroepen 
partijen hoort en evenmin dat een der 
partijen vraagt de zaak uit te stellen 
op een latere terechtzitting en ook niet 
dat de eiser het bedrag van de kosten 
start. 

(WOUTERS T. DE WILDE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 december 1980 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 46, 731 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 7 van de wet 
van 27 december 1977 tot regeling van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen, 
1, 3, 4 en 5 van de wet van 13 november 
1978 tot regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, 

doordat het bestreden vonnis de opge
worpen exceptie van niet-toelaatbaarheid 
voorzien in artikel 7, § 1, tweede lid, van 
de wet van 27 december 1977 afwijst, 
beslissende dat v66r de dagvaarding een 
verzoeningszitting plaatsgreep op 26 sep
tember 1978 en welke betrekking had op 
de intrekking van de wettelijke proroga
tie, 

terwijl, eerste onderdeel, deze oproe
ping in verzoening niet werd gedaan 
overeenkomstig de wet van 27 december 
1977, maar wel op grond van de artike
len 731, eerste lid, en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek en als dusdanig 
niet de in artikel 7 van de wet van 
27 december 1977 bedoelde oproeping 
kan vervangen vermits, nu geen verzoe
ning werd bereikt, verweerder (toen 
eiser in verzoening) niets deed om de 
kosten van rolzetting te betalen en de 
procedure van minnelijke schikking, 
door het ondertekenen van een proces
verbaal van niet-akkoord van 26 septem
ber 1978, alsdan volledig was beeindigd 
en dus niet kon gelden voor de later uit
gebrachte dagvaarding; 

en, tweede onderdeel, het voorwerp 
van de oproeping in verzoening enkel 
de onrechtmatigheid van de opzegging 

betrof en integendeel de latere dagvaar
ding voor het eerst de uitzonderingswet
geving inzake huurovereenkomsten ver
meldde, zodat de verzoening onder geen 
beding kon worden beschouwd als heb
bende het voorwerp van de latere dag-

. vaarding, temeer daar verweerder, bij de 
oproeping in verzoening, het gehuurde 
goed nog bewoonde en hij dus toen ruim
schoots de mogelijkheid had geen gevolg 
te geven aan de opzegging, doch nadien 
vrijwillig het appartement verliet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 7 van de 

wet van 27 december 1977, tot tijde
lijke regeling van de huur- en 
andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verle
nen, bepaalt dat een vordering, die 
geheel of ten dele gegrond is op 
deze wet, niet ontvankelijk is als de 
eiser niet vooraf aan de rechter een 
verzoek heeft gedaan om de toe
komstige verweerder tot verzoening 
op te roepen; 

Overwegende echter dat deze 
sanctie van niet-ontvankelijkheid 
enkel gebonden is aan het verzuim 
van verzoek tot oproeping; dat ook, 
wanneer de rechter de partijen 
die geen overeenstemming hebben 
bereikt, niet hoort, als zij aanwezig 
zijn, en over de zaak geen uitspraak 
doet en ook wanneer geen partij 
vraagt de zaak uit te stellen op een 
door de rechter vast te stellen vol
gende terechtzitting en de eiser de 
kosten niet stort, de poging tot ver
zoening voldoet aan het op straffe. 
van niet-ontvankelijkheid van de 
vordering, door artikel 7, § 1, ver
eiste; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat zowel het ver
zoek om de toekomstige verweerder 
tot verzoening op te roepen als de 
dagvaarding van 14 mei 1979 
gegrond waren op de onrechtmatig
heid van de opzegging; 

Dat gezegd verzoek geen wetsbe
paling diende aan te wijzen; 
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Dat uit geen stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat ver
weerder de onderwerpelijke vertrek
ken niet reeds v66r het verzoek had 
verlaten; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

14 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h: Declercq, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 551 

1' KAMER - 14 mei 1982 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 
BEGRIPPEN - BEWIJS. 

Art. 1715 B. W. wordt geschonden door 
het vonnis dat op grand van vermoe
dens aanneemt dat een huurovereen
komst bestaat zonder enig geschrift, 
terwijl zij nag niet is uitgevoerd en 
door een partijen wordt geloochend (1). 

(BUYSSE I., BUYSSE F., DEBUYSERE, MONBALIU 
T. DEVROE, VEREECKE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 maart 1981 in 

hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

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

de schending van de artikelen 1315, 1341, 
1353 en 1715 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat een huurovereen
komst wordt voorgebracht, opgesteld op 
6 september 1952 tussen Gabrielle 
Breemersch en Ivo Buysse, betreffen
de een goed, gelegen te Brugge, Steen
straat 54, ingaande op 1 januari 1953 om 
te eindigen op 1 januari 1962, behoudens 
stilzwijgende verlenging, oordeelt dat, 
waar eerste ge"intimeerde (thans eerste 
eiser) voorhoudt dat de huurovereen
komst die hij op 6 september 1952 
afsloot, een volledig nieuwe huurover
eenkomst zou betreffen en geen vernieu
wing van de bestaande huur, hij hiervan 
het bewijs dient te leveren, verder oor
deelt, op grond van het feit van de 
afstand van de handelszaak aan huidige 
eerste eiser door diens vader, vanaf 
15 december 1940, dat het dan ook niet 
blijkt dat partijen, met het negotium dat 
zij op 6 september 1952 opstelden, iets 
anders hebben willen tot stand brengen 
dan een voortzetting van de reeds 
bestaande huurovereenkomst, om ten 
slotte, op basis van de dubbele veronder
stelling dat, ofwel de vroeger bestaande 
overeenkomst verstreek op 31 december 
1953, ofwel op 20 november 1952, doch 
eerste eiser, in zulk geval, in de periode 
tussen 20 november en 31 december, « in 
het huurgoed werd gelaten "• te beslissen 
dat zulks niet anders kan betekenen dan 
dat er aan eerste eiser een eerste her
nieuwing werd toegestaan met het 
gevolg dat de wettelijke bescherming 
verleend door de wetgeving op de han
delshuurovereenkomsten een einde heeft 
genomen op 31 december 1979 en de 
eisers derhalve geen rechten kunnen 
laten gelden op een uitwinningsvergoe
ding, 

terwijl, eerste onderdeel, nu de eisers, 
om te bewijzen dat de huurovereen
komst pas was aangevangen op 1 januari 
1953, zich beriepen op het contract opge
steld op 6 september 1952, zij geenszins 
gehouden waren tot het leveren van het ------------------1 bewijs dat deze overeenkomst een 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1945 (Bull. en Pas, 1945, 
I, 256) en 16 dec. 1948 (ibid., 1948, I, 722); H. 
DE PAGE, Traite elem., bd. IV, 19723

, nrs. 528 tot 
534. 

nieuwe overeenkomst was, daar integen
deel de verweerders, om te slagen in het 
rechtsvernietigend feit die zij aanbrach
ten, te weten het beweerde bestaan van 
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een vroegere huurovereenkomst die de 
overeenkomst van 6 september 1952 
enkel zou hebben voortgezet, de bewijs
last droegen van het bestaan van deze 
overeenkomst, zodat de rechtbank van 
eerste aanleg de regelen betreffende de 
bewijslast schendt (schending van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 

eerste eiser en de toenmalige eige
naar betreft, ten deze van toepas
sing is gebleven; 

Dat het vonnis, dat het bestaan 
aanneemt van een huurovereen
komst tussen eerste eiser en de 
toenmalige eigenaar v66r het huur
contract van 6 september 1952, hoe
wei geen geschrift van die overeen
komst wordt overgelegd en zij door 
de eisers wordt betwist, artikel 1715 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tv.reede onderdeel, het vonnis, ener
zijds, tegen het bestaan van een geschre
ven akte, een huurovereenkomst en de 
uitvoering ervan, waarvan het bestaan 
duidelijk werd ontkend, bewezen acht op 
grand van een vermoeden (schending 
van de artikelen 1341, 1353, 1715 van het 
Burgerlijk Wetboek), anderzijds, in elk ' 
geval, uit het feit dat huidige eerste eiser 
het litigieus goed zou hebben bezet v66r 
het opstellen van de huurovereenkomst 
van 6 september 1952, niet wettelijk tot 
het bestaan van een vroeger bestaande 
handelshuurovereenkomst kon besluiten 
(schending meer bepaald van arti
kel 1715 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het beslist dat de huurovereenkomst 
van 3 april 1970 een huurhernieu
wing uitmaakt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de fei
tenrechter zal worden beslist; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk, zitting houdende in hoger 
beroep. 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de conclusie 
van de eisers blijkt dat zij betwist 
hebben dat, v66r het sluiten van het 
huurcontract van 6 september 1952, 
tussen eerste eiser en de toenmalige 
eigenaar een huurovereenkomst 
bestond; dat zij enkel erkenden dat 
een dergelijke overeenkomst tussen 
de vader van eerste eiser en die 
eigenaar bestond; 

Overwegende dat de rechters oor
delen dat het bestaan van een huur
overeenkomst tussen eerste eiser en 
de toenmalige eigenaar, v66r het 
sluiten van het contract van 6 sep
tember 1952, bewezen is, zonder 
echter vast te stellen dat de huur
ceel door de vader van eerste eiser 
aan deze laatste werd afgestaan; 

Overwegende dat ten tijde van de 
betwiste huurovereenkomst, die lui
dens het vonnis een eerste huur
periode voor eerste eiser heeft doen 
ingaan, het in huur nemen van een 
onroerend goed, al was het een han
delspand, van louter civiele aard 
was; dat daaruit volgt dat 
artikel 1715 van het Burgerlljk Wet
hoek, wat het bewijs van de 
betwiste huurovereenkomst tussen 

14 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ryn en Biitzler. 

Nr. 552 

3' KAMER - 17 mei 1982 

ARBEIDSONGEVAL - U!TBETALING ALS 

KAPITAAL AAN DE GETROFFENE OF Z!JN 
RECHTHEBBENDEN VAN TEN HOOGSTE 
EEN DERDE VAN DE RENTE - V ASTSTELLING 

VAN HET BEDRAG VAN HET KAPITAAL - LEEF
TIJD WAARMEE REKENING MOET WORDEN 

GEHOUDEN. 
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Wanneer, met toepassing van art. 45 

Arbeidsongevallenwet 10 apri11971, de 
getroffene of zijn rechthebbenden vra
gen dat ten hoogste een derde van de 
waarde van de hun toekomende rente 
als kapitaal wordt uitbetaald, moet de 
rechter, bij de vaststelling van het 
bedrag van dat kapitaal overeen
komstig de wettelijke berekenings
wijze, rekening houden met de Jeeftijd 
van de betrokkene op het tijdstip dat 
hij uitspraak doet (1). 

(« DE BIJ-DE VREDE , N.V. T. CANZITTU) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1981 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 45, eerste, 
tweede en vierde lid, 51 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 20 van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1971 houdende uitvoering van sommige 
bepalingen van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 

doordat het arrest de bevestiging uit
spreekt van het vonnis van 17 september 
1979 waarbij de arbeidsrechtbank het 
derde, in kapitaal, van de waarde van de 
lijfrente die verweerder geniet sedert 
13 april 1977, dit is de datum van het 

, overlijden van zijn zoon ten gevolge van 
een ongeval op de weg naar en van het 
werk, op 295.557 frank had vastgesteld, 
op grond, enerzijds, dat het bedrag van 
dat kapitaal, overeenkomstig het barema 
F dat als bijlage bij het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 is gevoegd, 
moet worden berekend met inachtne
ming van de leeftijd van de rentetrekker 
op de dag van het overlijden van de 
getroffene en dus van de leeftijd van ver
weerder op 13 april 1977, en, anderzijds, 
dat het aldus vastgestelde kapitaal niet 
moet worden verminderd om rekening te 
houden met de rente die vanaf 13 april 
1977 tot 17 september 1979 aan verweer
der is uitbetaald; dat, met toepassing van 
de artikelen 21 en 45 van de wet van 
10 april 1971, de berekening moet wor
den gedaan vanaf de datum van het 
overlijden van de getroffene; dat ver-

weerder geen ander bedrag zou kunnen 
ontvangen volgens de datum van het ver
zoek tot toekenning van het derde in 
kapitaal, daar dit kapitaal gei:ndividuali
seerd is vanaf de vestiging ervan; dat de 
beslissing van de rechter attributief is en 
geen terugwerkende kracht heeft; dat, 
derhalve, niet kan worden betoogd dat 
eiseres ten onrechte een te grote rente 
zou hebben betaald sedert de dag van 
het overlijden van de getroffene tot op 
het moment van de rechterlijke veroor
deling tot betaling van het derde in kapi
taal dat, bij gebreke van een verzoek 
aan de rechter, de verzekeringsmaat
schappij aileen maar de wettelijk aan de 
betrokkenen toegekende rente uitbe
taalt; dat vanaf het moment dat het vel
gens de datum van overlijden berekend 
kapitaal opeisbaar is, dit is vanaf de 
beslissing van de recher, de waarde van 
de rente automatisch met een derde zal 
worden verminderd; dat het verzoek tot 
afkoop in kapitaal op elk ogenblik kan 
worden gedaan, zodat eiseres niet kan 
beweren dat zij schade heeft geleden 
zowel ten gevolge van die door het 
arbeidshof bekrachtigde berekenings
wijze als van haar wettelijke vergoe
dingsverplichtingen; dat de vordering tot 
terugbetaling van hetgeen verweerder 
dienaangaande te veel zou hebben ont
vangen, bijgevolg moet worden afgewe
zen, 

terwijl, eerste onderdeel, de rer.te 
waarop de bloedverwanten in de op
gaande lijn van de getroffene van een 
arbeidsongeval recht hebben, hun ver
schuldigd is vanaf het overlijden van de 
getroffene (artikel 21 van de wet van 
10 april 1971); het door de verzekeraar te 
vestigen kapitaal tot waarborg van de 
betaling van die rente wordt vastgesteld 
volgens hun leeftijd op die datum (arti
kel 51, eerste en tweede lid, van de wet 
van 10 april 1971 en 20 van het konink
lijk besluit van 21 december 1971); daar
entegen, het geeelte van dat kapitaal 
dat, op hun verzoek, hun kan worden 
uitbetaald, eerst opeisbaar is vanaf het 
moment dat de rechter de betaling ervan 
beveelt ( artikel 45 van de wet van 
10 april 1971); hieruit volgt dat, om dit 
gedeelte vast te stellen, de rechter moet 
rekening houden met de leeftijd van de 
rechthebbenden op het moment dat hij 
uitpsraak doet en dat het arrest, door te 
beslissen dat rekening moet worden ------------------1 gehouden met de leeftijd van verweerder 

(1} Cass., 29 mei 1978 (A.C., 1978, 1146} met 
cone!. van het O.M. in R. W., 1978-79, kol. 496 
e.v. 

op het moment van het overlijden van de 
getroffene, de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen schendt; 
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tweede onderdeel, in de onderstelling 
dat het kapitaal waarvan hun een 
gedeelte moet worden betaald, kan wor
den berekend volgens hun leeftijd bij het 
overlijden van de getroffene, de rechtheb
benden, ten nadele van de verzekeraar, 
meer zouden bekomen dan hetgeen hun 
verschuldigd is, als geen rekening wordt 
gehouden met het voordeel dat zij hebben 
genoten door intussen de rente volledig te 
ontvangen; nu verweerder een volledige 
rente had ontvangen sedert het overlijden 
van de getroffene (13 april 1977) tot de 
beslissing van de rechter tot inwilliging 
van zijn verzoek (17 september 1979), het 
arbeidshof, na zijn b~rekening van het 
kapitaal, dit althans moest verminderen 
in de door eiseres vermelde mate en het, 
door zulks niet te will en doen, opnieuw de 
in het middel vermelde bepalingen mis
kent: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 21 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de aan de recht
hebbenden van de getroffene toege
kende renten verschuldigd zijn 
vanaf het overlijden van de getrof
fene; 

Overwegende dat artikel 45 van 
die wet bepaalt dat de getroffene, de 
echtgenoot en de bloedverwanten in 
de opgaande lijn kunnen vragen dat 
ten hoogste een derde van de 
waarde van de hun toekomende 
rente als kapitaal wordt uitbetaald, 
dat dit verzoek op elk ogenblik kan 
worden gedaan, zelfs na de vesti
ging van het kapitaal, en dat de 
rechter zo voordelig mogelijk voor 
de verzoeker beslist; 

Overwegende dat, volgens het 
vierde lid van dezelfde bepaling, de 
waarde van de rente berekend 
wordt op basis van de tarieven die 
als bijlage gevoegd zijn bij het 
koninklijk besluit van 21 december 
1971 tot uitvoering van artikel 51, 
tweede lid, van de wet van 10 april 
1971; 

Overwegende dat die tarieven zijn 
vastgesteld volgens de leeftijd van 
de betrokkenen en hun waarschijn
lijke overlevingsduur; dat het kapi
taal voor het gedeelte van de 
waarde van de rente dat de recht-

hebbenden van de getroffene kun
nen vorderen, berekend wordt door 
het bedrag van de toegekende rente 
te vermenigvuldigen met de huidige 
waarde van een jaarlijkse rente van 
1 frank als vastgesteld door die 
tarieven; 

Overwegende dat uit artikel 45 
van de wet van 10 april 1971 blijkt 
dat de betaling in kapitaal van een 
gedeelte van de waarde van de 
rente op elk ogenblik kan worden 
gevraagd, en niet meer v66r de ves
tiging van de mathematische 
reserve, zoals zulks het geval was 
onder de toepassing van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten, en dat 
het kapitaal niet opeisbaar is zolang 
de rechter niet op het verzoek is 
ingegaan; 

Overwegende dat de rechter der
halve, om het bedrag van het kapi
taal overeenkomstig de wettelijke 
berekeningswijze vast te stellen, 
rekening moet houden met de lee£-· 
tijd van de betrokkenen op het 
moment dat hij uitspraak doet; 

Overwegende dat het arbeidshof 
door zijn uitspraak de in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen 
heeft geschonden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

En overwegende dat, krachtens 
artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet, de kosten ten laste moeten val
len van eiseres; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

17 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Clason - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Janssens de inobservatiestelling heeft geleend, zon
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo- der de betrokkene te hebben opge-
(]aat : mr. Btitzler. roepen : 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorziening van dezelfde eiseres 
tegen een arrest van het Arbeidshof te Bergen 
van dezelfde datum (nr. 6585). 

Nr. 553 

3' KAMER - 17 mei 1982 

DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD -
AANVRAAG OM VRIJSTELLING- INOBSERVA· 
TIESTELLING - DIENSTPLICHTIGE NIET IN 
OBSERVATIE GESTELD- VOORWAARDE NIET 
VERVULD DOOR DE ONDERZOEKSMAATRE· 
GEL WAARAAN DE DIENSTPL!CHTIGE ZICH 
NIET HEEFr ONDERWORPEN - GEEN U!T
SPRAAK VAN DE RAAD MOGELIJK ZONDER 
OPROEPING VAN DE DIENSTPLICHTIGE. 

Ingevolge de artt. 45, § 3, en 47, § 2, 
Diensplichtwet mag de herkeurings
raad, zonder oproeping van de dienst
plichtige, overeenkomstig art. 43, § 2, 
van diezelfde wet, enkel uitspraak 
doen over een aanvraag om vrijstelling 
op lichamelijke grand, wanneer hij in 
het bezit is van de besluiten van de 
geneesheer-deskundige na de inobser
vatiestelling (1). 

(W ... ) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 november 1981 
door de Herkeuringsraad van de 
Provincie Brabant gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 43, § 2, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962, 

doordat de herkeuringsraad op zijn zit
ting van 27 november 1981 heeft vastge
steld dat eiser zich niet tot de bevolen 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 140). 

Overwegende dat de herkeurings
raad, die verwijst naar artikel 49 
van de gecoordineerde dienstplicht
wetten, vaststelt dat eiser zich niet 
tot de bevolen inobservatiestelling 
heeft geleend en aldus impliciet 
doch zeker beslist dat eiser geacht 
wordt van zijn aanvraag om vrijstel
ling op lichamelijke grond te heb
ben afgezien; 

Overwegende dat de artikelen 45, 
§ 3, en 47, § 2, derde lid, van die 
gecoordineerde wetten de herkeu
ringsraad enkel toestaan uitspraak 
te doen zonder de dienstplichtige, 
overeenkomstig artikel 43, § 2, te 
hebben opgeroepen, wanneer de 
raad in het bezit is van de besluiten 
van de geneesheer-deskundige na de 
inobservatiestelling; 

Overwegende dat de beslissing, 
waaruit volgt dat de raad niet in het 
bezit was van die besluiten, niet 
vaststelt dat eiser is opgeroepen; 

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; verwijst de zaak naar de 
Herkeuringsraad van de Provincie 
Henegouwen. 

17 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus - Verslaggever : de h. 
Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Chome. 

Nr. 554 

3' KAMER - 17 mei 1982 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
DIENDE ONTSLAG OVEREENKO~!STIG 

ART. 20 A.O.B. 20 JULI 1955 VAN EEN TEN 
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GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL ARBEIDS
ONGESCHIKTE BEDIENDE - OPZEGGINGS
VERGOEDING - BEZOLDIGING WAARMEE 
REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE 
VASTSTELLING VAN DE OPZEGGINGSVERGOE
DING. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL ZONDER VERBAND 
MET DE BESTREDEN BESLISSING - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o Bij de vaststelling van de opzeggings
vergoeding verschuldigd aan de 
bediende wiens arbeidsovereenkomst, 
overeenkomstig art. 20 A.O.B. 20 juli 
1955, is ontbonden en die op de dag 
van het ontslag arbeidsongeschikt is 
ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval, moet worden rekening gehou
den met het bedrag van de bezoldiging 
ten tijde van het ontslag, als ingevolge 
de wettelijke en contractuele bepalin
gen, met name die van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten, het bedrag 
ervan, althans het minimumbedrag, 
ten tijde van het ontslag met zeker
heid kan worden vastgesteld (1). 
(Artt. 9 en 12 A.O.B. 20 juli 1955.) 

2o Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen verband houdt met de bestreden 
beslissing (2). 

(MRS. PAUQUAY, GUINOTTE Q.Q. T. MARQUET} 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1981 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12 en 20 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 

doordat het arrest erop wijst dat til.t de 
gegevens van de zaak blijkt dat verweer
ster, vanaf 20 januari 1972, wegens 
ziekte haar werk niet heeft kunnen ver
richten en dat zij op 25 juni 1977 is ont
slagen, en zegt dat de grate vraag is of 

(1) Contra : Cass., 21 okt. 1960 (Bull. en Pas., 
1961, I, 190). 

(2) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 657). 
Indien het tweede middel ontvankelijk was 

geweest, dan zou het gegrond zijn verklaard. 

als bezoldiging in aanmerking moet wor
den genomen de bezoldiging die verweer
ster bij de schorsing van haar arbeids
overeenkomst voor bedienden, in januari 
1972, had dan wei die welke zij, bij haar 
ontslag, in juni 1977, zou verdiend heb
ben als zij op die datum inderdaad had 
gewerkt, waarna het de eisers veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van een ver
goeding van 1.275.913 frank, zijnde, voor 
de duur van de opzeggingstermijn die 
overeenstemt met de door het arrest aan 
verweerster toegekende ancienniteit, de 
bezoldiging die verweerster zou gekre
gen hebben indien zij op het tijdstip van 
de ontbinding van de overeenkomst in 
dienst was geweest, namelijk 43.997 
frank per maand, 

terwijl, ten gevolge van de schorsing 
van de uitvoering van de overeenkomst, 
de werkgever na de eerste dertig dagen 
van ongeschiktheid geen bezoldiging 
meer moet betalen en de wet niet voor
schrijft dat de vergoeding wordt vastge
steld op basis van een bezoldiging die de 
bediende zou gekregen hebben indien hij 
was blijven werken, zodat het arrest, 
door de vergoeding vast te stellen op 
grand van de hypothetische bezoldiging 
die verweerster zou gekregen hebben 
indien zij nog had gewerkt op het 
moment van de ontbinding van de over
eenkomst, de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 9 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, de onmogelijkheid 
voor de bediende om zijn werk te 
verrichten ten gevolge van ziekte of 
ongeval enkel de uitvoering van de 
overeenkomst schorst; dat hieruit 
volgt dat, wanneer die onmogelijk
heid niet meer bestaat, de bediende 
en de werkgever hun wederzijdse 
verbintenissen weer moet uitvoeren; 
dat de bezoldiging zal worden vast
gesteld op grond van de bepalingen 
van wetten en overeenkomsten die 
van toepassing zijn op het moment 
dat het werk wordt hervat; 

Overwegende dat, wanneer de 
arbeidsongeschiktheid meer dan zes 
maanden duurt, de werkgever, val
gens artikel 12 van de gecoordi
neerde wetten, aan de overeenkomst 
een einde kan maken mits vergoe
ding; deze forfaitaire vergoeding tot 
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doel heeft het door de bediende ten 
gevolge van het ontslag geleden ver
lies te compenseren van het recht 
om bij het einde van de ongeschikt
heid het werk te hervatten onder de 
op dat moment toepasselijke bezol
digingsvoorwaarden;. dat de elemen
ten die, krachtens de wet, voor de 
berekening van de vergoeding in 
aanmerking moet worden genomen, 
derhalve, beoordeeld moeten worden 
op de datum van het ontslag; dat 
zulks het geval is met de duur van 
de opzeggingstermijn; dat zulks ook 
geldt voor de bezoldiging wanneer 
de bepalingen van wetten en over
eenkomsten, onder meer die van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten, 
het mogelijk maken dat het bedrag 
ervan, of althans het minimumbe
drag, op het moment van het ont
slag, met zekerheid vast te stellen; 

Dat het arrest, ten deze, vaststelt 
dat het bedrag van de bezolding op 
het moment van het ontslag niet 
wordt betwist; 

Overwegende dat het arrest, der
halve, wettig, op grond van 
artikel 12 van de gecoordineerde 
wetten, beslist dat er met die bezol
diging rekening moet worden gehou
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12 en 20 
van de bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 

doordat het arrest zegt dat de eisers 
« niet de bedoeling hebben gehad de 
overeenkomst te verbreken wegens de 
verlenging van de arbeidsongeschiktheid 
van appellante (thans verweerster) ten 
gevolge van ziekte, doch dat zij de over
eenkomst wegens het faillissement heb
ben verbroken ,, en hieruit afleidt dat de 
oplossing van het onderzochte probleem 
niet moet worden gezocht in artikel 12, 
doch wel in artikel 20 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, en daarop 
steunt om te beslissen dat het bedrag 
van het gewaarborgd maandloon dat in 
het begin van de ongeschiktheid was 
betaald, niet van de vergoeding mag wor
den afgetrokken, 

terwijl artikel 12 van de gecoordi
neerde wetten, waarvan sprake is in het 
middel, de voorwaarden bepaalt waaron
der de werkgever een einde kan maken 
aan de arbeidsovereenkomst van een 
voor een onbepaalde tijd aangeworven 
bediende, wanneer die bediende arbeids
ongeschikt is ten gevolge van ziekte en 
zulks meer dan zes maanden duurt; het 
arrest, door voor de toepassing van die 
wetsbepaling als voorwaarde te stellen 
dat het ontslag enkel wordt gemotiveerd 
door de verlenging van de arbeidsonge
schiktheid, aan de wet een voorwaarde 
toevoegt die er niet in voorkomt en dus 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat uit het proces
dossier blijkt dat de eerste rechter 
onder meer heeft beslist dat de 
sedert het begin van de arbeidson
geschiktheid betaalde wedden niet 
dienden afgetrokken te worden van 
de opzeggingsvergoeding die hij aan 
verweerster toekende; dat verweer
ster tegen het vonnis van de eerste 
rechter hoger beroep heeft inge
steld, doch dat haar hoger beroep 
geen betrekking had op de voor 
haar trouwens gunstige beschikking 
dat er geen grond bestond voor die 
aftrekking; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van verweerster ont
vankelijk en gegrond verkaart; dat 
het niet vaststelt dat de eisers tegen 
het vonnis hoger beroep hebben 
ingesteld, hetzij ten principale hetzij 
incidenteel; dat het geen uitspraak 
doet over hun door de eerste rechter 
afgewezen vordering tot aftrekking; 
dat het dit vonnis bevestigt, doch 
enkel over andere punten die het 
opgeeft en, in zijn beschikking, geen 
uitspraak doet over die aftrekking; 
dat de door het middel bekritiseerde 
gronden van het arrest betrekking 
hebben op de bezoldiging die in aan
merking moet worden genomen 
voor de berekening van de opzeg
gingsvergoeding en niet op een op 
die vergoeding te verrichten aftrek
king; 

Overwegende dat het arbeidshof 
aldus, impliciet doch zeker, oordeelt 
dat, bij gebrek aan hoger beroep 
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van de eisers, de vordering tot Nr. 556 
aftrekking op de opzeggingsvergoe-
ding niet bij het hof is ingesteld; dat 
het, derhalve, daarover geen uit
spraak doet; 

2' KAMER - 18 mei 1982 

Overwegende dat het middel, dat 1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
aileen kritiek uitoefent op een DOOR DE FEITENRECHTER 
beschikking die niet in het bestre
den arrest voorkomt, op een on
juiste uitlegging van dat arrest 
berust en, bijgevolg, feitelijke grond
slag mist; 

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

17 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Draps. 

Nr. 555 

2' KAMER - 18 mei 1982 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
BEG RIP. 

De enkele verklaring van eiser, tot sta
ving van zijn voorziening, dat hij ver
wijst naar zijn voor de feitenrechters 
genomen conclusies en dat hij die con
clusies als herhaald beschouwt, maakt 
geen cassatiemiddel uit (1). 

(DUMON J., DUMON S., VAN GHELUWE) 

18 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Bos
suyt, Brugge. 

Nota arrest nr. 555 

(1) Zie Cass., 24 jan. 1916 (Bull. en Pas., 
1917, I, 19); 1 feb. 1921 (ibid., 1921, I, 232); 
18 dec. 1922 (ibid, 1923, I, 120) en 26 jan. 1931 
(ibid., 1931, I, 49, A, 6'). 

STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAM-
HElD VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL -
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO
MEND ONDERZOEK - WEIGERING DOOR DE 
RECHTER OP GROND DAT H!J DE MAATREGEL 
NIET NODIG ACHT OM TOT ZIJN OVERTUI
G!NG TE KOMEN- UIT DIE BESLISSING VALT 
NIET NOODZAKEL!JK AF TE LE!DEN DAT HET 
RECHT VAN VERDEDIG!NG IS MISKEND. 

1' De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze de noodzaak of raadzaam
heid van een onderzoeksmaatregel, 
onder meer van een getuigenverhoor 
ter terechtzitting (1). 

2' Het Hof kan uit de loutere afwijzing 
door de rechter van een verzoek om 
een bijkomende onderzoeksmaatregel, 
op grand dat die maatregel niet nood
zakelijk is om tot zijn overtuiging te 
komen, niet afleiden dat het recht van 
verdediging is miskend (2). 

(DE BLOCK 
T. VELTER EN " ROYALE BELGE » N.V.) 

18 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Martens, Gent. 

Nr. 557 

2' KAMER - 19 mei 1982 

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH GEHEIM -
BLOEDPROEF - WEGVERKEERSWET, ART. 63, 
§ 1, 1° - BLOEDPROEF DOOR EEN GENEES· 

Nota's arrest nr. 556 : 

(1) en (2) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 341). 
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HEER OP ZIJN PATIENT VERRICHT NADAT HIJ 
DAARTOE DOOR DE OVERHEID WAS VER
ZOCHT - GEEN SCHENDING VAN RET 
BEROEPSGEHEIM. 

Wanneer de geneesheer op zijn patient 
een bloedproef verricht nadat hij daar
toe door een overheid op grand van 
art. 63, § 1, 1", Wegverkeerswet is ver
zocht, maakt hij zich daardoor niet 
schuldig aan het bekendmaken van 
geheimen welke hem bij de uitoefe
ning van zijn beroep waren toever
trouwd (1). 

(HERMAN T. BIESMANS; BIESMANS T. HERMAN) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 december 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op het cassatieberoep van Her
man: 

II. Op het cassatieberoep van 
Biesmans 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de medebe
klaagde Herman : 

Overwegende dat eiser, beklaag
de, niet bevoegd is om zich tegen 
die beslissing in cassatie te voor
zien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser op de tegen hem ingestelde 
strafvordering vrijgesproken wordt 
van de overtredingen van het 
koninklijk besluit van 1 december 
1975 alsook van het besturen van 

een voertuig in staat van dronken
schap : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser veroordeeld wordt op de 
tegen hem ingestelde strafvorde
ring : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 458 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser wegens het 
besturen, in staat van alcoholintoxicatie, 
van een voertuig op een openbare plaats 
veroordeelt op grond van de uitslagen 
van de analyse van het bloedmonster dat 
van eiser werd afgenomen door dokter 
Dormal die de wacht had in het zieken
huis waarnaar eiser gewond was overge
bracht, alsook op grond van de overwe
ging dat de bloedproef « een materiele 
handeling was ter gelegenheid waarvan 
de dokter geen gewag heeft (had) kun
nen maken van zijn bij het onderzoek 
van de gewonde gedane vaststellingen » 

I 
en « dat die handeling dus regelmatig 
(was) », 

terwijl, eerste onderdeel, de correctio-
nele rechtbank aldus artikel 458 van het 
Strafwetboek heeft geschonden;· de 
dienstdoende dokter Dormal de behande
lend geneesheer van eiser was geworden 
doordat hij aan eiser de eerste zorgen 
had verleend bij diens opneming in het 
ziekenhuis en bij die gelegenheid een 
doktersattest had opgemaakt; hij dus 
door het beroepsgeheim gebonden was 
voor alles wat hij uit hoofde van zijn 
staat had kunnen vernemen en vaststel
len; het hem krachtens artikel 458 van 
het Strafwetboek volstrekt verboden was 
het medisch geheim te openbaren, zodat 
dokter Dormal niet mocht ingaan op de 
vordering van de verbalisanten om op 
eiser een bloedproef te verrichten; door 
die handeling toch te verrichten, hande
ling die in een proces-verbaal diende te 
worden vastgesteld, genoemde genees
heer, die zich in geen der in artikel 458 
omschreven ui tzonderingsgevallen 
bevond, derhalve het beroepsgeheim 
waartoe hij uit overwegingen van open
bare orde gehouden was, heeft geschon
den; 

------------------1 tweede onderdeel, de correctionele 
(1) Cass., 19 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, 

'I, 798). 
rechtbank niet geantwoord heeft op de 
door eiser regelmatig neergelegde con-
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clusie ten betoge dat dokter Dormal, die 
hem bij zijn opneming in het ziekenhuis 
had verzorgd, zijn behandelend genees
heer was geworden en dus wegens het 
medisch geheim, waartoe hij gehouden 
was, geen bloedproef meer mocht ver
richten; de considerans van het bestre
den vonnis volgens welke de bloedproef 
een zuiver materiiHe handeling is, niet 
ter zake dienend is, nu artikel 458 van 
het Strafwetboek een dergelijk onder
scheid niet maakt : 

W at de twee onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat dokter Dormal eiser had 
onderzocht bij diens aankomst in 
het ziekenhuis; dat hij derhalve 
moest worden geacht de behande
lende geneesheer te zijn van de 
patient en als zodanig gebonden 
was door het beroepsgeheim; 

Overwegende evenwel dat ge
noemde dokter door het enkele feit 
dat hij overeenkomstig artikel 63, 
§ 1, 1', van de Wegverkeerswet, op 
vordering van de daartoe bevoegde 
overheid, de bloedproef heeft ver
richt op eiser, zich niet schuldig 
heeft gemaakt aan het bekendma
ken van geheimen welke hem bij de 
uitoefening van zijn beroep waren 
toevertrouwd; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank vermeldt « dat dokter 
Dormal Biesmans heeft onderzocht 
bij diens aankomst in het zieken
huis, dat hij vervolgens op verzoek 
van de rijkswacht op hem een 
bloedproef heeft uitgevoerd, dat 
zulks een materiele handeling is ter 
gelegenheid waarvan de dokter geen 
melding kon \maken van de bij het 
onderzoek van de gekwetste gedane 
vaststellingen, dat die handeling dus 
regelmatig is, dat die geneesheer 
gelijktijdig met de bloedafneming 
Biesmans heeft onderzocht, dat het 
goed mogelijk is dat hij op dat ogen
blik rekening heeft gehouden met 
de door hem bij zijn eerste onder
zoek gedane vaststellingen, dat dus 
de uitslag van het klinisch onder
zoek niet in aanmerking mag wor-

den genomen »; dat de correctionele 
rechtbank aldus heeft geantwoord 
op de in het tweede onderdeel van 
het middel aangegeven conclusie en 
haar beslissing naar recht heeft ver
antwoord; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door de eiser Herman 
ingediende memorie van antwoord 
betreffende de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser Hies
mans, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

19 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Dassesse. 

Nr. 558 

2' KAMER - 19 mei 1982 

1° SPOORWEGEN (POLITIE OVER DE) 
- OVERTREDING VAN ART. 3 K.B. VAN 

4 APRIL 1895 - VERBOD OM ZONDER GELDIG 
PLAATSBEWIJS MET EEN TREIN TE REIZEN -
GEEN BIJZONDER OPZET VEREIST. 

2° MISDRIJF - OVERTREDING VAN ART. 3 

K.B. VAN 4 APRIL 1895- VERBOD OM ZONDER 
GELDIG PLAATSBEWIJS MET EEN TREIN TE 
REIZEN - GEEN BIJZONDER OPZET VEREIST. 

1' en 2' De overtreding van art. 3 K.B. 
van 4 april 1895 houdende voorschrif
ten betrekkelijk de maatregelen, na te 
komen voor het reizigersvervoer over 
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staatsspoorwegen en over de vergunde 
spoorwegen, naar luid waarvan het 
verboden is om zonder geldig plaatsbe
wijs met een trein te reizen en zelfs in 
een trein plaats te nemen, vereist geen 
bijzonder opzet en met name niet de 
bedoeling om kosteloos te reizen (1). 

(NATIONALE MMTSCHAPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. LAVACHERY} 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 december 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen Frederic Lavachery ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat eiseres als bur
gerlijke partij die niet in kosten 
jegens de openbare partij is veroor
deeld, niet bevoegd is om zich tegen 
die beslissing in cassatie te voor
zien; 

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiseres ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 7 en 9 van het 
koninklijk besluit van 4 april 1895 hou
dende voorschriften betrekkelijk de 
maatregelen, na te komen voor het reizi
gersvervoer over staatsspoorwegen en 
over de vergunde spoorwegen, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

van het plaatsbewijs en van een toeslag 
gelijk aan de prijs van de rit, op grond 
dat « uit het strafdossler en het door 
beklaagdes raadsman op 17 maart 1981 
ter zitting neergelegde stuk blijkt dat 
beklaagde nochtans voor het traject 
(Bergen-Brussel) houder was van een 
geldig abonnement dat hij ongelukkig 
genoeg thuis vergeten was en dat de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen zowel de dag zelf als per 
brief van 25 mei 1980 door beklaagde 
ingelicht werd over het feit dat hij regel
matig abonnee was; dat vaststaat dat 
beklaagde zijn abonnement onvrijwillig 
thuis vergeten is en dat hij niet met de 
bedoeling om kosteloos te reizen, plaats 
had genomen in de trein, vermits hij 
voor het traject houder was van een 
tevoren betaald abonnement; dat de 
telastlegging niet bewezen is, nu het bij 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 
4 april 1895 betreffende het reizigersver
voer over de staatsspoorwegen vereiste 
bijzonder opzet, namelijk het opzet om 
kosteloos te reizen, ontbreekt », 

terwijl ingevolge artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 4 april 1985 reeds 
strafbaar is het enkele feit in een trein 
plaats te hebben genomen zonder geldig 
plaatsbewijs dat de reiziger aan de 
spoorwegbeambten moet vertonen en 
zelfs afgeven wanneer dit gevraagd 
wordt (artikel 7); artikel 9 van bedoeld 
koninklijk besluit naar luid waarvan de 
overtredingen van de voorschriften van 
dit besluit geacht worden vrijwillig te 
zijn gepleegd en proces-verbaal ten laste 
van de overtreder kan worden opge
maakt, tenzij het beheer oordeelt dat hij 
te goeder trouw heeft gehandeld of in 
omstandigheden waarin het feit te ver
schonen is aan de zijde van beklaagde, 
geen bijzonder opzet vereist voor het in 
artikel 3 omschreven misdrijf (schending 
van de artikelen 3, 7 en 9 van het 
koninklijk besluit van 4 april 1895); het 
vonnis geen enkele omstandigheid aan
wijst waaruit het afleidt dat betrokkene 
zich op een rechtvaardigingsgrond kon 
beroepen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); de burgerlijke rechtsvor
dering van eiseres derhalve ten onrechte 
is afgewezen (schending van artikel 4, 
van de wet van 17 april 1878, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

doordat de rechtbank in hoger beroep 
verweerder vrijspreekt van de hem ten 
laste gelegde overtreding van artikel 3 
van het koninklijk besluit van 4 april 
1895 - zonder geldig plaatsbewijs -
met een trein te hebben gereisd of 
daarin plaats te hebben genomen en zich 
onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiseres tot betaling van de prijs 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat verweerder op 

---------------114 januari 1980 op het traject Ber

(1) Zie Cass., 20 april 1885 (Bull. en Pas., 
1885, I, 129). 

gen-Brussel, zonder geldig plaatsbe
wijs, plaatsgenomen heeft in een 
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wagon van de Nationale Maatschap
pij der Belgische Spoorwegen; dat 
hem niettemin geen straf wordt 
opgelegd, op grand dat verweerder 
eiseres op de hoogte had gebracht 
van het feit dat hij houder was van 
een geldig abonnement, en dat hij 
niet het oogmerk had om kosteloos 
te reizen, vermits hij als houder van 
een tevoren betaald abonnement op 
het traject Bergen-Brussel mocht 
reizen; 

Overwegende dat voor het aan 
verweerder ten laste gelegde mis
drijf geen bijzonder opzet vereist is; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, door te vermelden dat 
artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 4 april 1895 het bewijs van een 
bijzonder opzet vereist, namelijk het 
oogmerk om kosteloos te reizen, en 
door aan de zijde van de overtreder 
geen enkele rechtvaardigingsrond 
vast te stellen, een schending 
inhoudt van de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de bur
gerlijke rechtsvordering; verwerpt 
het cassatieberoep voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder in drie 
vierde van de kosten; laat het ove
rige vierde 'ten laste van eiseres; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Doornik, zitting houdende in hager 
beroep. 

l9 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Legros - Verslaggever : de h. Pou
part - Gelijkluidende conclusie van 

Nr. 559 

2' KAMER - 19 mei 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJ, 
EISERES - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN EEN PARTIJ WIER VERBLIJF OP HET 
GRONDGEBIED VAN DE BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND IS GEVESTIGD - TER GRIFFIE 
VAN HET HOF NEERGELEGDE STUKKEN 
WAARUIT NIET BLIJKT DAT DE BEVOEGDE 
DUITSE MAGISTRAAT DE AKTE VAN BETEKE
NING HEEFT ONTVANGEN - GEEN BEROEP 
OP OVERMACHT VANWEGE DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van een burgerlijke partij 
tegen een partij wier verblijf op het. 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland is gevestigd, wanneer de. 
burgerlijke partij ter griffie van het 
Hoi stukken heeft neergelegd waaruit 
niet blijkt dat de Duitse magistraat, 
die volgens de Overeenkomst van 
25 april 1959 tussen de Belgische rege
ring en de regering van de Bondsrepu
bliek Duitsland bevoegd is om ze aan 
de geadresseerde te overhandigen, de 
akte van betekening van de voorzie
ning heeft ontvangen en zij niet door 
overmacht verhinderd werd het bewijs 
van een regelmatige betekening te 
Jeveren (1). (Art. 418 SV; art. 40, eerste 
lid, Ger.W.) 

(LINOTTE J. T. ZIEGELSCHMIDT, LINOTTE D.) 

19 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Marchal - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 560 

1' KAMER - 21 mei 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN NIET-

VERBLIJFHOUDERS BUITENLANDSE 
ONDERNEMING- VASTE INRICHTING IN BEL
GIE - BEGRIP. 

de h. Velu, advocaat-generaal- Advoca-1------------------
ten mrs. Dassesse; Marc Preu-
mont, Brussel. (1) Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 76). 
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Wettig is de beslissing van het hoi van 

beroep dat het in eigendom hebben en 
in huur geven van een onroerend goed 
gelegen op het Belgisch grondgebied, 
zelfs bij gebreke van elke vertegen
woordiging bevoegd om de buiten
landse onderneming te verbinden, als 
een vaste inrichting van produktieve 
aard, in de zin van bedoeld art. 140, § 3 
W.I.B. moet beschouwd worden, indien 
het verkrijgen, exploiteren, beheren en 
administreren van onroerende zaken 
juist de winstgevende bedrijfsactiviteit 
van de buitenlandse onderneming uit
maakt (1). 

(« BRUSSEL STAETE » B.V. NAAR NEDERLANDS 
RECHT T. BELGISCHE STAAT - MIN V. 

FINANCIEN) 

Eerste advocaat-generaal Krings heeft 
in essentie het volgende gezegd : 

Eiseres werd in de belasting op de 
niet-verblijfhouders aangeslagen, o.m. 
wegens gebouwen die ze in Belgie bezit 
en verhuurt. 

Eiseres betoogt dat, nu ze in Belgie 
geen vaste inrichting heeft, zij niet mag 
worden belast op de huurprijzen (als 
bedrijfsinkomsten), doch enkel aan de 
onroerende voorheffing onderworpen is. 

Haar hager beroep bij het Hof van 
Beroep te Brussel werd afgewezen. 

Tegen die beslissing doet eiseres een 
middel gelden. Het bestaat uit drie 
onderdelen. 

Eiseres valt het arrest aan waar het 
beslist dat als Belgische inrichtingen 
worden beschouwd, zelfs bij gebrek aan 
elke vertegenwoordiging bekwaam om 
de buitenlandse onderneming te verbin
den, alle vaste inrichtingen van pro
duktieve aard; dat het voldoende is dat 
de belastingplichtige in feite de mogelijk
heid heeft voor de uitoefening van zijn 
beroepswerkzaamheid geregeld over een 
inrichting te beschikken; dat een in Bel
gie gelegen en aan een buitenlandse ven
nootschap toebehorend onroerend goed, 
dat door die vennootschap wordt ver
huurd en waarvan de verhuring winsten 
en inkomsten opbrengt, een dergelijke 
vaste inrichting uitmaakt, in het licht 
van de statuten van de vennootschap. 

Hieruit leidt het arrest af dat de belas
ting wel degelijk een bedrijfsinkomen 
betreft. 

In het eerste onderdeel voert eiseres 
aan dat het !outer in eigendom hebben 
en in huur geven van een op Belgisch 
grondgebied gelegen onroerend goed, bij 
gebreke van enige tussenkomst van een 
in Belgie gevestigde natuurlijke persoon, 
geen vaste inrichting in de zin van arti
kel 140, § 3, van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen kan opleveren. 

Bovendien - zo betoogt eiseres - is 
het feit dat haar maatschappelijk doel 
bestaat in het " verkrijgen, exploiteren, 
beheren en administreren van onroe
rende goederen " niet van dien aard dat 
het aan loutere verhuring van een in 
Belgie gelegen onroerend goed het 
karakter verleent van een bedrijfsactivi
teit in Belgie. 

Hieruit leidt eiseres af dat, bij gebrek 
aan vaststelling van een daadwerkelijke 
activiteit in Belgie, het arrest artikel 140, 
§ 3, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen schendt. 

In het tweede onderdeel werpt eiseres 
tegen dat niet werd geantwoord op haar 
conclusie, waarin zij deed gelden : 

1o dat haar maatschappelijk doel hier 
van geen tel is; 

2o dat enkel rekening mag worden 
gehouden met haar activiteit in Belgie; 

3° dat dit maatschappelijk doel alles
zins ruimer is dan een vastgoedactiviteit, 
omdat de vennootschap o.m. geldlenin
gen kan verstrekken. 

In het derde onderdeel voert ze aan 
dat luidens artikel 148 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingende belast
baarheid enkel bestaat voor zover in de 
vaste inrichting daadwerkelijk een 
beroepswerkzaamheid wordt uitgoefend, 
wat uitgesloten is indien het goed wordt 
verhuurd. Hieruit leidt eiseres af dat het 
arrest artikel 148 schendt, nu de verhu
ring geen activiteit in de vaste inrichting 
oplevert, zoals door voormeld artikel is 
vereist. 

Door het middel wordt zodoende de 
rechtspraak van het Hof op de helling 
gezet, nu het Hof over dit vraagstuk 
reeds talrijke arresten heeft gewezen die 
duidelijk in dezelfde zin spreken als het 
hier bestreden arrest. 

Eiseres beroept zich deels op de ziens
wijze van prof. Zondervan, deels op 
arresten van het Hof van Beroep te Brus
sel van 15 december 1976 en 23 juni 
1977. Ook wordt een beroep gedaan op 
uw arrest van 21 maart 1974 en op de 

-------------------1 noot die in het Bulletin onderaan dat 
(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. arrest is verschenen (Bull., 1974, 751). 
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Ik wil erop wijzen dat meer recent 

twee auteurs naar de zienswijze van 
prof. Zondervan hebben verwezen en 
eraan toegevoegd hebben dat, naar hun 
oordeel, die zienswijze ook na de wets
wijziging van 1979 geldig blijft (2). 

Ik dacht dat het onder die omstandig
heden van overwegend belang is Em de 
rechtspraak em de zoeven aangehaalde 
rechtsliteratuur andermaal te onderzoe
ken, om uit te maken of aan de recht
spraak van het Hof iets client te worden 
gewijzigd. 

Zoals prof. Zondervan stelt, is het 
vraagstuk van de belastbaarheid van de 
inkomsten die door buitenlandse belas
tingplichtingen gehaald worden uit in 
Belgie gelegen onroerende goederen, 
eerst in de tweede helft van de vijftiger 
jaren ter sprake gekomen. 

Toen was het evenwel de wetgeving 
van de gecoi:irdineerde wetten op de 
inkomstenbelastingen die van toepassing 
was. 

Het is niet zonder belang erop te wij
zen dat zowel het arrest van 21 maart 
1974 (3) als de arresten van 16 januari 
1968 (4) gewezen werden op grond van 
die wetgeving. De studie ervan lijkt dan 
ook bijzonder belangrijk, ten einde te 
kunnen vergelijken met de regeling die 
bij de wet van 20 november 1962 is inge
voerd. Er wordt immers aangevoerd dat 
die wetgeving in de oorspronkelijke 
regeling zodanige wijziging heeft 
gebracht dat de oude rechtspraak geen 
toepassing meer mag vinden. 

De gecoi:irdineerde wetten van 
15 januari 1948 voorzagen niet in een 
systematische regeling ten aanzien van 
nlet-verblijfhouders. Deze laatste uit
drukking kwam overigens niet in de wet 
voor. 

Luidens artikel 27, § 2, 7", werden de 
voordelen en profijten die een onderne
ming, in het buitenland gevestigd, recht
streeks of onrechtstreeks, onder welke 
vorm ook, behaalde uit een onderne
ming, in Belgie gevestigd, en die van 
haar afhankelijk was of onder haar con
trole stond, in Belgie belastbaar. 

Dit was ook het geval met de winsten 
behaald door ondernemingen, in het bui
tenland gevestigd, die evenwel afhingen 

(2) MALHERBE en AUTENNE, 
biz. 62-64. 

(3) Bull., 1974, 751. 

(4) Bull., biz. 625 en 631. 

J.T., 1980, 

of onder de controle stonden van een in 
Belgie gevestigde onderneming. 

Luidens artikel 27, § 4, werden van de 
belastbare inkomsten van buitenlanders 
die in Belgie optraden, als algemene 
onkosten slechts afgetrokken, de uitga
ven die werden gedaan in de Belgische 
inrichtingen van deze ondernemingen. 

Daarom bepaalde artikel 27, § 4, lid 2, 
wat onder Belgische inrichtingen diende 
te worden verstaan, en daartoe werd ver
wezen naar de bepaling van artikel 5, 
§ 2, van de wet van 28 juli 1938. Die 
bepaling komt overeen met de bepaling 
die thans artikel 140, § 3, uitmaakt. 

Artikel 27, § 4, derde lid, bepaalde 
evenwel ook dat van de belasting werden 
vrijgesteld, onder beding van reciproci
teit, de winsten die een buitenlandse 
onderneming behaalde door toedoen van 
een vertegenwoordiger die er zich toe 
beperkte de orders te ontvangen en ze 
naar het buitenland door te sturen. 

Luidens artikel 27, § 2, voormeld, 
waren dus in Belgie belastbaar de 
winsten die een buitenlandse onderne
ming in Belgie behaalde, door toedoen 
van een vaste inrichting. Men nam 
immers aan dat de tussenkomst van een 
vaste inrichting hiervoor vereist was. 
Dat betekende meteen dat alle winsten, 
die aldus, zelfs onrechtstreeks, werden 
behaald, belastbaar waren. Men oor
deelde o.m. dat wanneer het buiten
landse bedrijf hier een aankoopkantoor 
had, met het oog op de uitvoer van de 
gekochte produkten naar het buitenland 
en de voortverkoop aldaar, de winsten 
die in het buitenland werden gemaakt, 
onrechtstreeks uit die aankoop voort
kwamen en dus hier belastbaar waren 
(5) (hoewel die winsten gebeurlijk ook in 
het buitenland belastbaar konden zijn). 

Die regeling kon echter fundamenteel 
worden gewijzigd door het sluiten van 
een internationaal verdrag tot voorko
ming van dubbele belasting (6). 

Op te merken valt in dit verband dat 
ook onder die regeling de winsten 
slechts belastbaar waren als een vaste 
inrichting in Belgie werkzaam was. 

Anderzijds bepaalde artikel 31 dat de 
bedrijfsbelasting verschuldigd was door 
al wie, natuurlijke of rechtspersoon, in 
Belgie inkomsten genoot, als bepaald in 

(5) Cass., 31 okt. 1932 (Bull., 1932, 291). 
SCHREUDER, nr. 267, biz. 252. Vgl. Cass., 13 dec. 
1966 (Bull., 1967, 470). 

(6) Zie Cass., 13 dec. 1966 (Bull., 1967, 470). 
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artikel 25. Het feit in Belgie bedrijfsin
komsten te genieten was toen dus vol
doende om de belastbaarheid ervan te 
doen ontstaan (7). 

Samenvattende kan men dus stellen 
dat twee criteria in aanmerking werden 
genomen: 

enerzijds : de inkomsten die, hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, door 
toedoen van een in Belgie gevestigde 
inrichting werden behaald (en hierbij 
moet worden onderstreept dat in Belgie 
belastbaar waren inkomsten die in feite 
in het buitenland werden behaald doch 
die onrechtstreeks door in Belgie ver
richte handelingen werden voortge
bracht, wat betekent dat onder dit stelsel 
dus ook rekening werd gehouden met de 
bedrijvigheid in het buitenland} (8); 

anderzijds : de bedrijfsinkomsten die 
in Belgie genoten werden ( al dan niet 
door de tussenk;omst van een vaste 
inrichting) : artikel 31. 

In beide gevallen diende men steeds 
het bedrijfskarakter van het inkomen te 
bewijzen. 

Dit vraagstuk heeft, in verband met de 
inkomsten uit onroerende goederen die 
eigendom waren van een buitenlandse 
onderneming, aanleiding gegeven tot een 
vrij uitgebreide rechtspraak, waaronder 
een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 19 maart 1964 (9) dat ook 
door Zondervan wordt aangehaald, en 
zeer uitvoerig en merkwaardig door Wil
mart besproken werd (10). 

Bedoeld arrest leidde overigens tot het 
belangrijk arrest van het Hof d.d. 
16 januari 1968 (11}. 

In gezegd arrest van Brussel van 
19 maart 1964 werd hoofdzakelijk de 
belastbare aard van de inkomsten beke
ken vanuit het oogpunt van de toepas
sing van het Belgisch-Luxemburgs Ver
drag. 

(7) Zie Cass., 16 dec. 1955 (Bull., 1956, 376) 
en de conclusies van de h. Ganshof van der 
Meersch, proc.-gen., toen adv.-gen. 

(8) Hoewel die regeling vatbaar was voor 
kritiek en ongetwijfeld aanleiding daartoe gaf, 
dient er rekening mee gehouden te worden. 

(9) J.P.D.F., 1964, blz. 182 en de noot van 
Wilmart. 

(10) J.P.D.F., 1964, blz. 182. 

(11) Bull., 1968, 625. 

Doch de redenering van het hof van 
beroep steunde in hoofdzaak op de vast
stelling dat de vennootschap tot maat
schappelijk doel had de aankoop, het 
verhuren en het beheren van onroerende 
goederen, dat de uitvoering van dit doel 
een handelsbedrijvigheid opleverde en 
dat, nu alle inkomsten van een handels
vennootschap bedrijfsinkomsten zijn, de 
opbrengst van de verhuring van de 
onroerende goederen eveneens bedrijfs
inkomsten waren, die als dusdanig aan 
de belasting waren onderworpen. 

Het hof van beroep onderzocht vervol
gens het verweer waarbij de vennoot
schap deed gelden dat ze geen vaste 
inrichting in Belgie had, en kwam tot 
het besluit dat het onroerend goed dat 
de vennootschap bezat een vaste inrich
ting was in de zin van artikel 27, § 4, van 
de gecoiirdineerde wetten. 

Die stelling werd door uw Hof beaamd 
in het arrest van 16 januari 1968. U hebt 
toen beslist, enerzijds, dat de voortdu
rende aanwezigheid van een persoon 
voor het beheer van de vaste inrichting 
niet noodzakelijk was en dat, vermits de 
vennootschap tot doel had onroerende 
goederen o.m. te verhuren en in casu het 
in Belgie gelegen onroerend goed door 
de vennootschap werd verhuurd, bewust 
onroerend goed als een vaste inrichting 
mocht worden beschouwd, weshalve de 
buitenlandse onderneming winsten 
behaalde die uit hare bedrijvigheid 
voortkwamen en als dusdanig belastbaar 
waren, ingevolge artikel 4 van het Ver
drag. 

Ik meen hier terloops te moeten aafr 
stippen dat de bespreking die prof. Zon· 
dervan aan deze beslissingen heeft 
gewijd, niet strookt met de ware inhoud 
van die beslissingen, zodat de conclusie 
die hij daaruit meent te mogen afleiden, 
niet kunnen aangenomen worden (12). 

Dit valt des te meer op wanneer men 
inzage neemt van het arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 6 april 1964 
(13}, waarbij werd beslist dat, nu het 
beheer van goederen, ook die goederen 
die in Belgie werden verhuurd, vanuit 
het buitenland werd waargenomen, er 
geen sprake van kon zijn die onroerende 
goederen als vaste inrichtingen te 
beschouwen. 

(12) J.P.D.F., 1978, 129. 

(13) J.P.D.F., 1964, 192. 
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Het Hof heeft dat arrest vernietigd 

(14) omdat het feit dat het beheer in het 
buitenland werd waargenomen, niet tot 
gevolg mocht hebben dat het onroerend 
goed dat in Belgie gelegen was en ver
huurd werd door een vennootschap die 
o.m. ook het verhuren van onroerende 
goederen tot maatschappelijk doel had, 
geen vaste inrichting in de zin van arti
kel 27, § 4, van de gecoordineerde wetten 
opleverde. 

Prof. Zondervan oppert nu dat de rege
ling die in 1962 tot stand kwam, funda
menteel verschilt van de vroegere. 

Ik kan mij daarmee bezwaarlijk ver
enigen. 

Naar deze geleerde auteur zou de wet 
van 1962 een fundamenteel onderscheid 
hebben ingevoerd wat de inkomsten uit 
onroerende goederen betreft : 

1" enerzijds, wat de niet-verblijfhou
ders betreft die alhier over een vaste 
inrichting in Belgie beschikken : in dit 
geval worden de inkomsten uit onroe
rende goederen als bedrijfsinkomsten 
beschouwd en samen met de andere 
inkomsten in globo · aan de belasting 
onderworpen, 

2" anderzijds, wat de niet-verblijfhou
ders betreft die over geen vaste inrich
ting in Belgie beschikken : in dit geval 
worden de inkomsten uit onroerende 
goederen enkel onderworpen aan de 
onroerende voorheffing en worden ze 
dus niet als bedrijfsinkomsten aange
merkt. 

Betekent dit een zo grondige wijziging 
van de oorspronklijke toestand dat de 
destijds bestaande rechtspraak geen toe
passing meer kan vinden ? 

We hebben vastgesteld dat onder de 
gelding van de gecoordineerde wetten de 
belastbaarheid als bedrijfsinkomsten van 
de inkomsten uit onroerende goederen 
afhankelijk werd gesteld van het 
bestaan in Belgie van een vaste inrich
ting van de buitenlandse onderneming. 
Bij gebreke van dergelijke inrichting 
waren die inkomsten uitsluitend aan de 
grondbelasting onderworpen (15). 

Hieruit blijkt dat de twee stelsels, 
althans voor de vennootschappen, 

waren de handelsvennootschappen 
immers ook aan een enkele belasting 
onderworpen, namelijk de bedrijfsbelas
ting, omdat al de inkomsten van een 
handelsvennootschap als bedrijfsinkom
sten werden beschouwd. Er was dus 
reeds een globalisatie voor de handels
vennootschappen. Dit gold zowel voor de 
buitenlandse als voor de binnenlandse 
vennootschappen, met dien verstande 
evenwel dat, voor de buitenlandse ven
nootschappen, de inkomsten slechts dan 
als bedrijfsinkomsten werden aangere
kend, als de vennootschap alhier over 
een vaste inrichting beschikte. 

Beide stelsels komen dus overeen 
zeker wat de grondregels betreft. ' · 

In beide stelsels - de mening van 
prof. Zondervan ten spijt - is het 
bestaan van een vaste inrichting de 
grondslag van de belastbaarheid van de 
Belgische inkomsten, ook van de inkom
sten uit onroerende goederen die als 
bedrijfsinkomsten gelden. 

Er is dus geen fundamenteel verschil 
zeker niet wat de vennootschapper{ 
betreft, tussen de regeling van de 
gecoi:irdineerde wetten en de regeling die 
door het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen werd ingevoerd. 

Ten slotte komt alles hierop aan te 
bepalen wat onder vaste inrichting dient 
te worden verstaan. Dit is de kernvraag 
en die rijst evenzeer nu als voorheen 
terwijl de desbetreffende regels dezelfd~ 
zijn, vermits de wettelijke begrips
omschrijving van de vaste inrichting 
dezelfde is gebleven (vgl. artikel 27, § 4, 
lid 2, van de gecoordineerde wetten en 
artikel 140, § 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen). 

In dit verband weze er even aan herin
nerd dat het Hof, in al de arresten die 
het over die vraag gewezen heeft 
dezelfde stelling heeft behouden : d~ 
onroerende goederen die eigendom zijn 
van een buitenlandse (onderneming) 
(vennootschap) worden als bedrijfsin
komsten beschouwd als het maatschap
pelijk doel van de buitenlandse vennoot
schap o.m. bestaat in het verhuren van 
onroerende goederen (16). 

dezelfde regeling inhouden. Onder het 1-----------------
stelsel van de gecoordineerde wetten (16) Ik mage hierbij opmerken dat prof. 
---~---~-----------1 Zondervan uitgaat van het standpunt dat in de 

(14) Cass., 16 jan. 1968, Bull., 631. 

(15) Daarbij gerekend de gemeentelijke en 
provinciale opcentiemen, hetgeen prof. Zon
dervan klaarblijkelijk niet vermeldt, zie 
blz. 130. 

uitleg die de administratie heeft gegeven, het 
steeds gaat om beroepshandelaars in onroe
rende goederen (marchands de biens). 

Dit is alleszins niet het geval in de recht
spraak, waar o.m. het verhuren al voldoende 
werd geacht. 
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De kern van de vraag waar het ook nu 

om gaat, is dus duidelijk en ik wil er al 
dadelijk aan toevoegen dat de recht
spraak van het Hof daarover duidelijk 
vaststaat, niet aileen in de arresten van 
1968, die reeds werden aangehaald, doch 
oak in de arresten van 1974 en 1981. 

Over die vraag heeft prof. Zondervan 
eveneens een kritische studie gemaakt, 
die in de Journal des Tribunaux versche
nen is (17). 

Daarin brengt hij hoofdzakelijk kritiek 
uit op het onderscheid dat wordt 
gemaakt tussen de vennootschappen die 
geen handel drijven in onroerende goe
deren en de vennootschappen waarvan 
het maatschappelijk doel wei bestaat in 
het verhandelen, beheren, verhuren, enz. 
van onroerende goederen. 

De opbrengst uit de onroerende goede
ren wordt in het tweede geval als 
bedrijfsinkomen aangemerkt wegens de 
aard van de activiteit van de hoofdonder
neming in het buitenland. Waarom wordt 
die activiteit oak in het eerste geval niet 
in aanmerking genomen? 

Anders gesteld : als de inkomsten uit 
de onroerende goederen die een in het 
buitenland gevestigde handelsvennoot
schap in Belgie bezit, geen bedrijfsin
komsten zijn wanneer die vennootschap 
geen handel drijft in onroerende goede
ren, waarom is die regeling dan verschil
lend wanneer die vennootschap in het 
buitenland wei zulke handel drijft ? 

Op het eerste gezicht is dat onder
scheid inderdaad moeilijk te verantwoor
den. Dat bewijst evenwel dat een precie
zere uitleg nodig is van het begrip 
« vaste inrichting » en vooral van de 
redenen die ten grondslag liggen van de 
belastbaarheid van de inkomsten als 
bedrijfsinkomsten, wanneer die inkom
sten voortgebracht of behaald worden 
door middel van een vaste inrichting. 

Zoals gezegd wordt het begrip vaste 
inrichting thans omschreven in art. 140, 
§ 3, Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen. 

Die begripsomschrijving kwam reeds 
in identieke bewoordingen voor in de 
gecoordineerde wetten. Er bestaat dus op 
dat stuk geen verschil tussen de twee 
wetgevingen. 

Hierbij is aan te tekenen dat in het 
stelsel van de gecoordineerde wetten 
reeds met de wet van 28 juli 1938 een 
belangrijke wijziging was ingevoerd. Die 

(17) J. T., 1979, biz. 656. 

wet bepaalde namelijk dat er ook een 
vaste inrichting kan bestaan, zelfs bij 
gebreke van elke vertegenwoordiging om 
de buitenlandse onderneming te verbin
den. 

Dat was een bijzonder aanzienlijke 
wijziging, want ze hield in dat het begrip 
vaste inricbting zeer ruim diende te wor
den opgevat .. Tot dan toe immers kon 
van een vaste inricbting pas sprake zijn 
als bier te lande een persoon aanwezig 
was die bevoegd was om namens het 
buitenlandse hoofdhuis verbintenissen 
aan te gaan. Vanaf 1938 was dit niet 
meer vereist. 

Brengt men dit in verband met de 
regel dat niet enkel de rechtstreeks, 
doch ook de onrechtstreeks door die 
vaste inrichting behaalde inkomsten bier 
ten lande belastbaar waren, dan beseft 
men welke ruime strekking aan dit 
begrip door de wetgever werd gegeven 
(18). 

Waarom worden de door toedoen van 
een vaste inrichting verkregen inkom
sten zwaarder - alleszins als bedrijfsin
komsten - belast, terwijl de inkomsten, 

·die blijkbaar occasioneel in het land wer
den verkregen, slecbts aan een beperkte 
aanslag worden onderworpen ? 

De occasionele verkrijging van inkom
sten is de normale toestand van een bui
tenlander ten opzicbte van een land 
waar hij niet verblijft. Het is redelijk dat 
die inkomsten in bet land waar ze 
behaald worden aan een belasting wor
den onderworpen, doch gelet op bet occa
sionele ervan kan er geen sprake zijn 
van globalisatie. Men verlieze bovendien 
niet uit het oog dat die inkomsten ook 
zullen worden belast in het land waar de 
verkrijger gevestigd is. 

Wanneer integendeel die verkrijging 
een vast gebeuren is, ingevolge bet feit 
dat die activiteit in het buitenland bij 
voortduring plaatsvindt, dan is het ook 
redelijk dat de winsten die aldus worden 
behaald aan een gelijkaardige belasting
regeling worden onderworpen als voor de 
inwoners van dat land geldt. 

Het is echter moeilijk te bepalen wan
neer die continui:teit bestaat. Het bewijs 
ervan moet uiteraard geleverd worden 
door de fiscus. 

Daartoe bestaat evenwel een regeling 
die een vermoeden van continulteit in 
aanmerking neemt, namelijk de vaste 
inricbting. Zodra een bandelsvennoot-

(18) SCHREUDER, Joe. cit., biz. 252. 
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schap over een vaste inrichting in het 
buitenland beschikt en het staat boven
dien vast dat zij winsten in dat land 
heeft behaald, dan mag hieruit worden 
afgeleid dat de aldus behaalde winsten 
het gevolg zijn van een voortdurende 
activiteit, zodat er grand bestaat om al 
de winsten in globo aan de belasting te 
onderwerpen, zoals ook het geval is voor 
de rijksinwoners. In dat geval zuilen dan 
ook aile door die vennootschap behaalde 
winsten, van welke oorsprong ook, als 
bedrijfsinkomsten worden beschouwd. 
Dit laatste is het gevolg van de handels
rechtelijke regel, luidens welke aile 
inkomsten van een handelsvennootschap 
noodzakelijk bedrijfsinkomsten zijn. 

Het blijkt dus dat het bestaan van een 
vaste inrichting de noodzakelijke en ove
rigens essentiele voorwaarde is om de 
inkomsten in globo als belastbare 
bedrijfsinkomsten te beschouwen. Het 
bestaan van de vaste inrichting is hier 
dus doorslaggevend. 

In de uitdrukking « vaste inrichting » 
nu worden uiteraard twee begrippen 
gehanteerd : enerzijds inrichting en 
anderzijds vastheid. 

Het woord inrichting wijst op een han
deling. Er moet iets worden verwezen
lijkt, « ingericht » met het oog op de 
winstgevende activiteit. De Franse tegen
hanger van het woord is eta
blissement » en ook dat wijst op een 
handeling : etablir. 

Het wijst tevens op een materieel ele
ment. 

Het onderhavige vraagstuk heeft aan
leiding gegeven tot een grondige stu
die binnen de organisatie voor econo
mische samenwerking en ontwikkeling 
(O.E.S.O.) en uit die werkzaamheden is 
het modelverdrag betreffende de dubbele 
belasting ontstaan. In dat modelverdrag 
- waarvan de eerste versie in 1963 ver
scheen en de tweede in 1977 - wordt 
van de vaste inrichting een bepaling 
gegeven die meestal werd overgenomen 
in de verdragen die Belgie met het bui
tenland, in verband met de dubbele 
belasting, heeft gesloten. Bij wijze van 
voorbeeld haal ik het Verdrag aan van 
19 oktober 1970 tussen Belgie en Neder
land (19). De tekst van artikel 5 van dat 
Verdrag komt grotendeels overeen met 
de tekst van artikel 5 van het modelver
drag van de Organisatie voor Econo

Er wordt namelijk bepaald dat de uit
drukking vaste « inrichting >> betekent 
« een vaste bedrijfsinrichting waarin de 
werkzaamheden van de onderneming 
geheel of gedeeltelijk worden uit
geoefend », waarna verduidelijkt wordt 
aan de hand van enkele voorbeelden, te. 
weten « een plaats waar leiding wordt 
gegeven, een filiaal, een kantoor, een 
fabriek, een werkplaats, een mijn, een 
steengroeve of een andere plaats waar 
natuurlijke rijkdommen worden gewon
nen, de plaats van uitvoering van een 
bouwwerk of van constructiewerkzaam
heden, waarvan de duur negen maanden 
overschrijdt ». 

Als we die tekst vergelijken met arti
kel 140, § 3, Wetboek van de Inkomsten
belastingen valt het op dat er, wat de 
opsomming betreft, zeer veel gelijkenis 
bestaat : « zetels van werkelijk bestuur, 
bijhuizen, fabrieken, werkhuizen, werk
plaatsen, agenturen, magazijnen, bure
len, laboratoria, aan- of verkoopkanto
ren, depots, zomede aile vaste inrichtin
gen van produktieve aard ». 

In het commentaar van de O.E.S.O. 
(20) wordt overigens beklemtoond dat 
het moet gaan om een bedrijfsinstailatie 
die met een bepaalde plaats verbonden 
is. Ook hier komt zodoende het mate
rieel element naar voren. 

Benadrukt wordt ook dat in de vaste 
inrichting een bedrijvigheid moet plaats
vinden die, aldus voormeld commentaar 
(21), niet noodzakelijk produktief hoeft 
te zijn. 

Uiteraard zal de produktiviteit een 
bewijs te meer zijn van het bestaan van 
de vaste inrichting. 

De interne bepaling voegt daar nog 
iets aan toe dat van groat belang is en 
waarop het Hof reeds de klemtoon heeft 
gelegd : « zelfs bij gebreke van elke ver
tegenwoordiging bekwaam om de buiten
landse onderneming te verbinden ». 

Hieruit heeft het Hof afgeleid dat 
« een vaste inrichting van produktieve 
aard een vaste inrichting uitmaakt in de. 
zin van § 1 (van het Verdrag Belgie
Luxemburg van 9 maart 1931) (« une 
installation fixe productive de revenus 
constitue un etablissement stable au 
sens du § r ») en « dat een dergelijke 
inrichting bestaat zonder dat een last
hebber of een aangestelde van de belas-

mische Samenwerking en Ontwikkeling. 1-------------------
(19) Wet van 16 aug. 1971, Belgisch Staats

blad 25 sept. 1971. 

(20) Biz. 60. 

(21) Biz. 60. 
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tingschuldige bestendig ter plaatse moet 
zijn ». 

Dit laatste wordt eveneens in het com
mentaar van het O.E.S.O.-modelverdrag 

· bepaald : « il importe peu que l'agent ou 
le representant soit ou non habilite a 
conclure des contrats, s'il travaille dans 
!'installation elle-meme , (22). 

Uit dit alles mag worden afgeleid dat 
de vaste inrichting, in de zin van 
artikel 140, § 3, Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, een deel van de hoofd
onderneming is, vast gevestigd in een 
ander land dan het land van vestiging 
van die hoofdonderneming, en waariri de 
bedrijvigheid van de hoofdonderneming 
geheel of gedeeltelijk plaatsvindt, zelfs 
bij gebreke van elke vertegenwoordiging 
in die inrichting bekwaam om de hoofd
onderneming te verbinden. 

De feitenrechter moet in elke zaak 
nagaan of de activiteit van de buiten
landse hoofdonderneming al dan niet in 
Belgie wordt voortgezet en of die activi
teit niet van occasionele aard is. Dit laat
ste zal worden vastgesteld doordat de 
bedrijvigheid al dan niet wordt uitge
oefend door middel van een inrichting 
van blijvende waarde, d.i. op een welbe
paalde plaats gevestigd en waarin de 
voortzetting van de bedrijvigheid moge
lijk is. 

In die bepaling zijn er aldus twee 
hoofdbeginselen : de activiteit enerzijds 
en het voortdurend karakter ervan 
anderzijds. Dit zijn de twee kenmerken 
van de vaste inrichting in de zin van· 
artikel 140, § 3. Men vindt ze trouwens 
terug in al de in die bepaling aange
haalde voorbeelden : zetel van werkelijk 
bestuur, bijhuis, fabriek, werkhuis, werk
plaats, agentuur, magazijn, bureel, labo
ratorium, aan- of verkoopkantoor, 
depots : telkens gaat het om een vaste 
plaats waar de activiteit van de hoofdon
derneming, hetzij geheel, hetzij gedeelte
lijk, kan voortgezet worden. De twee 
bedoelde kenmerken zijn dus telkens aan
wezig. 

Hierbij mage ik erop wijzen dat in de 
arresten van het Hof, die gewezen wer
den in verband met onroerende goede
ren, telkens op die twee aspecten werd 
gelet : steeds werd onderstreept dat het 
ging om vennootschappen die a.m. tot 
maatschappelijk doel hadden het verhu
ren van onroerende goederen, dat die 
vennootschappen eigenaars waren van in 

:::'~'~::~:1,o:'"nde goeOO<on '~ 

dat zij die onroerende goederen verhuur
den, wat dus hun bedrijfsactiviteit uit
maakte. Ik verwijs naar de tWee arres
ten van 16 januari 1968 (23) en ik meen 
oak te mogen verwijzen naar uw arrest 
van 21 maart 1974 (24), waarbij het Hof 
uitdrukkelijk heeft beslist dat nu werd 
vastgesteld dat er geen activiteit in 
Belgie plaatsvond omdat het verhuren 
van gebouwen niet tot de activiteit van 
de vennootschap behoorde, daaruit wet
telijk kon worden afgeleid dat er geen 
vaste inrichting bestond in de zin van 
het toen van kracht zijnde artikel 27, § 1, 
van de gecoordineerde wetten. 

Dit was oak nog het geval in de zaak 
waarover uw arrest van 12 maart 1968 
(25) werd gewezen, doch toen werd 
beklemtoond dat de vennootschap, eige
nares en verhuurster van het onroerend 
goed, een aangestelde ter plaatse had die 
met het beheer van het goed belast was, 
zodat daar ontegensprekelijk een activi
teit in verband met het onroerend goed 
plaatsvond. 

Het verschil tussen de twee zaken ligt 
hierin dat in de zaken van 16 januari 
1968 het bedrijfskarakter van de verhu
ring werd afgeleid uit het feit dat de ven
nootschappen die verhuring tot bedrijfs
doel hadden, terwijl in de zaak van 
12 maart 1968 het bedrijfskarakter werd 
afgeleid uit de eigenlijke activiteit die 
hier te lande plaatsvond. 

Ik mage hieraan nog toevoegen dat in 
al die zaken het bedrijfskarakter van de 
verhuring nooit werd gegrond op de 
overweging dat al wat een handelsven
nootschap verricht, noodzakeiijk een 
bedrijfskarakter heeft, regel die op han
delsrechtelijk vlak van toepassing is en 
overigens oak op intern gebied tot gevolg 
heeft dat al de inkomsten van een han
delsvennootschap bedrijfsinkomsten zijn. 
Die regel geldt niet voor een buiten
landse vennootschap die hier aan de 
belasting op de niet-verblijfhouders 
onderworpen is. 

Dat punt werd zeer terecht onder
streept in de noot onderaan het arrest 
van 21 maart 1974. Die noot breekt dus 
helemaal niet met de vroegere recht
spraak van het Hof, die zoeven werd 
aangehaald en die overigens nag werd 

(23) Bull., 1968, 625, 631. 

(24) Bull., 1974, 751. 

(25) Bull., 1968, 874. 
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bevestigd bij het arrest van 15 februari 
1981 (26) (Dumon-Wijkhuizen). U hebt 
toen beslist dat de opbrengst van de ver
huring van een onroerend goed niet als 
winst uit haar toebehorende buiten
landse inrichting kan worden beschouwd 
in de zin van artikel 66 van het konink
lijk besluit van 4 maart 1965, ter uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, als in het arrest wordt 
vastgesteld dat de vennootschap in het 
pand (in Duitsland gelegen en aldaar 
verhuurd) geen werkzaamheden uitoe
fent en dat niet is aangetoond dat zij 
zich geheel of ten dele bezighoudt met 
het verhuren van onroerende goederen. 

Er mag dus geenszins uit het arrest 
van 1974 en evenmin uit de noot die 
onderaan dit arrest voorkomt, worden 
afgeleid dat zich in de rechtspraak van 
het Hof een ommekeer heeft voorgedaan 
(27). 

Die rechtspraak werd en moet nog 
steeds worden behouden, doch wellicht 
niet op grond van de redenen die men 
bovenvermelde arresten ten onrechte toe
schrijft. 

* 
* * 

Ik moge nu zeer bondig de drie onder
delen van het middel beantwoorden. 

In het eerste middel voert eiseres aan 
dat er geen vaste inrichting kan bestaan 
wanneer in Belgie geen natuurlijke per
soon optreedt om voor de activiteit van 
die vaste inrichting te zorgen en dat 
alleszins het feit dat eiseres tot maat
schappelijk doel heeft het exploiteren, · 
beheren en administreren van onroe
rende goederen niet van dien aard is dat 
het aan de loutere verhuring van het 
goed het karakter zou verlenen van een 
vaste inrichting. 

We hebben zoeven gezien dat het 
optreden van een natuurlijke persoon 
geen vereiste is voor het bestaan van 
een vaste inrichting, voor zover vaststaat 
dat in de Belgische inrichting de activi
teit van de hoofdonderneming wordt uit
geoefend en dat in dit verband de verhu
ring de uitoefening van die activiteit kan 
opleveren; 

Het onderdeel kan derhalve niet wor
den aangenomen. 

In het tweede onderdeel betoogt eise
res dat op haar conclusie niet werd 

(26) Bull., 1980, 719, A.C., 1980, 719. 

(27) Vgl. Zondervan, Joe. cit .. 

geantwoord, waarin zij o.m. deed 
gelden : 

a) dat het maatschappelijk doel van 
eiseres ten deze geen rol mocht spelen 
en dat bij het beoordelen van de belast
baarheid van de inkomsten van een bui
tenlandse vennootschap in Belgie uitslui
tend rekening mocht worden gehouden 
met de activiteit van die vennootschap in 
Belgie; 

b) dat in elk geval het maatschappelijk 
doel van eiseres ruimer is dan dat van 
een vastgoedvennootschap, vermits eise
res ook geldleningen kan toestaan en 
tevens alle andere activiteiten kan voe
ren die bevorderlijk zijn voor haar doel. 

Eiseres heeft het hier besproken 
vraagstuk onder punt VI van haar con
clusie aangevoerd. 

Zij stelde namelijk de beperkende toe
passing die de administratie van haar 
eigen omzendbrief van 13 december 1977 
maakt - doordat zij het maatschappe
lijk doel van de buitenlandse vennoot
schappen laat meespelen - nergens op 
steunt en een aantal essentiele beginse
len miskent. 

In dit verband voerde eiseres aan : 
1° dat, in de stelling van de adminis

tratie, handelingen die buiten het maat
schappelijk doel worden verricht, aan de 
toepassing van de belasting ontsnappen; 

2o dat bij het onderzoek naar de 
belastbaarheid in Belgie van een buiten
landse vennootschap men uitsluitend 
acht mag slaan op die activiteit in 
Belgie. 

Daaruit leidt eiseres af dat het onder
zoek van het maatschappelijk doel irrele
vant is. 

Heeft het arrest daarop geantwoord ? 
De stelling van eiseres kwam dus wei 

hierop neer dat, om te bepalen of haar 
inkomsten in Belgie belastbaar waren, er 
enkel rekening mocht worden gehouden 
met haar activiteit in Belgie. 

Dit wordt door het arrest geenszins 
tegengesproken, nu het uitsluitend oog 
heeft voor de verrichtingen die in Belgie 
plaatsvonden : verhuring en exploitatie 
van het onroerend goed. 

Dienaangaande moest het arrest dus 
op de stelling van eiseres geen ander ant
woord geven, vermits het die stelling 
geenszins tegensprak. 

Doch, zoals reeds werd aangestipt, 
moest het arrest ook nader onderzoeken 
of die inkomsten al dan niet verbonden 
waren met een in Belgie bestaande vaste 
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inrichting en daarvoor heeft het wel 
rekening gehouden met het maatschap
pelijk doel van eiseres. Vermits dat punt 
evenwel door eiseres in haar conclusie 
niet werd aangeraakt, hoefde het arrest 
dienaangaande geen verdere uitleg te 
geven. 

Als het overigens we! met het maat
schappelijk doel heeft rekening gehou
den, dan heeft het ook de reden daarvan 
aangegeven, te weten het onderzoeken of 
eiseres a! dan niet over een vaste inrich
ting in Belgie beschikte. Dit betekent 
niet dat het arrest gelet heeft op de acti
viteit van eiseres in het buitenland om 
de belastbaarheid van haar inkomsten in 
Belgie te bepalen. 

Voor zover nu eiseres in haar conclu
sie deed gelden dat wanneer met haar 
maatschappelijk doe! wel rekening werd 
gehouden, er dan moest worden vastge
steld dat dit doe! veel ruimer was dan 
het verhuren van onroerende goederen, 
bepaalde ze evenwel niet welk juridisch 
gevolg daaruit moest worden afgeleid. 
Bedoelde ze daarmee dat het verhuren 
geen deel uitmaakte van haar maat
schappelijk doe!, of oordeelde ze dat, nu 
het maatschappelijk doe! ook wat anders 
omvatte, het verhuren op zich niet vol
·doende was om een bedrijfsactiviteit op 
te leveren. Dat zulks niet nader werd 
bepaald, wijst uit dat de conclusie van 
eiseres niet duidelijk was en dat alles
zins de gevolgtrekkingen die ze meende 
eruit te kunnen afleiden, niet nader wer
den bepaald. De rechter kon derhalve 
niet verplicht worden erop te antwoor
den. 

land zijn gelegen, de verhuring ervan 
een bedrijfsactiviteit uitmaakt, die nood
zakelijk door een vaste inrichting plaats
vindt. 

Ik meen hier te mogen verwijzen naar 
de uitleg die ik zoeven in dit verband 
heb gegeven. 

Het middel kan derhalve niet worden 
aangenomen. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 140, § 3, 148 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de voorziening van 
eiseres tegen de beslissing van de gewes
telijke directeur van de Directe Belastin
·gen te Brussel van 1 februari 1980 met 
betrekking tot de aanslagen in de belas
ting der niet-verblijfhouders ingekohierd 
onder artikel 880.0223 (aanslagjaar 1976) 
en 784.6612 (aanslagjaar 1977) ontvanke
lijk doch ongegrond verklaart, op grand : 
dat overeenkomstig artikel 140, § 3, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen « als Belgische inrichting wordt 
beschouwd, zelfs bij gebrek aan elke ver
tegenwoordiging bekwaam om de buiten
landse onderneming te verbinden ... aile 

Het tweede onderdeel kan derhalve vaste inrichtingen van produktieve aard; 
niet worden aangenomen. dat deze bewoordingen in de breedste 

zin dienen uitgelegd te worden; dat het 
Wat het derde onderdeel betreft : ter zake volstaat dat de belastingplich
Hier zegt eiseres dat er geen sprake tige in feite de mogelijkheid heeft, voor 

kan zijn van een vaste inrichting in de de uitoefening van zijn beroepswerk-
vorm van een onroerend goed wanneer zaamheid, regelmatig over een inrichting 
dat onroerend goed wordt verhuurd, ver- te beschikken; dat, nu voormelde 
mits er dan geen sprake is van uitoefe- bewoordingen !outer exemplatief zijn, en 
ning van de beroepswerkzaamheid in dat niet als limitatief kunnen uitgelegd wor
onroerend goed. den, dient beslist te worden dat een in 

Het onderdeel kan evenwel niet wor- Belgie gelegen en aan een buitenlandse 
den aangenomen, zoals uit voorgaande vennootschap geheel of gedeeltelijk in 

medeeigendom toebehorend onroerend 
uiteenzetting blijkt. goed, dat zij verhuurt, exploiteert en 

Ik meen te hebben aangetoond dat waarvan de huuropbrengst winsten en 
wettelijk vereist is dat de buitenlandse inkomsten opbrengt, een dergelijke vaste 
onderneming haar bedrijfsactiviteit hier inrichting uitmaakt en dit in het licht 
te lande op voortdurende wijze uitoefent. van artikel 2 van de statuten van (eise-

Als het nu blijkt dat de bedrijfsactivi- res), welke als maatschappelijk doe! 
teit bestaat uit het verhuren van onroe- bepalen : verkrijgen ... exploiteren, behe
rende goederen, dan volgt hieruit dat, ren en administreren van onroerende 
wanneer de onroerende goederen in ons 1 zaken ... ; dat dientengevolge de aanslag 
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van de voormelde inkomsten, voortko
mende van de verhuring van voormeld 
onroerend goed, in de belasting der niet
verblijfhouders: niet gesteund is op het 
uitsluitend bezit van voormeld onroerend 
goed ( ... ) maar zijn oorzaak vindt in de 
bedrijfsactiviteit van rekwirante in 
Belgie, activiteit welke zij uiteraard 
aileen kan uitoefenen door aanwending 
van voormeld onroerend goed; dat een 
buitenlandse vennootschap, met een Bel
gische inrichting en die in Belgie handel 
drijft, opgericht is met het doe! winst te 
verwezenlijken, zodat al haar verrichtin
gen een bedrijfskarakter hebben en aile 
goederen die dee! uitmaken van de Bel
gische inrichting geacht worden in die 
inrichting te zijn gebruikt voor het uitoe
fenen van beroepswerkzaamheid ( ... ) », 

terwijl, eerste onderdeel, het !outer in 
eigendom hebben en in huur geven van 
een onreorend goed gelegen op het Bel
gisch grondgebied, bij gebreke van enige 
tussenkomst in Belgie van een natuur
lijke persoon, geen Belgische inrichting 
of vaste inrichting van produktieve aard 
in de zin van artikel 140, § 3, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
vormt, en terwijl het feit dat het maat
schappelijk doe! van eiseres onder meer 
vermeldt het « verkrijgen ... exploiteren, 
beheren en administreren van onroe
rende zaken » niet van aard is om aan 
de loutere inhuurgeving van een in 
Belgie gelegen onroerend goed het 
karakter te verlenen van een bedrijfsac
tiviteit in Belgie waardoor het in huur 
gegeven onroerend goed een Belgische 
inrichting in de zin van voormelde wets
bepaling zou worden; het arrest derhalve 
door, zonder enige daadwerkelijke activi
teit in Belgie vast te stellen, te oordelen 
dat het door eiseres in Belgie in huur 
gegeven onroerend goed « in het licht 
van artikel 2 van de statuten van (eise
res) » een Belgische inrichting in de zin 
van artikel 140, § 3, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen vormt en « dat 
de belasting niet gesteund is op het uit
sluitend bezit van voormeld onroerend 
goed ( ... ), maar zijn oorzaak vindt in de 
bedrijfsactiviteit van (eiseres) in Belgie, 
activiteit die zij uiteraard aileen kan uit
oefenen door aanwending van voormeld 
onroerend goed », schending inhoudt van 
artikel 140, § 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie had laten gelden : 1" dat het maat
schappelijk doe! van eiseres ter zake 
geen rol mocht spelen, en « bij het 
onderzoek naar de belastbaarheid van de 

inkomsten in Belgie van een buiten
landse vennootschap vanzelfsprekend 
uitsluitend acht kan geslagen worden op 
de activiteiten door deze vennootschap in 
Belgie ontwikkeld, vermits uitsluitend de 
inkomsten daaruit voor taxatie door de 
Belgische fiscus in aanmerking komen ,. 
2" dat « zelfs al ware het onderzoek va~ 
dit maatschappelijk doe! relevant er 
dient aangestipt te worden dat het 'ven
nootschapsdoel ruimer is dan een immo
biliere activiteit vermits de vennootschap 
geldleningen kan verstrekken en tevens 
aile andere activiteiten kan voeren die 
bevorderlijk zijn voor het bereiken van 
haar doe!; dat daarnaast de vennoot
schap kan samenwerken met en deelne
men in andere vennootschappen met een 
gelijk of aanverwant doe! >>; het arrest 
geen antwoord geeft op deze middelen; 
het arrest derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, zelfs indien er een 
Belgische inrichting bestaat, luidens arti
kel 148 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (v66r de wijziging door 
de wet van 19 juli 1979), de belasting 
enkel over het totale bedrag van de 
inkomsten uit onroerende goederen 
wordt gevestigd indien de in artikel 139 
bedoelde belastingplichtigen zoals 
eiseres - over een of meer inrichtingen 
als bedoeld in artikel 140, § 3, beschik
ken voor de uitoefening van hun 
beroepswerkzaamheid, hetgeen impli
ceert dat de belastingplichtige over de 
inrichting beschikt en er daadwerkelijk 
een beroepswerkzaamheid uitoefent, het
geen uitgesloten is indien het onroerend 
goed verhuurd is aan een derde; het 
arrest, dat aileen vaststelt dat de aanslag 
niet aileen gesteund is op het bezit van 
het onroerend goed, maar op de bedrijfs
activiteit van (eiseres) in Belgie, welke 
zij uiteraard aileen kan uitoefenen door 
« aanwending >> (lees : verhuring) van 
voormeld onroerend goed, derhalve niet 
wettelijk verantwoord is en schending 
inhoudt van artikel 148 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, zoals het· 
luidde v66r de wetswijziging van 19 juli 
1979, nu het niet aile elementen die de 
aanslag wettelijk verantwoorden, heeft 
vastgesteld, en met name niet heeft vast
gesteld dat eisers over de beweerde Bel
gische inrichting beschikte voor de uitoe
fening van haar beroepswerkzaamheid : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de aanvoering 
van eiseres, in haar conclusie, dat 



-1169-

het onderzoek van haar maatschap
pelijk doel inrrelevant was voor het 
taxeren van haar huurinkomsten 
door het hof van beroep wordt weer
legd, waar het beslist dat de belast
baarheid van de door eiseres uit het 
in Belgie gelegen onroerend goed 
bekomen inkomsten dient beoor
deeld te worden in functie van haar 
bedrijfsactiviteit, zoals die uit haar 
statuten blijkt; dat het zodoende de 
conclusie beantwoordt door die irre
levantie te verwerpen en de redenen 
ervan op te geven; 

Overwegende dat eiseres welis
waar in haar conclusie aanvoerde 
dat, zelfs al ware het onderzoek van 
haar maatschappelijk doel relevant, 
dit onderzoek ten deze tot niet-toe
passelijkheid van de stelling van 
verweerder moest doen besluiten, 
omdat haar doel ruimer was dan 
een << immobiliere activiteit », maar 
dat zij op geen enkele wijze aan
toonde waarom het ruimer karakter 
van haar doelstellingen belette de 
taxatie aan haar << immobiliere acti
viteit >> te verbinden; dat het hof van 
beroep zijn beslissing dienomtrent 
derhalve niet nader behoefde te 
motiveren; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het arrest de conclusie van 
eiseres beantwoordt door te oorde
len dat in onderhavig geval de aan
slag << zijn oorzaak vindt in de 
bedrijfsactiviteit van rekwirante 
(eiseres) in Belgie, activiteit welke 
zij uiteraard aileen kan uitoefenen 
door aanwending van voormeld 
onroerend goed >>; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 140, § 3, 

van het W etboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt : << Als Belgische 
inrichtingen worden beschouwd, 
zelfs bij gebreke van elke vertegen
woordiging bekwaam om de buiten
landse onderneming te verbinden, 
de zetels van werkelijk bestuur, 
bijhuizen, fabrieken, werkhuizen, 
werkplaatsen, agenturen, magazij-

nen, burelen, laboratoria, aankoop
of verkoopkantoren, depots, zomede 
alle vaste inrichtingen van produk
tieve aard >>; 

Overwegende dat het arrest niet 
beslist dat het louter in eigendom 
hebben en in huur geven van een 
onroerend goed gelegen op het Bel
gisch grondgebied, bij gebreke van 
enige tussenkomst van een natuur
lijke persoon, een Belgische inrich
ting of vaste inrichting van produk
tieve aard is in de zin van 
artikel 140, § 3, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat het arrest in 
werkelijkheid en wettig beslist dat 
het in eigendom hebben en in huur 
geven van een onroerend goed gele
gen op het Belgisch grondgebied, 
zelfs bij gebreke van elke vertegen
woordiging bevoegd om de buiten
landse onderneming te verbinden, 
als een vaste inrichting van produk
tieve aard in de zin van bedoeld 
artikel 140, § 3, moet beschouwd 
worden, indien het verkrijgen, 
exploiteren, beheren en administre
ren van onroerende zaken juist de 
winstgevende bedrijfsactiviteit van 
de buitenlandse onderneming uit
maakt; 

Dat het arrest zodoende zijn 
beslissing dat men te doen heeft 
met een vaste inrichting van pro
duktieve aard, in de zin van 
artikel 140, § 3, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, wette
lijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel in zoverre naar 
recht faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste en het tweede onder
dee! blijkt dat het arrest wel heeft 
vastgesteld dat eiseres over de Bel
gische inrichting beschikte voor de 
uitoefening van haar beroepswerk
zaamheid, nu de aankoop en verhu
ring van onroerende goederen de 
beroepswerkzaamheid van eiseres 
bleek uit te maken; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand

slag mist; 

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

21 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, eerste advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Claeys Bouuaert. 

Nr. 561 

1' KAMER - 21 mei 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
ZIENING VAN HET HOF VAN BEROEP -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Het hoi van beroep, dat bevoegd is om 
in eerste en laatste aanleg het beroep 
van de belastingplichtige te behande
len, moet zelf, in feite en in rechte, 
binnen de perken van het aanhangig 
gemaakte geschil, over de zaak zelf 
uitspraak doen, welke ook de nietig
heid is waardoor de aangevochten 
beslissing is aangetast (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. CLASSEN-VAN VOLSEM) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 276, 278 van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastingen, 
ingevoegd respectievelijk bij de arti
kelen 2 van de wet van 16 maart 1976 en 
8, § 2, van de wet van 30 mei 1972 en 
1068 van het Gerechtelijk Wethoek, 

doordat het hof van heroep zich onhe
voegd verklaart om de grand van de 
hetwisting te heoordelen, na overwogen 
te hehhen dat artikel 276 hepaalt dat 
« de directeur, en niet zijn gedelegeerde, 
uitspraak doet hij gemotiveerde heslis
sing >>, en verder dat « de jurisdictionele 
functie niet mag gedelegeerd worden >>, 
en dat « huidige heslissing uitgaande van 
een gedelegeerd adjunct-directeur en 
niet van de directeur, geen directoriale 
heslissing uitmaakt, zodat de administra
tieve procedure of fase niet heeindigd 
werd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, genoemde 
heslissing, al zou ze door het voormelde 
gehrek aangetast zijn, tach een heslis
sing uitmaakt in de zin van artikel 267 
van het Wethoek van de lnkomstenhelas
tingen, die een krachtens artikel 276 van 
hetzelfde wethoek ingeleid hezwaar 
heslecht, de hevoegdheid van de direc
teur uitput, een einde maakt aan de 
administratieve fase van de procedure 
en elke nieuwe heslissing met hetzelfde 
voorwerp uitsluit, zodat het arrest de 
juridische aard van die heslissing mis
kent (schending van artikel 276 van het 
W ethoek van de lnkomstenhelastingen); 

tweede onderdeel, oak indien de heslis
sing met het aangeduid gehrek aangetast 
was, het hof van heroep het geschil ten 
grande moest heslechten; immers het 
voorschrift van artikel 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen aan 
het hof van heroep de taak opdraagt om 
uitspraak te doen op het heroep tegen 
een heslissing getroffen (onder meer) 
krachtens artikel 267 van hetzelfde wet
hoek; het hestaan van een onregelmatig
heid die de heslissing zou aantasten, 
deze opdracht niet opheft; tevens 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek voorschrijft dat de rechter in hager 
heroep aileen dan de zaak naar de eerste 
rechter verwijst wanneer hij een in het 
aangevochten vonnis hevolen onder
zoeksmaatregel hevestigt, zodat het. 
arrest, nu het weigert de grand van het 
geschil te heslechten, de vermelde hepa
lingen (artikel 278 van het Wethoek van 
de Inkomstenhelastingen en artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wethoek) schendt: 

Overwegende dat verweerder op 
28 maart 1978 een bezwaarschrift 
heeft ingediend tegen de te zijnen 
laste verrichte aanslag in de per----------------1 sonenbelasting en aanvullende ge

(1) Zie Cass., 9 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 403). 

meentebelasting voor het aanslag
jaar 1977; dat zijn bezwaarschrift 
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werd verworpen bij beslissing van 
21 november 1979 ondertekend 
« voor de gewestelijke directeur, de 
gedelegeerde adjunct-directeur »; dat 
verweerder op 28 december 1979 
beroep instelde tegen die beslissing 
en onder meer aanvoerde dat ze nie
tig was omdat ze getroffen was door 
een gedelegeerde ambtenaar; dat 
het arrest het beroep ontvankelijk 
en, in zoverre het de geldigheid van 
de beslissing aanvecht, gegrond ver
klaart, de beroepen beslissing 
tenietdoet en het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om over de 
grand van de betwisting uitspraak 
te doen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, dat bevoegd is om in eerste 
en laatste aanleg het beroep van de 
belastingplichtige te behandelen, 
zelf in feite en in rechte, binnen de 
perken van het aanhangig gemaakte 
geschil, over de zaak zelf uitspraak 
moet doen, welke ook de nietigheid 
is waardoor de aangevochten beslis
sing is aangetast; 

Dat het arrest derhalve niet wet
tig het hof van beroep onbevoegd 
verklaard om over de door verweer
der aangebrachte betwisting uit
spraak te doen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het hof van beroep onbe
voegd wordt verklaard om de zaak 
zelf te beoordelen en uitspraak 
wordt gedaan 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 uit
spraak zal doen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

conclusie van de h. Krings, eerste advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Tourni
court, Brussel. 

Nr. 562 

1' KAMER - 21 mei 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO

NENBELASTING EN VENNOOTSCHAPSBELAS
TING - BEDRIJFSINKOMSTEN - BEROEPSBE
ZIGHEID - BEGRIP. 

De winsten uit een beroepsactiviteit, 
ongeacht de aard of het voorwerp 
ervan, zijn als bedrijfsinkomsten 
belastbaar ten name van degenen die 
ze ontvangen hebben, zelfs indien zij 
de inkomsten slechts verkregen heb·
ben ter uitvoering van een nietige 
overeenkomst. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. GUGLIETTA) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 20 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, bij het beoordelen 
van het belastbaar karakter van be
paalde sommen die door de genaamde 
Pauwels aan verweerder werden betaald, 
de juiste kwalificatie van de rechtsver
houding tussen Pauwels en verweerder 
in het ongewisse laat en beslist dat de in 
uitvoering van de overeenkomst betaalde 
sommen in geen geval belastbare be
drijfsinkomsten kunnen uitmaken om de 
enkele reden dat de aangegane verbinte
nis hoe dan ook op een ongeoorloofde 
oorzaak berust en derhalve op burgerlijk 
gebied, maar ook op fiscaal gebied, zon
der rechtsgevolg moet blijven, 

21 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: I terwijl, naar luid van artikel 20 van 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver- het Wetboek van de Inkomstenbelastin
slaggever: de h. Boon - Gelijkluidende gen aan de belasting onderworpen zijn 
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de bedrijfsinkomsten, dit wil zeggen de 
inkomsten die rechtstreeks en onrecht
streeks voortkomen uit activiteiten van 
alle aard, zelfs indien deze inkomsten 
voortvloeien uit een ongeoorloofde 
beroepswerkzaamheid of hun oorzaak 
zouden vinden in een verbintenis die nie
tig is, omdat zij op een ongeoorloofde 
oorzaak berust : 

Overwegende dat winsten uit een 
beroepsactiviteit, ongeacht de aard 
of het voorwerp ervan, als bedrijfs
inkomsten belastbaar zijn ten name 
van degenen die deze ontvangen 
hebben, zelfs indien zij de inkom
sten slechts verkregen hebben ter 
uitvoering van een nietige overeen
komst; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwij st de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

21 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, eerste advo
caat-generaal. 

Nr. 563 

1' KAMER - 21 mei 1982 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO

NENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
BEDRIJFSLASTEN EN -UITGAVEN - WETTE
LIJK VERMOEDEN, BEDOELD IN ART. 51 W.l.B. 

AI ka11 de belastingplichtige een beroep 

wetboek, tach kan hij geen gelijktij
dige toepassing van beide bepalingen 
verlangen (1). 

(BOON T. BELGISCHE STAAT 
FINANCIEN) 

MIN. V. 

Eerste advocaat-generaal Krings heeft 
in essentie het volgende gezegd : 

Eiseres is van Nederlandse nationali
teit. Zij werd in Nederland gerecruteerd 
om in Belgie te werken, in een filiaal 
van een Nederlandse onderneming. Dit 
filiaal bestaat echter in een Belgische 
personenvennootschap met beperkte 
aansp·rakelijkheid, zodat juridisch gezien 
de werkgever van eiseres een Belgische 
onderneming is. 

In haar verzoekschrift aan de direc
teur heeft eiseres aanspraak gemaakt op 
een forfaitaire aftrek van lasten van haar 
bedrijfsinkomen. 

Bij zijn beslissing van 4 september 
1979 weigerde de directeur die vaste 
mindering toe te passen omdat, gezien 
haar werkgever een vennootschap naar 
Belgisch recht was, betrokkene niet val
deed aan de vereisten om de gunstrege
ling, als bepaald in nr. 142 van het com
mentaar op het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, te kunnen genieten, nu 
die regeling een uitzonderingsstelsel uit
maakt en de bepalingen ervan derhalve 
beperkend opgevat moeten worden. 

Voor het hof van beroep betoogde eise
res dat ze wel degelijk onder toepassing 
van de bewuste gunstregeling viel, 
omdat meer rekening moet worden 
gehouden met de economische dan met 
de juridische werkelijkheid, d.w.z. met 
het feit dat, hoewel haar werkgever een 
Belgische vennootschap is, zij niettemin 
economisch volledig van de Nederlandse 
onderneming afhangt. 

Zij heeft dan ook aanspraak gemaakt 
op het « gunststelsel voor buitenlandse 
bedienden », d.i. de bijzondere aftrek van 
30 pet. 

Er valt op te merken dat voor het hof 
van beroep verweerder in een zeer bon
dige conclusie heeft geantwoord dat blij
kens een aanvullend onderzoek : 

- eiseres de hoedanigheid van niet
rijksinwoner bezit; 

doen op toepassing van art. 51 W.I.B., 1-----------------
wanneer dit voor hem gunstiger is dan 
de toepassing van art. 44 van hetzelfde 

(1) Zie Cass., 24 maart 1970 (A.C., 1970, 700), 
met de verwijzingen in cone!. O.M. 
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er een eenheid in beslissingsmacht 
aanwezig is en de Belgische personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid met de Nederlandse onderne
ming effectief deel uitmaakt van een 
internationale groep, 

zodat verweerder akkoord ermee ging 
het gunststelsel toe te staan. 

Het bestreden arrest heeft hierop 
geantwoord dat die uitzonderlijke gunst
regeling niet bij de wet is voorzien en 
dat het Hof geen toepassing maakt 
van administratieve beschikkingen die 
nu eenmaal voortdurend veranderen en 
geen wettelijke grondslag hebben. 

Het arrest voegt er aan toe « dat de 
administratie, boven en buiten het 
gewoon wettelijk forfait, door eenvoudige 
onderrichtingen een buitensporig aanvul
lend forfait van 30 pet. voorziet ten titel 
van bedrijfslasten, forfait waarover het 
Hof geen enkel toezicht kan uitoefenen 
en waarvan het zelfs het bedrag niet kan 
beoordelen >>. 

Tegen die beslissing doet eiseres twee 
middelen gelden. 

Wat het eerste middel betreft : 
Eiseres voert aan dat dit bijzonder 

bedrijfslastenstelsel geen belasting is in 
de zin van artikel 110 van de Grondwet, 
noch een door artikel 112 van de Grand
wet verboden belastingvoorrecht, en 
alleszins een wettelijke grondslag vindt 
in de artikelen 44, 142 en 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

Het middel bestaat zodoende uit drie 
delen, die we afzonderlijk onderzoeken. 

Wat betreft artikel 110 van de Grand
wet : de strekking van deze bepaling is 
dat al wat het invoeren van belastingen 
betreft enkel bij wet mag gebeuren. 

Onder invoeren van belastingen ver
staat de Grondwet het bepalen van de 
belastbare grondslag, de aanslagvoet en 
de modaliteiten van de heffing. 

Het vaststellen van de aftrekbare 
bedrijfslasten maakt ongetwijfeld deel 
uit van het bepalen van de belastbare 
grondslag. De wetgever alleen mag v?or
schrijven wat onder bedrijfslasten d1ent 
te worden verstaan en hoe die bedrijfs
lasten worden bepaald. Alleen de wetge
ver mag o.m. beslissen dat bepaalde uit
gaven - zo b.v. uitgaven wegens lusthui
zen, enz. - niet als bedrijfslasten aftrek
baar zijn. Dat heeft hij ook gedaan. Hij 
alleen is ook bevoegd om te beslissen 
dat, bij gebreke van bewijskrachtige 
documenten, de bezoldigden als bedrijfs
lasten een vast bedrag mogen aftrekken 

dat evenwel 75.000 frank niet mag te 
boven gaan. 

De regels in verband met de bedrijfs
lasten zijn dan ook ongetwijfeld regels 
die te maken hebben met de invoering 
van belastingen, in de zin van artikel 110 
van de Grondwet. Dit brengt dus mee 
dat alleen de wetgever bevoegd is om die 
regels vast te leggen. 

Wat betreft artikel 112 van de Grond
wet : luidens die bepaling mag op het 
stuk van de belastingen geen voorrecht 
worden toegestaan dan bij de wet. 

Alleen al de bewoordingen die de 
belastingdiensten zelf gebruiken, maken 
duidelijk dat het hier wel degelijk om 
een voorrecht gaat : de directeur van de 
belastingen en verweerder in zijn conclu
sie voor het hof van beroep spreken hei
den van een « gunst-regime ». 

Maar nog, afgezien van die beschou
wingen, meen ik dat het antwoord op het 

eerste punt (betreffende artikel 110 van 
de Grondwet) al voldoende is om de stel
ling van eiseres in verband met de 
grondwettelijke regels te verwerpen. Als 
eenmaal vaststaat dat alleen de wetgever 
bevoegd is om de regels te bepalen die 
verband houden met de af te trekken 
bedrijfslasten, behoeft men niet verder te 
onderzoeken of de toegepaste regeling al 
dan niet een gunststelsel uitmaakt in de 
zin van artikel 112. 

Het komt er dan alleen nog op aan te 
bepalen of dat « gunstregime » al dan. 
niet wettelijk verantwoord is. 

En dat wordt behandeld in het derde 
punt. 

Wat betreft de toepassing van de arti
kelen 44, 142 en 246 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen : 

Artikel 44 bepaalt de regels betref
fende de bedrijfsuitgaven. 

Luidens artikel 142 zijn die regels ook 
op niet-verblijfhouders van toepassing. 

Krachtens artikel 246 mag de adminis
tratie alle gemeenrechtelijke bewijsmid
delen aanvoeren, behalve de eed. 

De grondslag van het vraagstuk is dus 
in artikel 44 te vinden. 

Luidens het eerste lid van die bepaling 
mogen de bedrijfslasten, d.w.z. de lasten 
die gedaan of gedragen werden om de 
inkomsten te verkrijgen of te behouden, 
slechts in aanmerking worden genomen 
wanneer zij verantwoord worden door 
middel van bewijsstukken en, ingeval 
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zulks niet mogelijk is, door aile andere 
door het gemeenrecht toegelaten bewijs
middelen (behalve de eed). 

Wanneer dit bewijs niet wordt voorge
bracht, althans voor bepaalde uitgaven 
of lasten, dan mogen ze in gemeen over
leg met het bestuur op een vast bedrag 
worden vastgesteld. Kan geen akkoord 
worden bereikt, dan taxeert de adminis
tratie die lasten op een redelijk bedrag. 

Er is evenwel een tweede bepaling 
waarmede rekening dient te worden 
gehouden, t.w. art. 51, luidens hetwelk de 
bedrijfslasten van bezoldigden en vrije 
beroepen op een vast bedrag mogen wor
den vastgesteld, overeenkomstig de 
regels die in dit artikel worden bepaald. 
Dit vast bedrag mag in geen geval de 
75.000 frank te boven gaan. 

Prof. Van Boutte (2) legt in dit ver
band uit dat : 

1 o de aftrek van een vast bedrag 
steeds facultatief is; 

2° het vast bedrag de bedrijfsuitgaven 
dekt; 

3° de aftrek van een vast bedrag een 
recht uitmaakt. 

Ik wil hier hoofdzakelijk beklemtonen 
dat aftrek van een vast bedrag steeds 
facultatief is, d.w.z. dat de bezoldigde 
steeds het recht heeft de toepassing te 
verkiezen van art. 44, mits hij het bewijs 
Ievert van de werkelijk gedane uitgaven. 

Wat dat bewijs betreft kan het even
wei voorkomen dat, hoewel het bestaan 
zelf van bepaalde uitgaven niet betwist 
wordt (3), het bedrag ervan niet aan de 
hand van bewij sstukken vastgesteld kan 
worden. In dat geval mogen de adminis
tratie en de belastingplichtige dat bedrag 
vaststellen in gemeen overleg en, bij 
gebreke van akkoord, zal de administra
tie die uitgaven en lasten op een redelijk 
bedrag vaststellen. 

Als voorbeelden van zulke niet met 
bewijzen te staven kosten noemt 
de administratie representatiekosten, 
bepaalde kosten betreffende het 
gemengd gebr\lik van een wagen (ben
zine, olie, onderhoudsprodukten, enz.), 
gewone kosten van onderhoud van de 
beroepslokalen (produkten en materieel), 
bepaalde toevallige kosten wegens 
beroepsreizen (gemeenschappelijk ver
voer, taxi's), enz. (4). 

(2} Beginselen van het Belgisch Belasting
recht, 3e druk, biz. 254. 

(3} Comm. nr. 44/17.6. 

(4} Comm. 44/17.3. 

Ten aanzien van die uitgaven en las
ten kunnen collectieve akkoorden geslo
ten worden, als bepaald in artikel 248, 
§ 1, 4e lid, die dan tot stand komen met 
de betrokken beroepsorganisaties, of 
individuele akkoorden, zoals zoeven 
werd uitgelegd (5). 

(5} Ibid., 44/17, 4, 6, 7. 
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komen voor die regeling niet in aanmer
king, zoals uitdrukkelijk uit artikel 51 
blijkt. Zij is trouwens ook voor de 
andere belastingplichtigen (d.z. de belas
tingschuldigen bedoeld in artikel 20, 2' en 
3') uitgesloten, tenzij wanneer ze zich 
schikken naar de bepaling van 
artikel 51. 

In dit laatste verband dient overigens 
te worden gezegd dat het ongerijmd zou 
zijn enerzijds een algemeen forfaitaire 
aftrek te bepalen, zoals die in artikel 51 
is bedoeld en waarvan tevens uitdrukke
lijk wordt gesteld dat die niet meer dan 
75.000 frank mag bedragen, en ander
zijds te beslissen dat een ander alge
meen forfait, doch ditmaal onbegrensd, 
in gemeen overleg met de administratie 
mag worden vastgesteld. 

Dit zou kennelijk op een tegenstrijdig
heid uitlopen. 

Wat is er nu ten deze gebeurd? 
Uit de stukken van de rechtspleging 

blijkt dat eiseres aanspraak heeft 
gemaakt op een speciale mindering van. 
30 pet. van haar bruto-inkomsten. Zij 
beroept zich daartoe op het commentaar 
dat de administratie heeft gegeven bij 
artikel142 Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (6). 

algemene forfaitaire mindering toe te 
passen. Er moet alleszins een bewijs 
bestaan van de bedrijfsuitgaven en las
ten, hoewel, voor sommige ervan, de 
bewijsvoering beperkt kan blijven en 
door een individueel of zelfs collectief 
akkoord kan worden vervangen. 

Gelet op wat voorafgaat komt het me 
voor dat de administratie veeleer een 
regeling heeft willen treffen in de zin 
van artikel 51, die een aanvulling ervan 
uitmaakt. Daarom spreekt ze trouwens 
van « aanvul!end forfait >> en bestempelt 
ze dat als een « gunstregime >>. M.a.w. 
het is een stelsel dat geen wettelijke 
steun vindt en geen toegeving is van de 
administratie. 

Dit brengt mij terug tot wat werd 
gezegd in verband met de bepalingen 
van artikelen 110 en 112 van de Grand
wet : vermits de administratie inzake 
belastingen, door de wettelijke bepalin
gen gebonden is en de aanslagbasis 
slechts in overeenstemming met die 
bepalingen mag bepalen, is het haar niet 
toegelaten, onder welke vorm ook, een 
gunststelsel in te voeren al zou dat dan 
nog toepasselijk zijn op alle personen 
die beantwoorden aan de voorwaarden 
die ze heeft gesteld. 

In dat commentaar wordt geen wette- Men moet wellicht begrip hebben voor 
lijke verantwoording gegeyen. de zeer bijzondere toestand van de bui-

Er wordt enkel gezegd dat, bij gebreke tenlanders die in ons land verblijven, 
van bewijskrachtige gegevens, als aftrek- omdat ze allicht meer uitgaven hebben 

dan de inlanders. bare bedrijfslasten mogen worden aange-
nomen : Doch dat vraagstuk moet op een 

andere marrier worden opgelost, ofwel 
1' de wettelijke aftrek bepaald in arti- door de aanpassing van de wet, ofwel 

kel 51; 
2' een aanvullende aftrek gelijk aan 30 door het stelsel te doen steunen op arti-

pct. van het gedeelte van de belastbare kel 44, waarbij dan wordt bedoeld dat de 
betrokkenen het bewijs moeten leveren 

brutobezoldigingen dat 1.500.000 niet te van de bijzondere uitgaven die ze te 
boven gaat (zegge 450.000 frank). doen hebben en gebeurlijk betreffende 

Ik wil hierbij doen opmerken dat aldus bepaalde uitgaven, o.m. reiskosten, far
de gewone aftrek wordt toegepast en een faitaire vaststellingen in overleg met de 
tweede waarvan de wettelijke grondslag fiskus te bepalen. Doch dit is dan hele
niet wordt aangegeven. maal geen algemene aftrek, zoals thans 

Macht die laatste aftrek gesteund wor- blijkbaar door beide partijen wordt 
den op artikel 44, dan zou die regel een bedoeld, d.i. zonder enige bewijsvoering 
afwijking uitmaken van de rechtspraak en zelfs zonder dat men kan uitmaken 
van het Hof, luidens welke de gelijktij- over welke uitgaven het hier gaat. 
dige toepassing en van artikel 51 en van Eiseres verwijst in dit verband naar 
artikel 44 uitgesloten is (7). sommige auteurs die het vraagstuk heb-

Overigens meen ik zoeven te hebben ben behandeld. 
aangetoond dat er op grand van Prof. Van Fraeyenhoven (8) wijst o.m. 
artikel 44 geen sprake van kan zijn een op uitgaven voor de verhuis, voor het 

(6) Comm. 142/2. 

(7) Cass., 24 maart 1970 (A.L, 1970, 700; 
Hull. en Pas., 1970, 654). 

(8) VAN FRAEYENHOVEN : « La preuve en 
matiere de charges professionnelles et Ia loi 
du 25 juin 1973 », m Liber AmJCorum van 
Houtte, II, blz. 2055. 
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onderwijs van de kinderen, voor reizen 
naar het buitenland, voor bijzondere kos
ten van dubbel verblijf in Belgie €m in 
het buitenalnd, enz. Dit zouden - val
gens die auteur - allerlei kosten zijn 
waarvan het bestaan niet betwistbaar is, 
doch waarvan het bedrag moeilijk te 
bepalen is. 

Men mag hier dadelijk op antwoorden 
dat al die uitgaven niet noodzakelijk gel
den voor elke persoon die uit het buiten
land komt, en dat bijgevolg eens te meer 
een algemene forfairaite aftrek zonder 
enige bewijsvoering, zoals bedoeld in 
artikel 44, niet verantwoord is. 

Hieruit volgt dat het wel aanneembaar 
is dat in elk afzonderlijk geval een 
akkoord wordt getroffen tussen de belas
tingplichtige en de administratie, aan de 
hand van de persoonlijke toestand van 
de betrokkene. Zou o.m. in deze zaak 
sprake zijn van onderwijsuitgaven voor 
de kinderen ? Is er sprake van een huis
vesting en in het buitenland en in 
Belgie? Zou het ook niet kunnen gebeu
ren dat gezegd buitenlandse werknemer 
geen bijzondere uitgaven heeft? Waarom 
moet hij dan een aftrek van bedrijfslas
ten genieten die geenszins strookt met 
de werkelijkheid en aan andere niet-ver
blijfhouders niet wordt toegestaan. Zou 
dit geen voorrecht zijn in de zin van arti
kel 112 van de Grondwet? Waarom is 
zijn toestand in dat geval gunstiger dan 
die van rijksinwoners ? 

Mr. Lebrun voert ongeveer dezelfde 
stelling aan (9). 

Hij meent o.m. dat de reeds besproken 
afwijkingen geen afbreuk doen aan arti
kel 112 van de Grondwet omdat alle per
sonen die zich in dezelfde toestand 
bevinden, aan dezelfde regeling worden 
onderworpen en tevens omdat de toepas
sing van de administratieve voorschrif
ten noch een voorrecht noch een vermin
dering van belasting uitmaken. 

Hoewel het betwistbaar lijkt - wat 
zoeven werd gezegd - dat de toepassing 
van de administratievoorschriften op aile 
personen die zich in dezelfde toestand 
bevinden, de gelijkheid ten deze vrij
waart, wil het mij hoofzakelijk voorko
men dat de regeling een inbreuk uit
maakt op artikel 110 van de Grondwet, 
omdat het een afwijking bepaalt van de 
wettelijke berekening van de belasting
grondslag. Het Hof had reeds de gele
genheid te beslissen dat het de adminis
tratie niet geoorloofd is van de toepas-

(9) A.F.T., 1978, biz. 111-130. 

sing van de wettelijke bepalingen betref
fende de vestiging van de belastingen af 
te wijken (10). 

Voormelde auteur is van oordeel dat 
de administratieve voorschriften hun 
grondslag vinden in artikel 44, tweede 
lid, Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen. 

Ik meen aangetoond te hebben dat : 
1 o de administratie het wellicht niet zo 

heeft bedoeld en overigens naar die 
bepaling niet verwijst; 

2o die bepaling geenszins een alge
mene forfaitaire vaststelling toelaat, 
doch wei een individuele bespreking over 
elke uitgave en desgevallend een 
akkoord tussen administratie en belas
tingplichtige betreffende een vast bedrag 
(forfait) in verband met bepaalde uitga
ven; 

3° zoals door het Hof reeds werd 
beslist bestaat er alleszins geen moge
lijkheid om die regeling te doen steunen 
op artikel 248 W etboek van de Inkom
stenbelastingen, bepaling die niet toepas
selijk is op bezoldigingen, zoals bedoeld 
in artikel 20, 2°, Wetboek van de Inkom
stenbelastingen. 

Mag ik hieraan toevoegen dat het Hof 
zeer onlangs, meer bepaald op 19 novem
ber 1981, een arrest heeft gewezen over 
hetzelfde vraagstuk. 

In die zaak heeft het Hof ambtshalve 
beslist dat het bestreden arrest, dat het 
verzoek van de belastingschuldige had 
afgewezen omdat hij niet voldeed aan de 
voorwaarden gesteld in de circulaire van 
de administratie, wettelijk verantwoord 
was, niet om de reden die het hof van 
beroep had aangevoerd, doch wei omdat 
het hof van beroep geen toepassing 
mocht maken van een onwettelijke rege
ling, die namelijk door een circulaire 
was bepaald. 

Ik meen dat die beslissing ook in de 
onderhavige zaak geboden is, met dit 
verschil echter dat hier het hof van 
beroep zelf geoordeeld heeft dat het van 
die circulaire geen toepassing mocht 
maken. 

Ik meen dat daaraan zou moeten toe
gevoegd worden dat artikel 44 wellicht 
kan worden toegepast, voor zover de 
administratie nagaat welke buitenge
wone uitgaven op de belastingplichtige 
drukken, en desgevallend voor elk van 
die uitgaven een akkoord sluit met de 

(10) Cass., 22 nov. 1949 (Bull. en Pas., 1950, 
182). 
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belastingplichtige ingeval het juiste 
bedrag ervan niet kan worden bewezen. 
Dit is trouwens kennelijk wat het hof 
van beroep bedoelt als het beslist dat het 
geen enkel toezicht kan uitoefenen over 
het buitensporig forfait, waarvan het 
zelfs het bedrag niet kan beoordelen. De 
administratie verschaft in dit verband 
geen enkel gegeven. 

Het eerste middel kan dus niet worden 
aangenomen. 

Wat het tweede middel betreft : 
Het middel bestaat uit twee onderde

len. 

Eiseres voert aan dat zij een dading 
heeft gesloten met de administratie, een 
dading die wettig tot stand is gekomen 
en kracht van gewijsde heeft bekomen 
in hoogste aanleg tussen partijen; dat 
bovendien de Belgische Staat in de vor
dering van eiseres heeft berust. 

Eiseres beroept zich op het feit dat in 
zijn laatste conclusie verweerder beslist 
heeft dat er wel aanleiding hestand om I 
eiseres het " gunstregime , te laten 
genieten. 

Verweerder heeft overigens in dat ver
band helemaal geen uitleg gegeven. 

Dit is echter noch een dading, noch 
een berusting in de eis. 

Bovendien was het hof van beroep 
geenszins verplicht met die beslissing 
rekening te houden, nu het vaststelt dat 
de aanspraak niet wettelijk verantwoord 
is. 

De bewering dat die overeenkomst 
kracht van gewijsde in hoogste aanleg 
zou hebben, wijst op een gebrek aan 
kennis wat die begrippen betreft en 
dient niet nader te worden onderzocht. 

In het tweede onderdeel betoogt eise
res dat er op de tweede conclusie van 
verweerder niet werd geantwoord. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag 
nu het arrest uitdrukkelijk beslist dat 
het hof van beroep geen rekening kan 
houden met de toepassing van een circu
laire die beide partijen inroepen. 

Dit is ontegensprekelijk een antwoord 
op de stelling van beide partijen. 

Het middel kan dus niet worden aan
genomen. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewez~n; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 6bis, 97, 
107, 110, 112 van de Grondwet, 44, 142 en 
246 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het bijzonder bedrijfslastenstelsel voor 
buitenlandse leiders en bedienden van 
buitenlandse ondernemingen of van 
ondernemingen onder buitenlandse con
trole, alsmede van buitenlandse vorsers 
van wetenschappelijke opzoekingscentra 
en laboratoria, ingevoerd en gewijzigd 
door de ministeriiHe circulaires, nrs. Ci. 
R9/217.882 van 21 februari 1963, Ci. 
RH 624/241.455 van 11 maart 1969, Ci. 
RH 624/264.889 van 27 september 1974, 
Ci. RH 624/264.889 van 14 mei 1975, Ci. 
RH 624/264.889 van 31 augustus 1976 en 
Ci. RH 624/264.889 van 22 december 
1976, als dusdanig opgenomen in de 
administratieve commentaar op het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen onder 
de nrs. 139/6 en 142/2 en volgende, een 
" uitzonderlijk , en << buitensporig » 
" gunstregime » is, dat " niet door de wet 
werd voorzien, en geen wettelijke grand
slag heeft », er " geen toepassing meer 
(van) wenst te maken >> en het dienvol
gens weigert op eiseres toe te passen, 

terwijl dit bijzonder bedrijfslastenstel
sel geen belasting is in de zin van 
artikel 110 van de Grondwet, of geen 
door artikel 112 van de Grondwet verba
den voorrecht inzake belastingen, of vrij
stelling of vermindering van belasting, 
en alleszins een wettelijke grondslag in 
de zin van artikel 112, tweede lid, van de 
Grondwet vindt in de artikelen 44, 142 
en 246 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet inzake de aanslag van 
eiseres in de personenbelasting voor 
het aanslagjaar 1976, kohierartikel 
635.232, en voor het aanslagj aar 
1977, kohierartikel 729.098; dat het, 
niettegenstaande de daartoe strek
kende conclusie van beide partijen, 
weigert toepassing te maken van de 
in het middel vermelde forfaitaire 
bepaling van de bedrijfslasten, op 
grand : " dat (eiseres) de toepassing 
vraagt van 30 pet. forfaitaire aftrek 
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aan huitenlandse leiders, amhtena
ren en kaderleden van huitenlandse 
ondernemingen of aan die onder 
huitenlandse controle toegekend; dat 
dit uitzonderlijk gunstregime niet 
door de wet is voorzien; dat het hof 
(van heroep) geen toepassing meer 
wenst te maken van administratieve 
heschikkingen die voortdurend ver
anderen en die geen enkele wette
lijke grondslag hehhen, temeer daar 
de administratie, huiten en hoven 
het wettelijk forfait, door eenvou
dige onderrichtingen, een buitenspo
rig aanvullend forfait van 30 pet. 
voorziet, ten titel van hedrijfslasten, 
forfait waarover het hof (van 
heroep) geen enkel toezicht kan uit
oefenen en waarvan het zelfs het 
hedrag niet kan heoordelen; dat het 
aan de Belgische Staat hehoort 
onverwijld op wetgevend vlak op te 
treden in deze materie, daar het hof 
(van beroep) niet te oordelen heeft 
over uitzonderingsregimes welke 
niet door de wet voorzien zijn »; 

Overwegende dat de aangehaalde 
gronden neerkomen op een heoorde
ling, in rechte, van de wijze waarop 
verweerder ten aanzien van eiseres 
een forfaitair percentage van 
hedrijfslasten toestaat, welke wijze 
volgens het hof van heroep onwettig 
is; 

Overwegende dat het eerste en 
het tweede lid van artikel 44 van 
het W ethoek van de Inkomstenhe
lastingen, gewijzigd hij artikel 14, 1" 
en 2", van de wet van 25 juni 1973, 
luiden als volgt : aftrekhare hedrijfs
uitgaven of -lasten zijn die welke de 
helastingplichtige tijdens het belast
bare tijdperk heeft gedaan of gedra
gen om de helasthare inkomsten te 
verkrijgen of te hehouden en waar
van hij de echtheid en het hedrag 
verantwoordt door middel van 
hewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door 
het gemeen recht toegelaten hewijs
middelen, met uitzondering van de 
eed. De uitgaven of lasten waarvan 
het bedrag niet overeenkomstig het 
vorige lid is verantwoord, mogen in 
gemeenschappelijk overleg door de 

administratie en de helastingplich
tige op een vast hedrag worden 
hepaald. Indien geen akkoord wordt 
hereikt, taxeert de administratie die 
uitgaven of lasten op een redelijk 
he drag; 

Dat artikel 51 van hetzelfde wet
hoek een maximumpercentage van 
hedrijfslasten voor onder meer 
hezoldigden toestaat voor het geval 
dat de in artikel 44 hedoelde hewij
zen onthreken; 

Dat de aangehaalde wetshepalin
gen toepassing vinden ten aanzien 
van « niet-verhlijfhouders ;, inge
volge artikel 142 van hetzelfde wet
hoek; 

Overwegende dat de helasting
plichtige weliswaar een heroep 
kan doen op toepassing van 
artikel 51 van het wethoek, wanneer 
dit voor hem gunstiger is, maar 
geen gelijktijdige toepassing van 
artikel 44 en van artikel 51 kan ver
langen, nu artikel 44, meer hepaald 
het tweede lid, vereist dat er in feite 
lasten zijn waarvan het hestaan 
vaststaat, maar het bedrag onzeker 
is, terwijl artikel 51 niet vereist dat 
er in feite lasten zijn, maar een wet
telijk vermoeden van het bestaan 
ervan instelt, zij het enkel ten 
helope van het percentage dat het 
aangeeft; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het impliciet maar zeker vaststelt 
dat eiseres aanspraak maakt op een 
hijkomende aftrek van 30 pet. hoven 
het in artikel 51 vermelde percen
tage, terwijl het hestaan van enige 
daarmee overeenstemmende last als 
vereist hij toepassing van artikel 44 
door partijen niet is aangevoerd, 
door de heslissing dat de door ver
weerder toegestane hijkomende 
aftrek van 30 ten honderd wettelijke 
grondslag mist, de in het middel 
genoemde wetshepalingen niet 
schendt; 

Dat het arrest, door aldus de 
helastingplicht van eiseres te hepa
len overeenkomstig de wet, evenmin 
de artikelen 110 of 112 van de 
Grondwet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5, 1043 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 2044, 2045, 2052 van het Bur
gerlijk Wetboek, 44, 142 en 246 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 

doordat in het arrest geen rekening 
wordt gehouden met de dading of de 
overeenkomst met betrekking tot de 
beeindiging van het geschil, die tussen 
partijen bij conclusies was tot stand 
gekomen en aan het hof van beroep was 
voorgelegd, noch met de berusting van
wege de Belgische Staat in de eis van 
Mevr. M. Boon; 

terwijl, eerste onderdeel, deze dading 
of overeenkomst, die door de Belgische 
Staat volkomen wettig kon worden aan
gegaan, kracht van gewijsde heeft in 
hoogste aanleg tussen partijen, en de 
berusting vanwege de Belgische Staat 
diens onderwerping aan de vordering tot 
gevolg heeft; 

en terwijl, tweede onderdeel, door niet 
te antwoorden op de tweede conclusie 
van de Belgische Staat waarbij deze zijn 
akkoord met de dading of de overeen
komst ter beeindiging van het geschil 
betuigde, of zijn berusting in de eis van 
Mevr. Boon te kennen gaf, de grondwet
telijke motiveringsplicht geschonden 
werd: 

Overwegende dat het middel 
weliswaar aangeeft welke wetsbepa
lingen door het arrest zouden zijn 
geschonden, maar verzuimt te ver
melden welke wetsbepaling betrek
king heeft op elk van de onderdelen, 
die een verschillende wetsschending 
aanvoeren; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

21 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Tournicourt, Brussel. 

Nr. 564 

2' KAMER - 24 mei 1982 

1° BENELUX - BENELUX-OVEREENKOMST 

BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - BIJLAGE BIJ DIE OVEREENKOMST 
- PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE 
OVEREEN;KOMST - GEMEENSCHAPPELIJKE 
RECHTSREGELS VOOR BELGIE, LUXEMBURG 
EN NEDERLAND, WAT BETREFT DE TOEPAS
SING VAN HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN 
RET VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF -
BEG RIP. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 

- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER
ZEKERING DIZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJ
LAGE BIJ DIE OVEREENKOMST - PROTOCOL 
VAN ONDERTEKENING BIJ DIE OVEREEN
KOMST - RECHTSREGELS VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND, WAT BETREFT 
DE TOEPASSING VAN HOOFDSTUKKEN III, IV 
EN V VAN RET VEDRAG BENELUX-GERECHTS
HOF - BEGRIP. 

3° BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE 

DE INSTELLING EN RET STATUUT VAN EEN 
BENELUX-GERECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKE
RING- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3, § 1 - DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJK RECHTSREGEL, DIE ALS DUS
DANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ARTI
KEL 1 VAN DAT VERDRAG. 

4° VERZEKERING - W.A.M.-VEREZKERING 

- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3, § 1 - DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR BEL
GIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUS
DANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN RET VERDRAG BETREFFENDE DE 
INSTELLING EN RET STATUUT VAN EEN 
BENELUX-GERECHTSHOF. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK

HEID VAN DE OUDERS - SCHADE DOOR EEN 
DERDE OPGELOPEN TEN GEVOLGE VAN EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN MINDERJA
RIG KIND - BESLISSING W AARBIJ EEN VAN 
DE OUDERS VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID 
WORDT VRIJGESTELD - WETTIGHEIDSVER
EISTEN. 
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6° DIEFSTAL EN AFPERSING 

BEDRIEGLIJK WEGNEMEN VAN ANDERMANS 
GOED VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK -
BEG RIP. 

1' en 2' De bepalingen van de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plich te aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, van de bijlage 
bij die Overeenkomst en het Protocol 
van ondertekening, welke akten te 
Luxemburg zijn ondertekend op 
24 mei 1966, zijn goedgekeurd bij de 
wet van 19 feb. 1968 en in werking 
getreden op 1 juni 1976, zijn ingevolge 
art. 1 van het Protocol b1j die Overeen
komst, dat te Brussel op 26 sept. 1968 
is ondertekend, bij de wet van 2 feb. 
1971 goedgekeurd en op 1 juli 1976 in 
werking getreden, voor de toepassing 
van de hoofdstukken III, IV en V van 
het Verdrag betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux
Gerechtshof aangewezen als voor Bel
gie, Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregels, voor zover, 
wat betreft de bepalingen van de bij
lage, de inhoud ervan is opgenomen in 
de wetgeving van de Staat waar de 
vraag om uitlegging is gesteld (1). 

3' en 4' De regel van art. 3, § 1, W.A.M.
wet volgens welke de verzekering de 
burgerrech telijke aansprakelijkheid 
moet dekken van iedere houder van 
het verzekerde motorrijtuig, is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aange
wezen krachtens art. 1 van het Ver
drag Benelux-Gerechthof (2). 

5° Wettelijk verantwoord is het arrest 
dat, om een van de ouders vrij te stel
len van alle aansprakelijkheid voor de 
schade die aan een derde door een 
onrechtmatige daad van zijn minderja
rig kind is toegebracht, vaststelt dat 

het normaal vereiste toezicht over hem 
had uitgeoefend (3). (Art. 1384, tweede 
lid, B.W.) 

6' Art. 461, tweede lid, Sw., volgens het
welk bedrieglijke wegneming van 
andermans goed voor een kortstondig 
gebruik met diefstal wordt gelijkge
steld, vereist dat de dader het goed 
tegen de wil in van de eigenaar heeft 
weggenomen, dit is met de bewuste 
wil het goed aan het genot van de 
bezitter te onttrekken ten einde er een 
kortstondig gebruik van te maken, met 
de bedoeling echter het na gebruik 
terug te geven (4). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG· 
FONDS T. « ROYALE BELGE " N.V. E.A.; BON
TINCK, " SECURITAS " N.V. T. « ROYALE BELGE ' 
N.V. E.A.; LENGLET E.A. T. GEMEENSCHAPPELIJK 

MOTORWAARBORGFONDS E.A.) 

24 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Delahaye, De Bruyn, 
Dassesse en Houtekier. 

Nr. 565 

3' KAMER - 24 mei 1982 

GERECHTSKOSTEN- SOCIALE ZAKEN

GEZINSBIJSLAG VOOR WERKNEMERS - CAS
SATIEGEDING - VOORZIENING VAN EEN COM
PENSATIEKAS VOOR KINDERBIJSLAG TEGEN 
EEN BESLISSING OVER EEN VORDERING 
INGESTELD DOOR OF TEGEN EEN GERECH
TIGDE - VOORZIENING INGEWILL!GD - VER
OORDELING VAN EISERES IN DE KOSTEN. 
(ARIT. 580, 2°, 1017, TWEEDE LID, EN 1111, 
VIERDE LID, GER.W.) 

die ouder aan zijn kind een behoor- 1------------------
lijke opvoeding had gegeven en dat hij (3) Zie Cass., 12 jan. en 15 april 1971 (A.C., 

-------------------1 1971, 488 en 758); 28 okt. en 23 nov. 1971 (ibid., 
1972, 219 en 304); 24 okt. 1974 en 26 juni 1975 
(ibid., 1975, 259 en 1155); 3 mei 1978 (ibid., 
1978, 1037) en 22 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 96). 

(1) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1324); 
24 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 313) en 10 feb. 
1981 (ib1d., 1980-81, nr. 342). 

(2) Cass., 24 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 313) 
en 10 feb. 1981 (ibid., 1980-81, nr. 342). 

(4) Cass., 4 nov. 1974 (A.C., 1975, 298) en 
voetnoot 2, 17 feb. en 12 april 1976 (ibid., 1976, 
698 en 931). 
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(COMPENSATIEKAS DER GEZI!\SVERGOED!NGEN 

VAN BRABANT V.Z.W. T. MAGITS) 

24 mei 1982 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advoeaat 
- Advocaat: mr. Butzler. 
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3' KAMER - 24 mei 1982 

JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKANTIE
GELD - BEDIENDEN - OPZEGGINGSVERGOE
DING. 

De werkgever is aan de bediende geen 
vakantiegeld op de opzeggingsvergoe
ding verschuldigd (1). (Art. 46 K.B. 
30 maart 1967 .) 

(CLAES T. VANDER AUWERA) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1981 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen 38, 41, 46 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 tot bepaling van de algemene uit
voeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie der 
loonarbeiders, 2, 3 van de bij koninklijk 
besluit van 28 juni 1971 geeoordineerde 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 

van de werknemers en 81, § 2, van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest oordeelt dat ver
weerster tereeht aanspraak maakt op 
vakantiegeld op de opzeggingsvergoeding 
naar rato van 14 pet. op grond dat eiser 
« gehouden was op het ogenblik dat de 
arbeidsovereenkomst beeindigd werd 
zonder opzegging in aeht te nemen, met 
toepassing van artikel 46 van het 

· koninklijk besluit van 30 maart 1967, 
14 pet. vakantiegeld te betalen, berekend. 
op de tijdens het vakantiedienstjaar ver
diende brutowedde, inbegrepen de op
zeggingsvergoeding, die loon is voor 
de soeiale zekerheid en waarop zij reeht 
had op het ogenblik van de beeindiging 
van de overeenkomst >>, 

terwiJ1, luidens artikel 81, § 2, van de wet 
van 3 juli 1978, de partij die de overeen
komst beeindigt zonder dringende reden 
of zonder inaehtneming van een opzeg
gingstermijn, aileen gehouden is de 
andere partij een vergoeding te betalen 
die gelijk is aan het lopende loon, dat 
overeenstemt hetzij met de duur van de 
opzeggingstermijn, hetzij met het reste
rende gedeelte van die termijn zonder· 
daarop vakantiegeld te moeten betalen; 
luidens artikel 46 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967, het vakantie
geld dat versehuldigd is bij vertrek 
14 pet. bedraagt op de tijdens het 
lopende vakantiedienstjaar verdiende 
brutowedde, eventueel verhoogd met een 
fietieve wedde voor met effeetief 
gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van 
arbeidsonderbreking; de opzeggingsver-
goeding geen deel uitmaakt van de tij
dens het lopende vakantiedienstjaar ver
diende brutowedde, nu zij pas versehul
digd is na de beeindiging van de arbeids
overeenkomst en evenmin door 
artikel 41 van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 met effectief gewerkte 
dagen gelijkgesteld wordt; luidens 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
28 juni 1971, het recht op jaarlijkse 
vakantie in verhouding staat tot de ver

-------------------1 richte dienstprestaties; het arrest, door 
(1) Raadpl. omtrent de vraag of de opzeggings

vergoeding loon is : Cass., 5 dec. 1977 (:AC., 
1978, 403), met cone!. O.M.; 9 okt. 1978 AC., 
1978-79, 156) en 24 maart 1980 (ibid., 1979-80, 
nr. 463); raadpl. omtrent het in aanmerking 
nemen van het vakantiegeld voor de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding : Cass., 
4 dec. 1974 (A.C., 1975, 402); Cass., 29 mei 1978 
(ibid., 1978, 1149) met cone!. O.M. in R. W., 
1978-79, 4011; Cass., 2 feb. 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 326) en 10 mei 1982, supra, (A.C., 1981-82, 
nr. 532). 

eiser te veroordelen tot betaling van 14 
pet. vakantiegeld op de opzeggingsver
goeding, schending inhoudt van alle in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen, 
die een dergelijke verpliehting niet 
inhouden : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 46, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 30 maart 
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1967, wanneer een bediende onder 
de wapens geroepen wordt of wan
neer zijn contract een einde neemt, 
zijn werkgever hem, bij zijn vertrek, 
14 pet. betaalt van de bij hem tij
dens het lopende vakantiej aar ver
diende brutowedde, eventueel ver
hoogd met een fictieve wedde voor 
met effectief gewerkte dagen gelijk
gestelde dagen van arbeidsonderbre
king; 

Overwegende dat de opzeggings
vergoeding, die geen tegenprestatie 
voor verrichte arbeid is, geen wedde 
is voor de toepassing van deze bepa
ling; dat de door de werkgever niet 
in acht genomen opzeggingstermijn, 
in functie waarvan de opzeggings
vergoeding wordt berekend, niet 
met arbeidsdagen wordt gelijkge
steld; 

Dat uit het feit dat de opzeggings
vergoeding voor de berekening van 
de sociale zekerheidsbijdragen in 
aanmerking komt, niet volgt dat de 
werkgever vakantiegeld op die ver
goeding aan de bediende verschul
digd is; 

Dat het arbeidshof artikel 46, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967 schendt door 
eiser tot betaling van vakantiegeld 
op de opzeggingsvergoeding te ver
oordelen; 

Dat het middel gegrond is; 

24 mei 1982 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus - Verslaggever : de h. Sury 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Gryse en Houtekier 
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3' KAMER - 24 mei 1982 

1° GERECHTSKOSTEN SOCIALE 
ZAKEN - ART. 1017, TWEEDE LID, GER.W. -
AFSTAND. 

2° AFSTAND SOCIALE ZAKEN 
GERECHTSKOSTEN- ART. 1017, TWEEDE LID, 
GER.W. 

1" en 2" Wanneer een gerechtigde a/stand 
doet van een vordering ingesteld tegen 
de overheid of de instelling belast met 
het toepassen van de wetten en veror
deningen bedoeld in de arti
kelen 580, 581 en 582, 1" en :!', van het 
Gerechtelijk Wetboek, wordt niet die· 
gerechtigde in de kosten veroordeeld, 
met toepassing van artikel 827 van dit 
wetboek, maar wei die overheid of die 
instelling, behalve wanneer het geding 
roekeloos of tergend is. (Art. 1017, 
tweede lid, Ger.W.) 

(BIOSA T. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR 
MIJNWERKERS) 

ARREST 

Om die redenen, vernietigt het RET HOF; - Gelet op het bestre-
bestreden arrest, in zoverre het den arrest, op 28 april 1981 door het 
eiser veroordeelt tot betaling van Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 
een bedrag van 9.660 frank, met 
intresten als vakantiegeld op de 
opzeggingsvergoeding en over de 
kosten uitspraak doet; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van onderhavig arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

Over het middel, afgeleid uit de schen-· 
ding van artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, uitspraak doende in een 
geschil tussen eiser, gerechtigde op een 
rustpensioen, en het Nationaal Pensioen
fonds voor Mijnwerkers, instelling belast 
met het toepassen van de wetten en ver
ordeningen bedoeld in de artikelen 580, 
581 of 582, 1" en 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, akte verleent van de afstand 
van rechtsvordering, gedaan door eiser, 
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le doorhaling van de zaak op de alge
mene rol gelast en de in hager beroep 
gevallen kosten ten laste van eiser legt, 

terwij 1 artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
behalve wanneer het geding roekeloos of 
tergend is, de overheid of de instelling, 
belast met het toepassen van de wetten 
en verordeningen bedoeld in de 
artikelen 580, 581 en 582, 1o en 2°, ter 
zake van vorderingen ingesteld door of 
tegen de gerechtigde, steeds in de kosten 
verwezen wordt; ten deze de vordering 
ingesteld werd doc,r een gerechtigde op 
een invaliditeitspensioen tegen het 
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwer
kers, instelling belast met het toepassen 
van de wetten en verordeningen bedoeld 
in artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, door zijn 
expliciete bewoordingen en het speci
fieke toepassingsgebied, voorrang ver
krijgt op artikel 827 van het Gerechtelijk 
Wetboek; de meest specifieke wetsbepa
ling primeert op de wetsbepaling met 
algemene draagwijdte; het arbeidshof, 
door eiser in de kosten te veroordelen, 
artikel 1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het arrest, na 
gereleveerd te hebben dat verweer
der hoger beroep instelde tegen het 
vonnis van de arbeidsrechtbank 
waarbij het beroep van eiser tegen 
de beslissing van de pensioenkas 
die hem het gevorderde invaliditeits
pensioen voor mijnwerkers ont
zegde, werd ingewilligd, en dat eiser 
afstand doet van zijn rechtsvorde
ring omdat hem intussen door de 
pensioenkas het gevorderde pen
sioen met terugwerkende kracht 
werd toegekend, akte verleent van 
de afstand en de kosten, gevallen in 
hoger beroep, met toepassing van 
artikel 827 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ten laste van eiser legt; 

Overwegende dat artikel 827 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat iedere afstand verplichting mee
brengt tot betaling van de kosten; 

Dat evenwel, krachtens arti
kel1017, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, behalve wanneer het 
geding roekeloos of tergend is, de 
overheid of de instelling, belast met 
het toepassen van de wetten en ver-

ordeningen bedoeld in de ar
tikelen 580, 581 en 582, 1o en 2°, 
van dit wetboek, ter zake van vorde
ringen ingesteld door of tegen de 
gerechtigden, steeds in de kosten 
wordt verwezen; 

Overwegende dat laatstvermelde 
bepaling toepasselijk is telkens als 
ter zake van zulke vorderingen over 
de kosten uitspraak wordt gedaan; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, in geval van afstand door de 
gerechtigde ter zake van een vorde
ring als bedoeld in artikel 1017, 
tweede lid, de toepassing van 
artikel 827, krachtens eerstge
noemde bepaling, uitgesloten is; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door te beslissen zoals het 
doet, artikel 1017, tweede lid, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Brussel. 

24 mei 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 568 

3' KAMER - 24 mei 1982 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGE
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE-
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ZINGEN - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE 
RED EN - TIJDSTIP V ANAF HETWELK DE 
WERKGEVER ONTSLAG MAG GEVEN. 

De werkgever kan een werknemersafge
vaardigde in een ondernemingsraad of 
een kandidaat bij de verkiezingen 
maar regelmatig wegens dringende 
reden ontslaan, nadat de beslissing 
van de arbeidsrechtbank en, in geval 
van hager beroep, die van het arbeids
hof, waarbij de dringende reden wordt 
aangenomen, in kracht van gewijsde is 
gegaan {1). (Art. 21, § 2, wet 20 sept. 
1948). 

(HESSENATIE-NEPTUNUS N.V. T. POELMANS, 
BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1981 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over 'b.et middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het ~Burgerlijk Wetboek, 24, 26 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 21, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 

doordat het arrest vooreerst consta
teert : dat eerste verweerder lid was van 
de ondernemingsraad in het bedrijf van 
eiseres, dat de vordering van eiseres 
ertoe strekte te horen zeggen voor recht 
dat de handelwijze van eerste verweer
der een dringende reden tot ontslag uit
maakte en dat derhalve aan de arbeids
overeenkomst tussen partijen een einde 
wordt gesteld ten laste van eerste ver
weerder op 24 september 1980 {datum 
van de brief waardoor de litigieuze 
arbeidsovereenkomst werd geschorst), 
dat bij het beroepen vonnis voor recht 
werd gezegd dat de feiten aangehaald in 
het inleidend verzoekschrift van eiseres 
een dringende reden tot ontslag uit
maakten, dat dit vonnis bij gerechtsbrief 
aan eerste verweerder betekend werd op 
27 april 1981, dat op 30 april 1981 eiseres 
volgend schrijven aan eerste verweerder 
stuurde : « Via uw raadsman zal U wel
licht vernomen hebben dat de Arbeids
rechtbank van Antwerpen de in ons 

(1) Zie Cass., 28 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 547). 

schrijven van 24 september 1980 aange
haalde feiten als dringende reden tot 
ontslag heeft aanvaard. Bijgevolg 
beschouwen wij de arbeidsovereenkomst 
als zijnde beeindigd vanaf genoemde 
datum », en dat de verweerders op 6 mei 
1981 hoger beroep instelden tegen 
gezegd vonnis; het arrest vervolgens het 
beroepen vonnis tenietdoet en voor recht 
verklaart dat, ingevolge de op 30 april 
1981 tussengekomen beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen, 
onderhavig geding, steunend op arti~ 
kel 21, § 2, van de wet van 20 september· 
1948, geen voorwerp meer heeft op 
grond : dat, behalve de verklaring voor 
recht luidens welke de door eiseres aan
gehaalde feiten een dringende reden tot 
ontslag uitmaakten, omtrent het meer 
gevorderde geen uitspraak werd gedaan 
in het beroepen vonnis, dat het schrijven 
van 30 april 1981 een ontslag inhield 
door eiseres aan eerste verweerder gege
ven, dat geen ontslag aan een 
beschermde werknemer kan worden 
gegeven vooraleer de ingeroepen drin
gende reden aangenomen wordt door het 
arbeidsgerecht in een beslissing met 
definitief karakter, en dat ten deze het 
arbeidsgerecht de dringende reden niet 
meer nuttig kon aannemen nadat het 
ontslag reeds was gegeven, 

terwijl, eerste onderdeel, het beroepen 
vonnis, op 23 april 1981 gewezen door de 
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, zonder 
beperking de vordering van eiseres toe
laatbaar en gegrond heeft verklaard, 
waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht miskent, die door de arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek aan gezegd vonnis wordt 
gehecht; 

tweede onderdeel, uit de bewoordingen 
van de op 30 april 1981 door eiseres aan 
eerste verweerder gestuurde brief blijkt 
dat eiseres geenszins ontslag gaf, doch 
dat zij beschouwde dat, ten gevolge van 
het feit dat door het beroepen vonnis de 
dringende reden tot ontslag werd aange
nomen, aan de arbeidsovereenkomst 
retroactief een einde werd gesteld op 
24 september 1980, waaruit volgt dat het 
arrest de bewijskracht miskent, die door 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aan gezegde brief 
van 30 april 1981 wordt gehecht; 

derde onderdeel, nu artikel 21, § 2, van 
voormelde wet van 20 september 1948, 
gewijzigd als gezegd, zich ertoe beperkt: 
te bepalen dat de leden die het personeel 
vertegenwoordigen en de kandidaten 
slechts kunnen ontslagen worden om 
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een dringende reden die vooraf door het 
arbeidsgerecht aangenomen werd, en 
geenszins daarenboven bepaalt dat die 
beslissing van het arbeidsgerecht een 
definitief karakter moet hebben en niet 
meer het voorwerp kan uitmaken van 
een rechtsmiddel, en nu, luidens de arti
kelen 24 en 26 van het Gerechtelijk Wet
boek, iedere eindbeslissing het gezag 
van gewijsde heeft vanaf de uitspraak en 
dit gezag behoudt zolang zij niet onge
daan is gemaakt, eiseres op 30 april 1981 
aan eerste verweerder ontslag mocht 
geven om de in het vonnis a quo aange
nomen dringende redenen, en zij der
halve, nadat door de verweerders op toe
laatbare wijze boger beroep was inge
steld tegen dat beroepen vonnis, gerech
tigd was de bevestiging van dit vonnis te 
vorderen, zodat onderhavig geding 
geenszins zonder voorwerp was gewor
den: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door de verweerders tegen het 
onderdeel opgeworpen en afgeleid uit 
het gebrek aan belang : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, die het beroepen vonnis 
tenietdoet en opnieuw uitspraak 
doet over het gehele geschil, steunt 
op de vaststelling dat de brief van 
eiseres van 30 april 1981 « duidelijk 
het ontslag van (eerste verweerder) 
inhield » en op de overweging dat 
eiseres dat ontslag weliswaar heeft 
laten steunen << op het vonnis van de 
arbeidsrechtbank maar uit het oog 
verloren heeft dat dit vonnis in 
kracht van gewijsde diende getre
den te zijn alvorens zij tot ontslag 
kon overgaan »; dat uit het arrest 
niet blijkt dat die vaststelling of die 
overweging werden be'invloed door 
de in het onderdeel aangevochten 
vaststelling volgens welke de 
arbeidsrechtbank geen uitspraak 
zou hebben gedaan over het erin 
bedoelde punt van de vordering; dat 
het onderdeel derhalve, al was het 
gegrond, niet tot cassatie zou kun
nen leiden; 

Dat het onderdel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de interpretatie 
die het arrest van de brief geeft en 
volgens welke de brief betekent dat 
eiseres aan eerste verweerder laat 
weten dat zij hem ontslaat, met de 
inhoud van de brief niet onverenig
baar is; dat de bewijskracht van de 
brief derhalve niet wordt miskend; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 21, § 2, 

van de wet van 20 september 1948 
niet alleen bepaalt dat de leden die 
het personeel vertegenwoordigen en 
de kandidaten slechts kunnen wor
den ontslagen om een dringende 
reden die vooraf door het arbeidsge
recht aangenomen werd of om eco
nomische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegde paritair 
comite werden erkend; dat het 
bovendien een bijzondere procedure 
instelt die moet worden gevolgd om 
tot de erkenning van de dringende 
reden door het arbeidsgerecht te 
komen en waaraan bijzonder korte 
termijnen zijn verbonden voor de 
inleiding en de behandeling van het 
geding in eerste aanleg en in hoger 
beroep; dat uit die wetsbepalin
gen volgt dat de werkgever de 
beschermde werknemer maar regel
matig kan ontslaan, nadat die proce
dure haar volledig beslag heeft 
gekend in eerste aanleg en even
tueel in hoger beroep en de beslis
sing aldus, overeenkomstig arti
kel 28 van het Gerechtelijk Wet
boek, kracht van gewijsde heeft 
bekomen; dat om regelmatig ontslag 
te kunnen geven, het niet volstaat 
dat het vonnis van de arbeidsrecht
bank gezag van gewijsde heeft; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door te beslissen dat eiseres 
eerste verweerder niet mocht ont
slaan vooraleer de beslissing van 
het arbeidsgerecht in kracht van 
gewijsde was getreden, noch 
artikel 21, § 2, van de wet van 
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20 september 1978, noch de artike
len 24 en 26 van het Gerechtelijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

24 mei 1982 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Lebbe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mrs. Bayart en 
Biitzler. 

Nr. 569 

2" KAMER - 25 mei 1982 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- VERSCHIL TUSSEN DE NEDERLANDSE EN 
DE FRANSE TEKST - NAGAAN WAT DE WET
GEYER GEWILD HEEFT ZONDER ENIGE VOOR
KEUR VOOR EEN VAN DE TEKSTEN. 

2° ARBEID - ALGEMEEN REGLEMENT VOOR 
DE ARBEIDSBESCHERMING - REGELS VAN 
DE ARTT. 434.7.1 EN 457 - AFWIJKING 
BEDOELD IN ART. 462.1.3 - TOEPASSINGS
GEBIED. 

1' Krachtens art. 7 wet van 31 mei 1961 
betreffende het gebruik der talen 
in wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en inwerkingtreden van 
wetten en verordeningen, worden 
eventuele verschillen tussen de Neder
landse en de Franse tekst opgelost 
naar de wil van de wetgever, die 
bepaald wordt volgens de gewone 
interpretatie en zonder dat aan de ene 
tekst de voorkeur wordt gegeven 
hoven de andere (1). 

bij de Regentsbesluiten van 11 feb. 
1946 en 27 sept. 1947, dat in de geval
Jen die het bepaalt, afwijking toelaat 
van de veiligheidsvoorschriften van de 
artt. 434. 7.1, 434.9.1 en 457 van het
zelfde reglement, is enkel toepasselijk 
op de bouw- en onderhoudswerkzaam-· 
heden « op of vanop » daken van elke 
aard of samenstellende onderdelen 
ervan, buiten de onderhoudswerken 
aan een dakgebinte. (Algemeen Regle
ment voor de Arbeidsbescherming, 
artt. 434.7.1, 434.9.1, 457 en 462.1.1 en 3, 
K.B. van 10 juni 1952 en K.B. van 
28 dec. 1976.) 

(ROSIER, « ROSIER SCHILDERSBEDRIJF " 
P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1981 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een geldboete en in de kosten 
veroordeelt ter zake : A. als werkge
ver, aangestelde of lasthebber, de 
werknemers, blootgesteld aan een 
val van meer dan twee meter, niet 
beschermd te hebben door de werk
en loopvlakken niet met de volgende 
collectieve beveiligingselementen uit 
te rusten : hetzij leuningen met tus
senleuning en kantlijst die aan de 
vloer aansluit, hetzij volle of uit 
traliewerk bestaande panelen, het
zij elke andere inrichting die 
een gelijkaardigde veiligheid biedt; 
B. als werkgever, aangestelde of 
lasthebber, een werkplatform, meer 
dan twee meter hoven de grond aan
gebracht, niet van een aaneenslui
tende vloer voorzien te hebben en 
dat platform niet zodanig gebouwd 
te hebben dat de balken en de plan
ken waarmee het gebouwd is, zich 
niet kunnen verplaatsen; 

2' Art. 462.1.3 Algemeen Reglement voor 
de Arbeidsbescherming, goedgekeurd Over het middel, afgeleid uit de schen-------------------1 ding van de artikelen 434.7.1, 434.9.1, 457, 

(1) Cass., 18 dec. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 
525). 

eerste en vierde lid, 462.1.1, 462.1.3 van 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming (besluiten van de 
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Regent van 11 februari 1946 en 27 sep
tember 1947, gewijzigd bij koninklijke 
besluiten van 10 juni 1952 en 28 decem
ber 1976), en 97 van de Grondwet; 

doordat het arrest - na vastgesteld te 
hebben : dat « door werknemers van 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
schilderwerken aan het dakgebinte in de 
stapelhal van de naamloze vennootschap 
Koninklijke Nederlandse Papierfabrie
ken te Lanaken uitgevoerd werden en 
dat daartoe gebruik gemaakt werd van 
een loop- en werkplatform, gemaakt met 
houten bruggen; dat op de dwarsliggers 
die tussen de metalen liggers staken in 
langsrichting planken lagen met een 
dikte van 4 em. en een breedte van 18 
tot 20 em.; dat deze planken op verschil
lende afstanden varierend van 0,80 m. 
tot 1,20 m. van elkaar lagen; dat de wer
ken op een hoogte van circa 20 m. boven 
de grond van de hal uitgevoerd werden 
en het werkplatform op een hoogte van 
circa 20 m. boven deze grond was aange
bracht; dat de werk- en loopplatform niet 
voorzien was van doeltreffende leunin
gen of een gelijkaardige veiligheidsin-
richting >> - eiser veroordeelt tot een 
boete van 500 frank, gebracht op 20.000 
frank of drie maanden gevangenisstraf, 
en tot betaling van de kosten en eiseres 
burgerlijk verantwoordelijk verklaart 
voor de boete en kosten, op grond : « dat, 
waar voor de uitvoering van de werken 
van een platform met werk- en loopvlak
ken gebruik werd gemaakt, de overwe
gingen van beklaagde en de burgerrech
telijk aansprakelijke partij met betrek
king tot het gebruik van een stelling met 
ladders, de gevolgde werkwijze en het 
gebruik van veiligheidsgordels niet ter 
zake dienend zijn; dat het aanbrengen 
van een aansluitende vloer wel mogelijk 
was en de onmogelijkheid ervan om eco
nomische en veiligheidsoverwegingen 
niet bewezen is; dat hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door het eenzijdig 
verslag van prof. De Ridder, welke trou
wens ten onrechte stelt dat de breedte 
van de planken nooit minder dan 40 em. 
bedroeg "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 462.1.3 
van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming luidens arti
kel 462.1.1 van toepassing op « de bouw
en onderhoudswerkzaamheden aan of op 
daken van elke aard of samenstellende 
onderdelen ervan », in casu toepasselijk 
nu het ging om onderhoudswerken aan 
het dakgebinte (samenstellend deel van 
een dak) - bepaalt : « Als de aard van 
het werk niet toelaat hetzij gepaste 

werk- of loopvloeren, hetzij collectieve 
beveiligings- of vangelementen, opgelegd 
bij de artikelen 434.7.1 en 434.9.1 te 
gebruiken of, indien het aanbrengen van 
deze middelen risico oplevert buiten ver
houding met dat van het uit te voeren 
werk, dan wordt de veiligheid van de 
werknemers verzekerd door het dragen 
van veiligheidsgordels of -harnassen, 
beantwoordend aan de voorschriften van 
artikel 158sexies "• zodat het arrest door 
te beslissen dat de overwegingen v~n de 
eisers met betrekking tot de gevolgde 
werkwijze en het gebruik van veilig
heidsgordels niet ter zake dienend zijn, 
nu voor de uitvoering van de werken van 
een platform met werk- en loopvlakken 
gebruik werd gemaakt, schending 
inhoudt van de artikelen 462.1.1 en 
462.1.3 van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, nu daarin 
niet bepaald wordt dat deze uitzonde
ringsbepaling geen toepassing vindt tel
kens als van werk- en loopvlakken 
gebruik wordt gemaakt (schending van 
de artikelen 462.1.1, 462.1.3, 457, eerste 
en _vierde lid, 434.7.1 en 434.9.1 - waarop 
arbkel 462.1.3 een uitzondering inhoudt 
- van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming); 

tweede onderdeel, de in het eerste 
onderdeel vermelde uitzonderingsbepa
ling van artikel 462.1.3 van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming 
van toepassing is wanneer de aard van 
het werk niet toelaat hetzij gepaste 
werk- of loopvloeren, hetzij collectieve 
beveiligings- of vangelementen opgelegd 
bij de artikelen 434.7.1 en 434.9.1, te 
gebruiken, of indien het aanbrengen van 
deze middelen risico oplevert buiten ver
houding met dat van het uit te voeren 
werk; de eisers bij conclusie op uitvoe
rige, door objectieve elementen ge
staafde wijze lieten gelden : lo dat het 
aanbrengen van aaneengesloten loop
vloeren praktisch onmogelijk en econo
misch niet verantwoord was en risicover
hogend was, onder meer daar « het 
praktisch niet mogelijk was tussen deze 
verschillende fazen de steigers te verleg
gen. De planken waren te zwaar om ze 
met de hand door te schuiven, wijl men 
de andere nodig had om zich vast te hou
den en zich te beveiligen. Het verleggen 
van de steigers was slechts mogelijk 
door tussenkomst van een loopkraan die 
echter ~ontinu in bedrijf was »; dat tij
dens d1t demonteren, verplaatsen en 
terug monteren van de werkvloer beveili
ging praktisch uitgesloten was; dat 
bovendien dit zwaar werk bijna op per-
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manente wijze zou moeten zijn uitge
voerd, daar de schilders telkens vier 
bewerkingen dienden uit te voeren waar
tussen grate tussenpozen nodig waren; 
2" dat het aanbrengen van een vangnet 
eveneens onmogelijk was " gezien het 
strak gespannen diende te worden, waar
door het zou gaan werken als een 
springnet en elke veiligheid zou 
missen »; de eisers daaruit besloten dat 
de enige beveiliging, die derhalve prak
tisch kon gebezigd worden, de veilig
heidsgordel was; het arrest zich beperkt 
tot de overweging : " dat het aanbrengen 
van een aansluitende vloer wei mogelijk 
was en de onmogelijkheid ervan om eco
nomische en veiligheidsoverwegingen 
niet bewezen is; dat hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door het eenzijdig 
verslag van prof. De Ridder >>; het arrest 
derhalve, door het verweer uit de conclu
sie van de eisers enkel tegen te spreken, 
zonder te antwoorden op de redenen 
waardoor het verweer werd verantwoord, 
niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat het arrest ten 
onrechte geen rekening houdt met 
artikel 462.1.3 van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescher
ming, dat in de gevallen die het 
bepaalt, afwijking toelaat van de 
veiligheidsvoorschriften van de arti
kelen 434.7.1, 434.9.1 en 457 van het
zelfde reglement, en dat, volgens 
eiser, ten deze toepasselijk was 
omdat het ging om onderhoudswer
ken aan een dakgebinte, samenstel
lend onderdeel van een dak; 

Overwegende dat luidens de 
Nederlandse tekst van artikel 462.1.1 
van voormeld reglement dit artikel 
van toepassing is op de bouw- en 
onderhoudsw~rkzaamheden « aan of 
op » daken, 'terwijl het volgens de 
Franse tekst toepasselijk is op de 
bedoelde werkzaamheden << sur et a 
partir de », dit is << op of vanop » 

daken; 
Overwegende dat kraehtens arti

kel 7 van de wet van 31 mei 1961 
betreffende het gebruik der talen 
in wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en inwerkingtreden 
van wetten en verordeningen, even-

tuele versehillen tussen de Neder
landse en de Franse tekst worden 
opgelost naar de wil van de wetge
ver, die bepaald wordt volgens de 
gewone interpretatie en zonder dat 
·aan de ene tekst voorkeur wordt 
gegeven hoven de andere; dat der
halve moet worden nagegaan welke 
de bedoeling van de wetgever is 
geweest; 

Overwegende dat uit de Neder
landse juncto de Franse tekst van 
artikel 462, inzonderheid van arti
kel 462.2.1, en uit de bestaansreden 
ervan volgt dat artikel 462.1.3 
sleehts van toepassing is op bouw
en onderhoudswerkzaamheden << op 
of vanop » daken van elke aard of 
samenstellende onderdelen ervan; 

Dat derhalve, nu het ten deze 
ging om onderhoudswerken die -
zoals blijkt uit het arrest - aan een 
dakgebinte maar niet << op of 
vanop » een dak of samenstellend 
deel ervan werden uitgevoerd, het 
arrest, zonder sehending van de 
artikelen 462.1 en 462.1.3 van het 
eerder vermeld reglement, wettig 
beslist << dat de overwegingen van 
(de eisers) met betrekking tot het 
gebruik van een stelling met lad
ders, de gevolgde werkwijze en het 
gebruik van veiligheidsgordels niet 
ter zake dienend zijn »; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : << dat voor de uitvoering van 
de werken van een platform met 
werk- en loopvlakken gebruik werd 
gemaakt; dat het aanbrengen van 
een aaneensluitende vloer wel 
mogelijk was en de onmogelijkheid 
ervan om eeonomisehe en veilig
heidsoverwegingen niet bewezen is; 
dat hieraan geen afbreuk wordt 
gedaan door het eenzijdig verslag 
van prof. De Ridder, welke trouwens 
ten onreehte stelt dat " de breedte 
van de planken nooit minder dan 
40 em bedroeg ",dan wanneer uit de 
vaststellingen en de situatiesehets 
van de verbalisanten blijkt dat de 
breedte van de planken van 18 em 
tot 20 em varieerde »; 
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Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt en, nu het door 
eiser ingeroepen artikel 462.1.3 van 
het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming ten deze niet 
toepasselijk is, zijn beslissing regel
matig met redenen omkleed : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

25 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT
STRAF NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - EENVOUDIGE BANK

BREUK - WETBOEK VAN KOOPHANDEL, 
ART. 574, 4°- BESTANDDELEN VAN HET MIS
DRIJF. 

1o Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitelijke beoor
deling van de rechter (1). 

2° Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken voor verschillende misdrijven is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, de vordering tot vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering, 
die gegrond is op een middel dat 
slechts op een van die misdrijven 
betrekking heeft, terwijl de uitgespro
ken straf naar recht verantwoord blijft 
door een ander misdrijf (2). (Art. 411 
en 414 Sv.) 

3° Voor een veroordeling wegens het 
misdrijf " eenvoudige bankbreuk », 
bedoeld in de artt. 440 en 574, 4", Kh., 
is geen bijzonder opzet vereist. 

{LEIS, SMORENBERG T. MR. GRAUX Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Nr. 570 I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering : 

2' KAMER - 25 mei 1982 Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het hof van beroep, gezien de redenge
ving, op grond van de telastlegging en de 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN bewezen verklaarde feiten, met de aan
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN FE!- gewende bewijsmiddelen en een juiste 
TELIJKE BEOORDELING VAN DE RECHTER - toepassing van de wet, niet tot vaststel
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 

(1) Cass., 30 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 77). 

(2) Cass., 13 jan. 1982 (A.C .. 1981-1!2, nr. 291). 



-1190-
ling van strafbaarheid en een veroorde
ling kan geraken, zulks wegens de vol
gende redenen : 

Telastlegging I, a en b : 
Het hof van beroep overweegt 

(derde « overwegende » op blad
zijde 8 van het arrest) << dat niets 
belet dat een vennootschap gesticht 
word~ met geleend kapitaal, doch 
dat m dat geval de vennootschap 
steeds beroep moet kunnen doen op 
haar ingebrachte gelden of de tegen
waarde hiervan >>, maar ziet vervol
gens voorbij dat op de door het hof 
als vals gekenmerkte balans van 
31 december 1974 « activa >> vermeld 
staan en wei << vastliggende goede
ren en omzetbare vorderingen op 
klanten >>; met andere woorden in 
tegenstelling met de slotsom w~ar
heen het hof redeneert, beschikt de 
rechtspersoon over vermogen. 

In de bedoeling van de wetgever 
is het maatschappelijk kapitaal in 
oorsprong een geldsbedrag dat als 
zodanig eens aanwezig behoort te 
zijn, afgezonderd van het persoon
lijk vermogen van de aandeelhou
ders, doch na de aanvang van de 
onderneming verwordt tot een boek
houdkundige tegenpost voor hetgeen 
?aarmede is gedaan (de omzetting 
m andere vermogensvormen mid
dels de bedrijfsvoering) om aldus 
het resultaat van de onderneming te 
kunnen berekenen. 

Het arrest overweegt vervolgens 
(vijfde overweging op bladzijde 8 
van het arrest) << dat in deze balans 
het maatschappelijk kapitaal nog 
steeds opgenomen werd als zijnde 
ter beschikking, alhoewel dit reeds 
op 26 december 1974 afgevoerd 
was >> en ge~ft aldus blijk van een 
opvatting van het maatschappelijk 
kapitaal die niet strookt met de 
opvatting van de wetgever : het juri
dische begrip maatschappelijk kapi
taal verwordt in wezen tot een 
rekeneenheid aan de passiefkant 
van de balans; de wet eist voor het 
bestaan van het bevrijd zijn van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van 
de bestuurders dat aantoonbaar is 
dat dit bedrag ten minste eenmaal 

aanwezig is geweest in contanten en 
aantoonbaar is omgezet in bedrijvig
heid gericht op het nastreven van 
het ~?el van de rechtspersoon, 
nameliJk het maken van winst mid
dels de activiteiten neergelegd in de 
doelsomschrijving van de rechtsper
soon; nergens vereist de wet dat te 
allen tijde de rekeneenheid in de 
vorm van contanten of banksaldi 
aanwezig is. De rechtspersoon ont
staat door formele afzondering van 
vermogen met een bepaald doel : de 
tegenwaarde van dat afgezonderde 
vermogen, uitgedrukt in geld, is het 
maatschappelijk kapitaal : wezenlijk 
een boekhoudkundige post. 

Het is dan ook volmaakt onver
schillig in dit opzicht of op een gege
ven ogenblik een geldsom van de 
ene (bank)rekening van de rechts
persoon wordt overgeschreven naar 
de andere (bank)rekening van die
zelfde rechtspersoon, zoals in feite 
gebeurd is; vast staat dat een reke
ning personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Trekker 
heeft bestaan bij de AMRO Bank te 
Valkenburg, van welke een bedrag 
werd overgeschreven naar de reke
ning van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid te 
Rekem, waarna vervolgens een 
bedrag naar de AMRO Bank te Val
kenburg werd overgemaakt. De 
bedoeling van die overschrijving 
was op eenvoudige wijze aan te 
tonen dat het maatschappelijk kapi
taal ( op het moment van de formele 
oprichting al omgezet is in andere 
vermogensvormen dan contant geld) 
op een ogenblik aanwezig was 
geweest om die omzettingen moge
lijk te maken. 

Het ware juister geweest - en de 
eisers hadden zich heel wat moei
lijkheden bespaard - indien een 
accountantsverklaring ware opge
steld en bij de formele oprichting 
overgelegd, waaruit bleek hoe ten 
tijde van de formele oprichting bij 
de notaris te Kanne, de aandeelhou
ders de betalingen hadden verricht 
die ertoe geleid hadden dat toen al 
activa aanwezig waren ten name 
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van en eigendom van de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Trekker (in oprichting); 
maar de door het hof gewraakte 
wijze van doen van de eisers heeft 
nimmer de misdadige bedoeling 
kunnen hebben te laten voorkomen 
dat iets aanwezig was terwijl er 
niets was. Er was weliswaar geen 
300.000 Belgische frank in contanten 
aanwezig, maar er waren op de 
datum van de formele oprichting 
activa aanwezig, verkregen middels 
van het prive-vermogen van de 
eisers afgezonderde gelden, die te 
zamen meer dan het maatschappe
lijk kapitaal vormden. 

De balans is dan ook in het 
geheel niet vals; wordt de post Kre
dietbank ad 300.182 geschrapt, dan 
komt aan de passiefkant niet 
« Amro Bank Valkenburg 300.182 
Belgische frank » en aan de actief
kant niet « borgstelling Janssen 
300.182 Belgische frank >>, zodat het 
resultaat volkomen eender is. 

Anders dan het hof overweegt in 
het vijfde « Overwegende » op blad
zij de 8 van het arrest is de « terug » 
boeking naar de rekening in Neder
land dan ook niet een onttrekken 
van gelden aan de rechts
persoon. 

Evenmin is vals de verklaring 
gedaan in de akte van oprichting, 
dat elk der vennoten intekende voor 
75.000 Belgische frank en deze had 
volgestort. Het aangeven van de ver
deelsleutel van het maatschappelijk 
kapitaal heeft als ratio het kunnen 
weten wie voor hoeveel moet wor
den aangesproken ter volstorting. 
Staat vast dat het voor de formele 
oprichting reeds omgezette maat
schappelijk kapitaal was volgestort, 
dan is het irrelevant hoe de aandeel
houders verklaren welk deel van het 
kapitaal elk stortte; dat is een 
onderlinge zaak en door de enkele 
handtekening onder de akte stellen 
zij de onderlinge verdeelsleutel voor 
elk bindend vast. 

nemen te benadelen » gebruik heb
ben gemaakt van valse (quod non) 
balansen, is de eerste overweging op 
bladzij de 9 : als de eisers aanzien
lijke bedragen (te zamen minstens 
2 x het maatschappelijk kapitaal) 
hebben ingebracht in de rechtsper
soon, zonder enige wettelijke ver
plichting (kennelijk alleen om der 
wille van hun goede naam als 
zakenlieden), dan is deze vaststel
ling onverenigbaar met het « boze 
opzet » dat de inhoud behoort te zijn 
van een bewezenverklaring, wil een 
veroordeling kunnen volgen. Dat 
boze opzet toch veronderstelt het 
willen nadeel toebrengen aan der
den middels valse stukken, doch de 
enigen aan wie de eisers aantoon
baar schade hebben toegebracht is 
aan henzelve geweest door verplich
tingen voor de rechtspersoon na te 
komen die zij niet behoefden na te 
komen, terwijl nadien die rechtsper
soon - buiten elke redelijke ver
wachting - vrijwel terstond nadat 
zij die gelden had gefourneerd, fail
liet werd verklaard. 

Telastlegging II : 
Kan niet gezegd worden dat de 

gebruikte stukken vals zijn, of blijkt 
niet van boos opzet (gezien hetgeen 
hiervoren is gesteld kan de rechter 
daarvan niet in gemoede overtuigd 
zijn), dan kan geen veroordeling ter 
zake volgen. 

Telastleggingen III en IV : 
Afgezien van het feit dat deze 

telastleggingen de indruk maken 
gedaan te zijn omdat zij het kader 
« vullen » waarin de eerste telastleg
gingen zijn geschied, vereisen zij 
opzet tot benadeling van ( derden, 
bijzonderlijk) de crediteuren. Nu 
vaststaat dat de eisers alles hebben 
gedaan om schade aan de crediteu
ren te voorkomen door onverplicht 
uit hun eigen vermogen gelden in 

Onverenigbaar met de bewezen- de kas van de rechtspersoon te stor
verklaring dat de eisers << met ten ten einde deze in staat te stellen 
bedrieglijk inzicht of met het voor-. de crediteuren te voldoen en failliet-
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verklaring te voorkomen, is elk boos 
opzet, vereiste voor een veroorde
ling, te enen male afwezig : 

Overwegende dat het arrest beide 
eisers tot een enkele straf veroor
deelt, eisers Leis wegens valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stuk
ken en bedrieglijke bankbreuk, 
eiser Smorenberg wegens dezelfde 
misdrijven en daarenboven wegens 
eenvoudige bankbreuk; dat uit het 
arrest blijkt dat de feiten van 
bedrieglijke bankbreuk samenvallen 
met die van valsheid in geschriften 
en gebruik van de valse stukken; 

Overwegende dat de eisers, met 
hun bewering dat niet vals is de ver
klaring gedaan in de akte van 
oprichting, dat elk der vennoten 
75.000 frank had gestort, opkomen 
tegen de feitelijke vaststelling van 
de rechters dat bij de oprichting van 
de vennootschap het maatschappe
lijk kapitaal slechts voor de schijn 
aanwezig was; dat de beschouwin
gen die de eisers aan hun bewering 
verbinden, derhalve niet ontvanke
lijk zijn; 

Overwegende dat de considerans, 
waarin gezegd wordt dat de ven
nootschap steeds een beroep moet 
kunnen doen op de ingebrachte gel
den of de tegenwaarde ervan, 
betrekking heeft op de bij de oprich
ting gepleegde valsheid; dat die con
siderans niet ontkent dat de rechts
persoon over vermogen beschikt of 
dat in de balansen andere actiefbe
standdelen kunnen voorkomen dan 
de ingebrachte gelden of de tegen
waarde ervan; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de valsheid van de balansrekening 
per 31 december 1974 betreft, de 
telastlegging nader omschrijft als 
volgt : << door erop vermelden van 
het beschikbaar bedrag tot beloop 
van 300.182 frank dat de facto niet 
meer aanwezig was daar op 
26 december 1974 een bedrag van 
300.270 frank, zijnde het ontleende 
maatschappelijk kapitaal, aan de 
AMRO Bank te Valkenburg werd 
terugbetaald >>; 

Overwegende dat de eisers het 
arrest aanvechten met beschouwin
gen over het begrip « maatschappe
lijk kapitaal >> dat « in wezen ver
wordt tot een rekeneenheid aan de 
passiefkant van de balans >>; dat ech
ter uit de bewoordingen van de 
telastlegging en uit de redengeving 
van het arrest blijkt dat, waar 
gezegd wordt « dat in de balans het 
maatschappelijk kapitaal nog steeds 
opgenomen werd als zijnde ter 
beschikking, alhoewel het reeds op 
26 december 1974 afgevoerd was >>, 
daarmee bedoeld wordt dat op de 
actiefzijde, in strijd met de werke
lijkheid, nog als beschikbaar ver
meld werd het bedrag waarvoor de 
vennoten bij de oprichting hadden 
ingeschreven; 

Overwegende dat het arrest, bij 
de vaststeling dat de litigieuze 
actiefpost ten onrechte in de balans 
werd vermeld, niet moest nagaan of 
de vennootschap, hoewel het bedrag 
van 300.182 frank niet meer beschik
baar was, tach nog over ander ver
mogen beschikte; 

Overwegende dat het arrest de 
mogelijkheid voor een vennootschap 
om het geld dat bij de oprichting 
beschikbaar is gesteld, in andere 
vermogensvormen om te zetten, niet 
uitsluit, en het evenmin vereist dat 
het geldbedrag dat vennoten bij de 
oprichting storten, steeds als geldbe
drag ter beschikking blijft; dat de 
rechters, ten aanzien van de telast
legging betreffende de balans, aileen 
maar dienden te onderzoeken of het 
geldbedrag dat op de actiefzijde als 
beschikbaar was vermeld, in werke
lijkheid nog als geldbedrag beschik
baar was; dat zij, nu zij vaststellen 
dat zulks niet het geval was en dat 
derhalve een van de onderdelen van 
de balans vals was, terecht oordelen 
dat de hele balans vals was; 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het aanvoert dat het geld tach 
beschikbaar was, opkomt tegen de 
feitelijke beoordeling van de rech
ters; 

Overwegende dat het oordeel dat 
de eisers bij het plegen van de vals-
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heid in geschriften en bij het 
gebruik van de valse stukken heb
ben gehandeld met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden, 
niet onverenigbaar is met de vast
stelling in het arrest dat de eisers 
<< achteraf gelden hebben ingebracht 
om te trachten de nijpende finan
ciele tekorten te verhelpen »; dat 
voor de bewezenverklaring van de 
misdrijven de vaststelling volstaat 
dat de eisers met bedrieglijk oog
merk hebben gehandeld, zelfs 
indien zou komen vast te staan dat 
de eisers achteraf gepoogd hebben 
schade aan de crediteuren en fail
lietverklaring van de vennootschap 
te voorkomen of dat uit de misdrij
ven uiteindelijk geen schade voor de 
crediteuren is voortgevloeid; 

Overwegende dat, voor zover eiser 
Smorenberg opkomt tegen de ver
oordeling wegens eenvoudige bank
breuk, de desbetreffende grief geen 
belang vertoont daar de uitgespro
ken straf door de bewezenverklaring 
van de andere misdrijven wordt ver
antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering : 

Over het middel, reeds weergege
ven, in zoverre het betrekking heeft 
op telastlegging III (eenvoudige 
bankbreuk, doordat eiser Smoren
berg de verklaring dat de betalingen 
gestaakt werden, niet heeft gedaan 
binnen de termijn van drie dagen 
bepaald door artikel 440 van het 
Wetboek van Koophandel) : 

Overwegende dat eiser Smoren
berg aanvoert dat die telastlegging 
opzet tot benadeling van derden, bij
zonderlijk de crediteuren, vereist en 
dat bij hem zodanig boos opzet te 
enen male afwezig was; 

Overwegende dat voor een veroor
deling op grond van het in de telast
legging III bedoelde misdrijf geen 
bijzonder opzet vereist is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de eisers voor 
het overige geen bijzonder middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt elke eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

25 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de heer Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
P.P.C.H. Van der Voort, Maastricht 
(Nederland}. 

Nr. 571 

2' KAMER - 25 mei 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL ENKEL GERICHT TEGEN EEN 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP IS INGESTELD - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
ONDERZOEKSGERECHT - BESLISSING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK OF DE POLITIERECHTBANK -
GEEN ONWETTIGHEID WAT DE BEVOEGDHEID 
BETREFT - ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ 
HET VONNISGERECHT- DE GEVOLGEN VAN 
EEN BESLISSING BLIJVEN BESTAAN ZOLANG 
DE BESLISSING NIET IS VERNIETIGD DOOR 
HET HOF VAN CASSATIE. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - NON BIS IN IDEM - BESLIS

SING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
GEFUNDEERD OP HET GEMIS AAN VOL
DOENDE BEZWAREN- NIEUW ONDERZOEK-
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BESCHIKKING TOT VERWIJZING EN VEROOR
DELING DOOR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK- GEEN IVIISKENNING VAN HET BEGIN
SEL " NON BIS IDEM "· 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - EERSTE ONDERZOEK OP BURGER

LIJKE PARTIJSTELLING, AFGESLOTEN MET 
EEN BESCHIKKING VAN BUITENVERVOL
GINGSTELLING - NIEUW ONDERZOEK OP 
EEN NIEUWE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING, 
ZONDER VASTSTELL!NG IN DE VORDERING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE DAT ER 
NIEUWE BEZWAREN AANWEZIG ZIJN - VER
WIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK - VERZOEK OM 
SCHADEVERGOEDING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ IN HAAR CONCLUSIE- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING RECHTSGELDIG AAN
HANGIG GEMAAKT BIJ DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. 

1o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat gericht is 
tegen een beslissing waartegen geen 
cassatieberoep is ingesteld (1). 

2o De beslissing, waarbij het onderzoeks
gerecht een verdachte naar de correc
tionele rechtbank of de politierecht
bank verwijst, maakt de zaak bij die 
rechtbank aanhangig, voor zover zij 
geen onwettigheid betreffende de 
bevoegdheid bevat; die beslissing 
behoudt haar uitwerking zolang zij 
niet door het Hof van Cassatie is ver
nietigd (2). 

3° Een buitenvervolgingstelling gefun
deerd op een gemis aan voldoende 
bezwaren is een voorlopige beslissing; 
het vonnisgerecht dat, nadat aanvan
kelijk zodanige beschikking is gegeven 
door de raadkamer, de beklaagde ver
oordeelt die door een nieuwe beschik
king van de raadkamer naar de cor
rectionele rechtbank is verwezen, mis
kent daardoor niet het rechtsbeginsel 
" non bis in idem ». 

4o Wanneer een onderzoek ten laste van 
een verdachte is ingesteld op burger
lijke partijstelling en dat onderzoek 
wordt afgesloten met een beschikking 
van buitenvervolgingstelling, nadien 
een nieuw onderzoek wordt ingesteld 

op een nieuwe burgerlijke partijstel
ling, zonder dat het openbaar ministe
rie in de vordering die het aan de 
onderzoeksrechter richt, gewag maakt 
van nieuwe bezwaren, het tweede 
onderzoek wordt afgesloten met een 
beschikking tot verwijzing en de bur
gerlijke partij om schadevergoeding 
verzoekt in haar conclusie voor de cor
rectionele rechtbank, leidt het hof van 
beroep daaruit wettig af dat, aangezien 
de zaak op strafrechtelijk gebied 
rechtsgeldig bij de rechtbank aanhan
gig was gemaakt door een beschikking 
van de raadkamer, de rechtbank 
rechtsgeldig kennis had genomen van 
de burgerlijke rechtsvordering. 

(PRINGELS T. BRESSELEERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het arrest eiseres veroordeelt tot een 
straf wegens zogenaamde feiten van 
diefstal die tussen 22 januari 1979 en 
17 februari 1979 zouden zijn gepleegd 
ten nadele van verweerder, 

terwijl het arrest vaststelt dat omtrent 
de vermelde feiten op 26 maart 1979 door 
de raadkamer te Antwerpen een beschik
king tot buitenvervolgingstelling is gege
ven, welke beschikking in kracht van 
gewijsde is gegaan, en dat omtrent 
dezelfde feiten door hetzelfde onder
zoeksgerecht op 24 september 1979 een 
beschikking van verwijzing is gegeven 
tussen dezelfde partijen; uit de stukken 
van het strafonderzoek onder meer blijkt 
dat de procureur des Konings bij schrij
ven van 6 april 1979 aan de voorzitter 
van de rechtbank ter kennis bracht « dat 
(verweerder) zich als burgerlijke partij 
aanstelt voor de onderzoeksrechter Van 
Coppenolle die reeds een onderzoek las
tens dezelfde verdachte en voor dezelfde 

------------------1 feiten heeft verricht; dat bijgevolg onder

(1) Cass., 5 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 343). 

(2) Cass., 25 feb. 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 
699). 

zoeksrechter Van Coppenolle zou dienen 
aangeduid te worden om zich met boven
vermelde zaak te belasten »; die burger
lijke partijstelling van verweerder niet 
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ontvankelijk was en is en de verwijzing, 
met onder meer de vermelding « Gezien 
de burgerlijke partijstelling, enz. », ten 
onrechte is geschied, gezien de afwezig
heid van een aanstelling nadien; immers, 
zowel de. beschikking van verwijzing als 
het vonms van de eerste rechter verwij
zen naar een burgerlijke partijstelling 
die duidel~jk niet ontvankelijk was, en er 
nergens m de verdere loop van het 
geding een aanstelling ter zake is 
geweest; dat het hof van beroep ten 
onrechte aanneemt dat de latere hande
lingen van de zogenaamde burgerlijke 
partij wel als aanstelling ter zake kun
nen worden beschouwd, quon non gezien 
juist de verwijzing van de aanstelling als 
burgerlijke partij voor de onderzoeks
rechter, aanstelling zoals gezegd onont
vankelijk; verder de vordering van het 
openbaar ministerie evenmin ter zake 
ontvankelijk was en is aangezien uit 
geen enkel stuk blijkt dat nieuwe ele
menten of nieuwe bezwaren aanwezig 
zouden zijn geweest; geen enkel stuk 
van het onderzoek waarop de onderha
vige zaak is gefundeerd, melding of 
gewag maakt van de beschikking van 
buitenvervolgingstelling noch van het 
bestaan van enig nieuw feit of enig 
nieuw bezwaar, en aldus deze vordering 
niet ontvankelijk is en de verwijzing van 
de raadkamer, waarop deze zaak steunt, 
als nietig dient te worden aangemerkt; 
ter zake is ingegaan tegen het algemeen 
rechtsprincipe « non bis in idem >> : 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt wegens feiten waar
voor zij door een beschikking van 
de raadkamer was verwezen naar 
de correctionele rechtbank; dat eise
res haar cassatieberoep niet tegen 
die beschikking heeft gericht; 

Overwegende dat de beschikking, 
waarbij de raadkamer een be
klaagde naar de correctionele 
rechtbank verwijst, voor zover zij 
geen onwettigheid betreffende de 
bevoegdheid bevat, de zaak bij die 
rechtbank aanhangig maakt; dat zij 
haar uitwerking behoud zolang zij 
niet door het Hof van Cassatie is 
vernietigd; dat de in het middel aan
gevoerde nietigheid van de beschik
king van verwijzing geen betrekking 
heeft op de bevoegdheid; dat het 
arrest zich niet de beweerde nietig
heid eigen heeft kunnen maken; 

Overwegende dat een buitenver
volgingstelling gefundeerd op een 
gemis aan voldoende bezwaren een 
voorlopige beslissing is; dat het von
nisgerecht dat, nadat aanvankelijk 
zodanige beschikking is gegeven 
door de raadkamer, de beklaagde 
veroordeelt die door een nieuwe 
beschikking van de raadkamer naar 
de correctionele rechtbank is verwe
zen, daardoor niet het rechtsbegin
sel << non bis in idem » miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen: 

En overwegende dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder zijn schade-eis 
bij conclusie heeft geformuleerd 
voor de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat in het middel 
wordt aangevoerd dat de beschik
king van de raadkamer nietig was 
en dat de correctionele rechtbank, 
derhalve ook het hof van beroep, 
niet geldig kennis kon nemen van Overwegende dat het arrest daar-
de zaak; dat tevens beweerd wordt uit wettig afleidt dat, nu de zaak op 
dat het beginsel « non bis in idem , strafrechtelijk gebied aanhangig 
wordt geschonden door het arrest; was gemaakt door een beschikking 

van de raadkamer, de civielrechte-
Overwegende dat het middel, voor lijke vordering geldig aanhangig 

zover het de nietigheid van de was; 
beschikking van de raadkamer aan-
voert, g.een betrekking heeft op de I Dat het middel niet kan worden 
bestreden beslissing; aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

25 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. P. Ver
craeye, Antwerpen. 

Nr. 572 

2' KAMER - 25 mei 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- :.\IIDDEL DAT KRITIEK OEFE:\"f OP EE::\ FE!-

3° Regelmatig met redenen omkleed en 
naar recht verantwoord is het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling, rechtdoende over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, waarin 
wordt vastgesteld dat het gestolen 
voorwerp van zeer grate waarde was, 
dat de organisatie van de diefstal wijst 
op de zeer gevaarlijke geestesgesteld
heid van de verdachte ten laste van 
wie een ander onderzoek aan de gang 
was voor vier andere diefstallen, eLl 
dat zulks ten zeerste doet vrezen dat· 
de verdachte die een behoorlijk inko
men heeft en dus geenszins uit nood 
heeft gehandeld, bij invrijheidstelling 
andermaal tot dergelijke feiten zal 
overgaan. 

(VERSTRAELEN) 

ARREST 

TELI.JKE BEOORDELIXG vAx DE RECHTER- HET HOF; - Gelet op het bestre-
XIET OXT\"AXKELIJK :.\IIDDEL. den arrest, op 2 april 1982 door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN van inbeschuldigingstelling, gewe

- SCHE::\DI::\G VA:\ HET RECHT VAN VERDE- zen; 
D!Gl::\G - :.\IIDDEL HIERUT AFGELEID DAT 
HET HOF VA:\ BEROEP, KA~'!ER VA:-/ INBE
SCHt:LDIGIXGSTELLI::\G, GEWEIGERD HEEFT 
EE::\ BIJKO~IE::\D 0::\DERZOEK !:-I TE STELLEN 
- GEDI::\GSTt:KKE::\ WAARt:IT :\lET BL!JKT 
DAT ZODA::\IG VERZOEK IS GEDAA:-1 - GE~IS 

AA::\ FEITEL!JKE GRO::\DSLAG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
WET VOORLOPIGE HECHTENIS 20 APRIL 1874, 
ART. 5, GEW. BIJ ART. 3 WET VAN 13 MAART 
1973 - VEREISTEN. 

1' Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitelijke beoor
deling van de rechter (1). 

2' Feitelijke grondslag mist het middel 
waarin schending wordt aangevoerd 
van het recht van verdediging wegens 
weigering door het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, om 
een bijkomend onderzoek in te stellen, 
wanneer uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat zodanig verzoek bij het hof van 
beroep gedaan (2). 

Overwegende dat door de onder
zoeksrechter te Antwerpen op 
24 maart 1982 tegen eiser een bevel 
tot aanhouding werd verleend dat. 
hem op dezelfde datum werd bete
kend te 13 uur; dat dit bevel ver
meldt dat eiser van zijn vrijheid 
werd beroofd op 24 maart 1982, te 
14 uur 45; dat de raadkamer dit 
bevel tot aanhouding bevestigde na 
te hebben vastgesteld dat eiser van 
zijn vrijheid werd beroofd op 
23 maart 1982, te 14 uur 45; dat op 
eisers hager beroep de kamer van 
inbeschuldigingstelling de beschik
king van de raadkamer bevestigt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het bevel tot aan
houding bevestigt, tegen eiser verleend 
op 24 maart 1982 en hem op dezelfde 
datum betekend, te 13 uur, 

terwijl eiser voorhoudt dat hij effectief 
van zijn vrijheid beroofd werd « de mor

------------------1 gen van 23 maart 1982 tussen negen en 
(1) Cass., 30 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 77). 

(2) Zie Cass., 17 feb. 1976 (A.C., 1976, 707) en 
12 met 1982 (ibid., 1981-82, nr 2315). 

tien uur » en dat hij niet voor de onder
zoeksrechter geleid werd binnen de vier
entwintig uren na zijn vrijheidsbero
ving, en terwijl eiser heeft voorgehouden 
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en gevraagd, voor zover zijn stelling nief" verleent en de onderzoeksgerechten, 
gestaafd zou worden door de gegevens die over de bevestiging ervan moe
van het dossier, een bijkomend onder- ten oordelen, de verplichting hebben 
zoek te doen, zodat de onderzoeksgerech- na te gaan of er ernstige en uitzon
ten vooreerst hadden dienen na te gaan 

derlijke omstandigheden bestaan 
of de beweringen van eiser al dan niet d · d 
met de waarheid strookten en de verwij- die ermate de openbare veilighel 
zing naar het onderzoek niet volstaat om raken dat het verlenen van een 
aan deze grondwettelijke plicht tegemoet bevel tot aanhouding en de bevesti
te komen, vermits het onderzoek op het ging ervan, vereist zijn; dat in zoda
kwestieuze punt nog niet gevoerd werd : nig geval bovendien de gegevens 

eigen aan de zaak of de persoonlijk-
Overwegende dat het arrest vast- heid van de verdachte dienen te 

stelt dat « niet blijkt uit het onder- worden gepreciseerd die de ernstige 
zoek dat (eiser) niet binnen de en uitzonderlijke omstandigheden 
24 uren na zijn vrijheidsberoving opleveren en die, om redenen van 
werd ondervraagd door de onder- openbare veiligheid, de voorlopige 
zoeksrechter »; hechtenis vereisen; dat de vervul-

Overwegende dat, indien het mid- ling van de beide voorwaarden op 
del zou bedoelen dat het arrest niet nauwkeurige wijze in het bevel 
antwoordt op eisers verzoek om een dient te worden omschreven; 
bijkomend onderzoek ten einde het Overwegende dat het arrest het 
uur te bepalen waarop hij effectief bevel tot aanhouding bevestigt, dat 
van zijn vrijheid werd beroofd, uit het de redenen waarop dit bevel 
de stukken waarop het Hof vermag gegrond is, overneemt, doch boven
acht te slaan, niet blijkt dat eiser tot dien aanvult en preciseert als volgt : 
de kamer van inbeschuldigingstel- dat de feiten ook bijzonder zwaar
ling zodanig verzoek heeft gericht : wichtig zijn door de zeer grote 

Dat het middel niet kan worden waarde van het gestolene, namelijk 
aangenomen; een kleinhandelswaarde van 1,6 mil-

Over het tweede middel, afgeleid uit joen frank; dat de wijze waarop de 
de schending van artikel 2 van de wet inbraak werd gepleegd, met doorza
van 20 april 1874 op de voorlopige hech- ging van een slot, en de organisatie 
tenis, als vervangen bij artikel 2 van de ervan des te meer wijzen op de zeer 
wet van 13 maart 1973, gevaarlijke geestesgesteldheid van 

doordat het arrest, dat het bevel tot de verdachte, daar deze hiertoe 
aanhouding bevestigt, verwijst naar de overging spijts het reeds tegen hem 
ernst van de feiten, naar de omstandig- lopende onderzoek voor vier andere 
heden waarin ze werden gepleegd en diefstallen, waarvoor hij in vrijheid 
naar de omstandigheid dat lastens eiser 
vier onderzoeken lopen in verband met was gelaten, hetgeen ten zeerste 
diefstallen, doet vrezen dat hij, bij invrijheid-

terwljl, luidens de in het middel aange- stelling, andermaal tot dergelijke 
haalde wetsbepaling, die vermeldingen feiten zal overgaan, zulks zeker nu 
niet volstaan om de ernstige en uitzon- blijkt dat hij een behoorlijk inko
derlijke omstandigheden aan te duiden men zou hebben en dus geenszins 
die de openbare veiligheid raken en uit nood handelde; 
waarop de aanhouding gegrond is; dat de 
omstandigheid dat er onderzoeken han- Overwegende dat zodoende het 
gende zijn betreffende diefstallen, niet arrest zijn beslissing niet enkel laat 
alleen niet volstaat om eisers aanhou- steunen op de in het middel weerge
ding te staven, maar dat het louter feit geven omstandigheden; dat het 
van het bestaan van die onderzoeken bovendien, zoals blijkt uit de hierbo
niet bewijst dat eiser zich schuldig heeft ven aangehaalde consideransen, 
gemaakt aan het feit waarover een 
onderzoek gevoerd wordt : nauwkeurig de gegevens eigen aan 

de zaak en de persoonlijkheid van 
Overwegende dat de onderzoeks- eiser omschrijft die ernstige en uit

rechter die een bevel tot aanhoudinlf_ zonderlijke omstandigheden opleve-
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ren waaruit het gevaar wordt afge
leid dat de openbare veiligheid voor
taan zou lopen indien eiser in vrij
heid wordt gesteld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stanW~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; veroordelt eiser in de 
kosten. 

25 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal Advocaat mr. J. 
Mahieu, Antwerpen. 

Nr. 573 

2' KAMER - 26 mei 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE TOT TUSSENKOMST OPGEROEPEN VERZE
KERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKO
MEN PARTIJ - GEEN GEDING AANGESPAN
NEN TUSSEN HEN OF VEROORDELING TEN 
VOORDELE VAN DAT FONDS - NIET ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP. 

spannen en geen veroordeling van de 
verzekeraar ten gunste van dat Fonds 
is uitgesproken (1). 

(« DE SOCIALE VOORZORG , C.V. T. « ROYALE 
BELGE N.V., ULI, FULCO, VANBELL!N-
GHEN, GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR-

BORGFONDS) 

26 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie 
van van de h. Declercq, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
Simont. 

Nr. 574 

2' KAMER - 26 mei 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN 
EEN EINDVONNIS OP TEGENSPRAAK, IN 
HOGER BEROEP GEWEZEN. 

Buiten het geval van art. 40, vierde lid, 
wet van 15 juni 1935 en het geval van. 
overmacht, is te laat ingediend de voor
ziening die in strafzaken, tegen een 
eindvonnis op tegenspraak in hager 
beroep gewezen, is ingesteld na het 
verstrijken van de termijn bepaald in 
art. 373 Sv. (1). 

(KOVACS) 

25 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal. 

De voor het strafgerecht tot tussenkomst 1-----------------
opgeroepen verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, dat voor hetzelfde gerecht vrij
willig is tussengekomen, wanneer tus
sen die partijen geen geding is aange-

Nota arrest nr. 573 : 

(1) Zie Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 520). 
Contra : Cass., 18 sept. 1979 (ibid., 1979-80, 
nr. 31). 

Nota arrest nr. 574 

(1) Cass., 10 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 23). 
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Nr. 575 

2• KAMER - 26 mei 1982 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRE
KEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
HOGERE BEROEPEN VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE EN VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ - CORRECTIONELE RECHTBANK DIE HET 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK WIJ
ZIGT, DE STRAFVORvERING VERJAARD EN 
HET MISDRIJF BEWEZEN VERKLAART EN AAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ SCHADEVERGOE
DING TOEKENT - EENSTEMMIGHEID VER
EIST IN ZOVERRE HET MISDRIJF, GRONDSLAG 
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, 
BEWEZEN IS VERKLAARD. 

Het vonnis van de correctionele recht
bank dat, op de hogere beroepen van 
het openbaar ministerie en van de bur
gerlijke partij, tegen een vrijsprekend 
vonnis van de politierechtbank, de 
strafvordering verjaard en het misdrijf 
bewezen verklaart en aan de burger
Jijke partij schadevergoeding toekent, 
moet vaststellen dat het met eenparige 
stemmen is uitgesproken, in zoverre 
het het misdrijf, waarop de burgerlijke 
rechtsvordering is gegrond, bewezen 
verklaart (1). (Art. 211bis Sv.) 

'(LEGRAND T. LAMBERT; LAMBERT T. LEGRAND) 

26 mei 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. S. Gronowski, Brussel. 

Nr. 576 

2• KAMER - 26 mei 1982 

1o JEUGDBESCHERMING - JEUGDBE

SCHERMINGSWET 8 APRIL 1965, ART. 38 -
DRAAGWIJDTE. 

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT DAT 

Nota arrest nr. 575 : 

(1) Zie Cass., 23 okt. 1973 (A.C., 1974, 217); 
23 dec. 1974 {ibid., 1975, 480); 20 juni 1979 
(ibid., 1978-79, 1260); 6 en 21 jan. 1981 (ibid., 
1980-81, nrs. 257 en 295). 

EEN MINDERJARIGE NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK VERWIJST - SCHENDING 
VAN ART. 38 JEUGDBESCHERMINGSWET 
8 APRIL 1965 - ONBEVOEGDVERKLARING 
DOOR HET VONNISGERECHT - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED. 

1o Krachtens art. 38 Jeugdbeschermings
wet dient de jeugdrechtbank te oorde
Jen of een maatregel van bewaring, 
behoeding of opvoeding niet geschikt is 
voor een minderjarige die meer dan zes
tien jaar en minder dan valle achttien 
jaar oud was ten tijde van het voor haar 
gebrachte en als misdrijf omschreven 
feit en moet zij bijgevolg beslissen dat 
zij de zaak uit han den zal geven en naar 
het openbaar ministerie verwijzen met 
het oog op vervolging voor het bevoegde 
gerecht als daartoe grand bestaat; van 
die regel kan niet worden afgeweken 
wanneer het feiten betreft die wegens 
eenheid van opzet gebeurlijk een enkel 
misdrijf zouden kunnen opleveren met 
feiten waarvan de behandeling door de 
rechter uit handen is gegeven (1). 

2o Wanneer de jeugdkamer van het hof 
van beroep, bij een eerste arrest, met 
toepassing van art. 38 Jeugdbescher
mingswet de behandeling uit handen 
geeft van als misdrijf omschreven lei
ten die ten laste zijn gelegd van een 
minderjarige van meer dan zestien jaar 
en minder dan valle achttien jaar oud, 
vervolgens de kamer van inbeschuldi
gingstelling van hetzelfde hoi, bij een 
tweede arrest, de minderjarige wegens 
verscheidene misdrijven naar de cor
rectionele rechtbank verwijst, op grand 
dat kon worden vermoed dat deze mis
drijven samen met de feiten van het 
eerste arrest een enkel collectief mis
drijf opleveren, en hetzelfde hoi, met 
bevestiging van het vonnis van de cor
rectionele rechtbank, in een derde 
arrest zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de naar die recht
bank verwezen feiten, omdat de jeugd
rechtbank eventueel de behandeling 
van die feiten uit handen diende te 
geven, vernietigt het Hoi, op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
nadat het heeft onderzocht of die arres
ten kracht van gewijsde hebben verkre-

Nota's arrest nr. 576 : 

(1) en (2) Wat betreft de verwijzing van de 
zaak naar de procureur des Konings, zie Cass., 
14 feb. en 26 juni 1979 (A.C., 1978-79, 706 en 
1286). 
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gen en heeft vastgesteld dat uit de 
tegenstrijdigheid van het tweede en het 
derde arrest een geschil over rechts
macht is ontstaan waardoor de rechts
gang wordt belemmerd, het tweede 
arrest, en verwijst de zaak naar de pro
cureur des Konings (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE C ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechtsge
bied, op 9 april 1982 ingediend door 
de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Luik; 

Overwegende dat de jeugdkamer 
van het Hof van Beroep te Luik, bij 
in kracht van gewijsde gegaan arrest 
van 12 juni 1981, overeenkomstig 
artikel 38 van de wet van 8 april 1965 
het dossier uit handen heeft gegeven 
betreffende 34 als misdrijven 
omschreven feiten welke na 7 juli 
1980 waren gepleegd en ten laste 
waren gelegd aan de gedetineerde 
C ... , die op 25 november 1963 geboren 
is te Adapazar (Turkije); 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Luik, bij beschikking van 30 sep
tember 1981, de gedetineerde C ... uit 
dien hoofde verwezen heeft naar de 
Correctionele Rechtbank te Luik, die 
hem op 4 december 1981 veroordeeld 
heeft tot een gevangenisstraf van 
twee jaar met een probatie-uitstel 
van vijf jaar voor de helft van de 
straf; dat het openbaar ministerie 
van die beslissing in hager beroep is 
gekomen zodat de zaak aanhangig is 
bij het Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat bij arrest van 
6 oktober 1981 de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Luik C ... , met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik verwezen heeft wegens 28 mis
drijven die gepleegd waren na 7 juli 
1980, dat is tijdens dezelfde periode 

(2) Zie nota 1 op voorgaande biz. 

als waarin de 34 feiten, vermeld in 
het arrest waarbij de zaak uit handen 
werd gegeven, gepleegd waren, en 
v66r 13 maart 1981, dag waarop de 
rechter in eerste aanleg de zaak uit 
handen heeft gegeven op grand dat 
er ernstige vermoedens bestonden 
dat de 28 telastleggingen te zamen 
met de 34 feiten, die opgesomd wor
den in het op 12 juni 1981 gewezen 
arrest waarbij de zaak uit handen 
gegeven werd, een enkel collectief 
misdrijf opleverden waaraan eenheid 
van opzet ten grondslag lag; 

Overwegende dat tegen dit arrest 
van verwijzing geen enkel rechtsmid
del is ingesteld; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Luik, bij arrest van 
5 maart 1982 waarbij het op 30 okto
ber 1981 gewezen vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Luik beves
tigd werd, zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de 
feiten die de kamer van inbeschuldi- · 
gingstelling van het hof van beroep 
bij arrest van 6 oktober 1981 naar de 
correctionele rechtbank verwezen 
had, op grand dat de jeugdrechter in 
hager beroep in zijn arrest van 
12 juni 1981 niet een dossier uit han
den kon geven dat feiten betrof waar
van hij nooit kennis had genomen; 

Overwegende dat dit arrest in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de strijdig
heid van beide arresten een geschil 
over rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 38 van de wet van 8 april 1965 
het de jeugdrechtbank is die moet 
oordelen of ze een maatregel van 
bewaring, behoeding of opvoeding 
niet geschikt acht voor een minderja
rige die op het tijdstip van de· feiten 
ouder was dan zestien jaar en jonger 
dan valle achttien jaar en die naar 
haar verwezen wordt wegens een als 
misdrijf omschreven feit, dat het de 
jeugdrechtbank is die de zaak uit 
handen moet geven en ze moet ver
wijzen naar het openbaar ministerie 
met het oog op vervolging v66r het 
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bevoegde gerecht als daartoe grond 
bestaat; dat de jeugdrechtbank die 
bevoegdheid ook bezit als het gaat 

(RCWET, LIEGEOIS 
T. VERE::\IGDE PROVECIE)I ::\.\'.) 

om feiten welke gebeurlijk, ingevolge 
eenheid van opzet, een enkel misdrijf 
vormen met feiten waarvan de rech
ter het dossier uit handen heeft gege-
ven; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het op 6 oktober 1981 gewezen arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Luik; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de procureur des 
Konings te Luik. 

26 mei 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sievan de h. Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 577 

1' KAMER - 27 mei 1982 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADEVEROOR
ZAKENDE ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN 
KIND DAT NOG NIET TOT DE JAREN DES 
ONDERSCHEIDS IS GEKOMEN - ONDER
SCHEIDINGSVERMOGEN - ONAANTASTBARE 
FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

De rechter bij wie een vordering inza
ke burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
aanhangig is, oordeelt op onaantast
bare wijze in feite of een kind al dan 
niet tot de jaren des onderscheids is 
gekomen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(1} Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1038}. 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over .het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2.12, 2.13, 
9.1.1, 42.2.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, ofschoon het erop 
wijst dat het kind van de eisers 
« 4 112 jaar was op het ogenblik van de 
feiten en met een tweewielige fiets 
reed », niettemin beslist dat « het kind 
voor twee derde aansprakelijk moet wor
den verklaard voor de schade ten 
gevolge van het ongeval , dat haar is 
overkomen, en doordat het aldus beslist 
op grond « dat het kind zonder twijfel de 
vrachtwagen van R ... (de verzekerde van 
verweerster) moest hebben opgemerkt 
(en) dat het met een kleine fiets op het 
trottoir reed », 

terwijl, eerste onderdeel, een kind van 
41/2 jaar nog niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen en dus geen 
fout kan begaan waarvoor het burger
rechtelijk aansprakelijk is; wanneer 
schade is veroorzaakt door de fout van 
een derde en door het gedrag van het 
slachtoffer dat niet burgerrechtelijk aan
sprakelijk is omdat het nog niet tot de 
j aren des onderscheids is gekomen, die 
derde moet worden veroordeeld tot alge
hele vergoeding van die schade, waaruit 
volgt dat het arrest niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat het kind van de 
eisers, « dat 4 1/2 jaar was op het ogen
blik van de feiten », voor het ongeval 
voor twee derde aansprakelijk was in de 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en dat bijgevolg verweerster 
slechts een derde van de schade diende 
te dragen (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de bestuurders 
krachtens artikel 9.1.1 van het Wegver
keersreglement de rijbaan moeten vol
gen; bestuurder is al wie een « voertuig » 
bestuurt (artikel 2.12 van het Wegver
keersreglement), dat wil zeggen een 
« middel van vervoer te land '' 
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(artikel 2.13), een « kleine fiets » van een 
kind van 4 1/2 j aar niet als een mid del 
van vervoer kan beschouwd worden doch 
een louter kinderspeeltuig is; daaruit 
volgt dat de beslissing, volgens welke het 
kind van de eisers een fout heeft begaan 
omdat « het met een kleine fiets op het 
trottoir reed », de wettelijke begrippen 
« voertuig » en « bestuurder » miskent 
alsmede voormeld artikel 9.1.1 dat enkel 
de bestuurders verplicht de rijbaan te 
volgen (schending van alle in de aanhef 
van het middel aangehaalde bepalingen 
van het Wegverkeersreglement en, bijge
volg, ook schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over het door verweerster tegen 

dit onderdeel aangevoerde middel 
van niet-ontvankelijkheid, hieruit 
afgeleid dat de eiseressen feitelijke 
gegevens ter beoordeling voorleggen 
aan het Hof : 

Overwegende dat de rechter, bij 
wie een rechtsvordering inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
aanhangig is, in feite oordeelt of een 
kind al dan niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen; 

Overwegende dat het middel, 
waarin wordt betoogd dat het slacht
offer van het ongeval, een kind van 
4 1/2 jaar oud, niet burgerrechtelijk 
aansprakelijk is op grond dat het op 
de dag van het ongeval nog niet tot 
de jaren des onderscheids was geko
men, het Hof ertoe zou verplichten 
feitelijke gegevens te onderzoeken 
en te beoordelen, hetgeen niet tot 
zijn bevoegdheid behoort; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist « dat het 
kind voor twee derde aansprakelijk moet 
worden verklaard voor de schade ten 
gevolge van het ongeval », op grand << dat 
het zonder twijfel de vrachtwagen van 

R... (de verzekerde van verweerster) 
moest hebben opgemerkt en onmogelijk 
het gevaarte niet kon hebben gezien; dat 
het met een kleine fiets op het trottoir 
reed »; 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
de voor hen regelmatig genomen conclu
sie betoogden dat « het feit dat Patricia 
R ... (hun dochter) met de fiets reed, niet 
relevant is wat de oorzaken van het 
ongeval betreft; immers niet aileen vol
wassenen het trottoir mogen gebruiken, 
en zo het kind, zelfs al was het enkele 
j aren ouder geweest, haar fiets op het 
trottoir aan de hand had geleid, iets wat 
het mag doen krachtens artikel 42.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975, of op het trottoir had gelopen, het 
bijna op dezelfde hoogte zou zijn 
geweest als op de fiets; het feit dat zij 
met de fiets op het trottoir reed haar dus 
niet minder zichtbaar maakte; de heer 
R... hoe dan ook de kleine Patricia had 
moeten opmerken en haar had moeten 
laten passeren », de eisers aldus uitdruk
kelijk betoogden dat de aan hun kind 
verweten « fouten » in geen geval in ver
band stonden met het ongeval, gelet op 
het feit dat de verzekerde van verweer
ster een maneuver uitvoerde en dus 
eerst mocht voortrijden zo hij dat kon 
doen zonder gevaar voor hun dochter; 
het arrest, nu het enkel beslist dat het 
kind voor tweede derde aansprakelijk 
moet worden verklaard voor de schade 
ten gevolge van het ongeval, omdat het 
op het trottoir reed en de vrachtwagen 
van de verzekerde van verweerster had 
moeten opmerken, zonder duidelijk aan 
te geven hoe die « fouten » mede aan de 
basis konden liggen van de schade 
ondanks de op de verzekerde van ver
weerster rustende verplichting om voor
rang te verlenen, niet antwoordt op de 
conclusie van de eisers wat dat punt 
betreft; daaruit volgt dat de beslissing, 
waarbij het kind van de eisers voor twee 
.derde aansprakelijk wordt verklaard 
voor de schade ten gevolge van het onge
val, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), 

tweede onderdeel, de delictuele aan
sprakelijkheid in de zin van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek het bestaan 
van een oorzakelijk verband tussen de 
schuld en de schade veronderstelt; noch 
uit de vaststelling dat het kind van de 
eisers met de fiets op het trottoir reed 
en de vrachtwagen van de verzekerde 
van verweerster zeker had moeten op
merken, noch uit enige andere grand 
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van het arrest volgt dat er een ondubbel
zinnig oorzakelijk verband bestaat tus
sen die zogenaamde fouten en de door 
het ongeval veroorzaakte schade; niets 
immers bewijst dat, zo het kind te voet 
op het trottoir had gelopen en de vracht
wagen had kunnen zien, het ongeval zich 
niet zou hebben voorgedaan of minder 
ernstige gevolgen zou hebben gehad; 
daaruit volgt dat de beslissing waarbij 
het kind voor twee derde aansprakelijk 
wordt verklaard voor de schade, bij 
gebrek aan vaststelling van een oorzake
lijk verband tussen de aan het kind ver
weten fouten en de schade ten gevolge 
van het ongeval, niet naar recht is ver
antwoord (schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek}: 

Over het geheel van het middel 
Overwegende dat uit de in het 

middel aangehaalde conclusie blijkt 
dat de eisers op grond van de 
daarin uiteengezette argumenten 
betoogden dat de omstandigheid dat 
het slachtoffer met de fiets reed, 
niet in aanmerking kan worden 
genomen als oorzaak van het onge
val; 

Dat uit de op het tweede onder
dee! van het eerste middel en op het 
tweede middel gegeven antwoorden 
blijkt dat het arrest zich voor de 
omschrijving van de door de 
bestuurder van de vrachtwagen en 
het slachtoffer begane fouten 
baseert op omstandigheden die met 
dat feit geen verband houden; dat 
het hof van beroep derhalve niet 
meer hoefde te antwoorden op de in 
het eerste onderdeel weergegeven 
conclusie; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende evenwel dat het 
arrest, om te beslissen dat de eisers 
twee derde moeten dragen van de 
door het ongeval veroorzaakte 
schade, vermeldt « dat het kind 
zeker die vrachtwagen moest heb
ben opgemerkt en onmogelijk het 
gevaarte niet kon hebben gezien »; 
dat het arrest niet vaststelt dat een 
oorzakelijk verband in de zin van de 

artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek bestaat tussen de 
fout van het kind en het ongeval; 

Dat de op de rechtsvordering van 
de eisers gewezen beslissing der
halve niet naar recht is verant
woord; 

Dat het middel in dat opzicht 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat het kind een fout 
heeft begaan, dat verweerster ten 
minste een derde moet dragen van 
de door het ongeval veroorzaakte 
schade, en behalve in zoverre het 
uitspraak doet over het bedrag van 
de door de eisers geleden schade en 
een onderzoeksmaatregel beveelt; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing hieromtrent over aan de 
feitenrechter; verwijst de aldus 
be per kte zaak naar het Hof. van 
Beroep te Brussel. 

27 mei 1982 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters - Verslaggever: de h. Stra
nard - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 578 

1• KAMER - 28 mei 1982 

CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 

ZAKEN- CASSATIE VAN EEN VONNIS- VER
NIETIGING VAN DE PROCEDURE DIE HET 
GEVOLG ERVAN IS. 

De cassatie van een vonnis brengt de 
vernietiging mee van het vonnis dat het 
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gevolg ervan is, zelfs indien tegen dit 
Jaatste geen voorziening werd inge
steld (1}. 

(DE VOOGT, SIMONS T. VAN HEUCKELOM E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 november 1980 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 544, 646, 2219, 2235, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 591, 3', 593 en 1138, 
3', van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de grenslijn tussen de eigendommen van 
partijen vastgesteld is volgens de lijnen 
M C' K L op het plan van de heer Van 
den Heuvel, gevoegd bij zijn deskundi
genverslag van 14 juli 1975, en de zaak 
verzendt naar de vrederechter van 
Herentals met het oog op de paalsteking, 
op grond : dat de eisers ten onrechte 
aanvoeren dat de vordering tot afpaling 
niet ontvankelijk is omdat er in 1928 een 
afpaling is geweest die onafgebroken 
gerespecteerd werd; dat immers een 
afpaling steeds kan gevraagd worden, 
welk ook het tijdsverloop is dat de erven 
onbepaald zijn gebleven; dat het niet 
blijkt dat de verweerders sub 1 en 2 de 
haag langs de zijde van het perceel van 
de eisers als een feitelijke of een juri
dische scheiding hebben beschouwd; dat 
het passend is het besluit van de deskun
dige, die nauwgezet gehandeld heeft, 
voor de scheidingslijnen bij te treden, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun tweede conclusie staande hielden 
dat de door de verweerders onder 1 en 2 
aangevochten scheidingslijn gedurende 
meer dan 30 jaar erkend en geres
pecteerd was ~n, zelfs indien de rechts
voorgangers een strook grond zouden 
ingepalmd hebben, de eisers daarvan de 
eigendom dan verworven hadden inge
volge verkrijgende verjaring; het vonnis 
op · dit verweermiddel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de revendicatie van 
het betwiste stuk grond, ten titel van 
verkrijgende verjaring, onafhankelijk is 
van de vaststelling van de grenzen door 
afpaling, zodat over deze tegenvordering 
van de eisers geen uitspraak werd 
gedaan en ze in alle geval ten onrechte 
werd verworpen (schending van de arti
kelen 544, 646, 2219, 2235, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 591, 3', 593 en 1138, 
3', van het Gerechtelijk Wetboek); 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis het 

verweer, dat de eisers lieten steu
nen op het verwerven van de eigen
dom door dertigjarige verjaring, niet 
beantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de cassatie van 

de bestreden beslissing de vernieti
ging meebrengt van de vonnissen 
van 6 januari en 25 maart 1981 van 
de vrederechter van het kanton 
Herentals, die het gevolg ervan zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van 
het middel dat niet tot ruimere cas
satie kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis en de vonnissen 
van 6 januari en 25 maart 1981 van 
de vrederechter van het kanton 
Herentals, in zoverre uitspraak 
wordt gedaan over de grenslijn tus
sen en de overeenkomstige afpaling 
van de erven van de eisers en de 
verweerders sub 1 en 2, alsmede 
over de kosten wat die partijen 
betreft; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen; houdt de kosten aan 
en zegt dat erover door de feiten
rechter zal worden beslist; verklaart 
onderhavig arrest bindend voor de 
verweerders sub 3, 4, 5 en 6; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

----------------1 Antwerpen, zitting houdende in 
(1) Cass., 26 april 1972 (A.C., 1972, 807) en 

29 mei 1975 (ibid., 1975, 1033); zie Cass., 
10 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 464), met cone!. 
van proc.-gen. Dumon. 

hager beroep. 

28 mei 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 579 

1 e KAMER - 28 mei 1982 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - NIEUW M!DDEL - M!DDEL BETREF
FENDE DE BEGROTING VAN DE RECHTSPLE
GINGSVERGOEDING - MIDDEL NIET AAN DE 
FEITENRECHTER VOORGELEGD - NIET ONT
VANKELIJK M!DDEL (1). 

(SERVRANCKX, NATIONAAL VERBAND VAN SO
CIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. ONDERLINGE 
MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, 

GHIJSELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door 
de wet van 6 juli 1973, en 1, inzonderheid 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 30 november 1970 tot vaststelling 
van het tarief van de invorderbare kos
ten, bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de kosten aan de 
zijde van de verweerders op 16.275 frank 
begroot en hen aldus gezamenlijk een 
dubbele rechtsplegingsvergoeding toe
kent, 

terwijl de rechtsplegingsvergoeding 
begroot wordt voor elke aanleg, en dus 
voor elke vordering, ongeacht het aantal 
tegenstrevers, al dan niet vertegenwoor
digd door verschillende advocaten, en 
ten aanzien van elke partij, die door een 
advocaat bijgestaan wordt en een eigen 

(1) Zie Cass., 27 juni. 1974 (A. C., 1974, 1219). 

belang heeft; ten deze de verweerders in 
een zelfde aanleg optraden, dat wil zeg
gen een zelfde vordering gesteld hadden 
tegen de twee eisers waarvan de tweede 
tussenkwam als gesubrogeerde in de 
rechten van de eerste; zij door een 
enkele advocaat bijgestaan waren en een 
gemeenschappelijk belang hadden nu 
eerste verweerster optrad als gesubro
geerde in de rechten van haar lid, 
tweede verweerder, en zij dus geen 
eigen belang hadden; zodat het arrest 
aan de verweerders slechts een rechtsple
gingsvergoeding mocht toekennen, te ver
delen onder hen : 

Overwegende dat de verweerders 
in hun conclusie onder meer de ver
oordeling van de eisers vorderden in 
de kosten van hoger beroep, bepaald 
als volgt : « akte van hoger beroep 
1.050 + 2.625 frank, gezamenlijke 
rechtsplegingsvergoeding ten over
staan van de partij Servranckx 4.200 
frank, gezamenlijke rechtsplegings
vergoeding ten overstaan van de 
partij Socialistische Mutualiteiten 
8.400 frank »; dat de eisers, zeals uit 
hun conclusies blijkt, met betrek
king tot die vordering, voor het hof 
van beroep geen bijzonder middel 
hebben aangevoerd; dat het arrest 
de eisers in de kosten veroor.deelt 
en die kosten begroot zoals door de 
verweerders was gevraagd; 

Overwegende dat het middel, dat 
de eisers thans voor het Hof hierte
gen laten gelden, de openbare orde 
niet raakt en evenmin op dwingende 
wettelijk bepalingen berust; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

28 mei 1982 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Anciaux. 
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Nr. 580 

1" KAMER - 28 mei 1982 

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR RESPECTIEVE FOUTEN VAN VER
SCHEIDENE PERSONEN- lEDER VAN HEN IS 
T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN TOT VOL
LEDIGE SCHADEVERGOEDING (1}. (ARTT. 1382 

EN 1383 B.W.} 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR RESPECT!EVE FOUTEN VAN VER
SCHEIDENE PERSONEN - EIGEN EN RECHT
STREEKSE SCHADE VAN DE ECHTGENOOT VAN 
EEN RUNNER - lEDER VAN HEN IS T.A.V. DE 
BENADEELDE GEHOUDEN TOT VOLLEDIGE 
SCHADEVERGOEDING (2}. (ARTT. 1382 EN 1383 

B.W.) 

(HERMANS T. CATTHOOR E.A.} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het liJestre
den vonnis, op 25 februari 1981 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het kanton Brasschaat; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382, 1383 en 1384, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis de vordering van 
eiser, die strekte tot vergoeding van de 
schade aan zijn wagen ingevolge het 
ongeval van 7 september 1978, ongegrond 
verklaart ten aanzien van eerste en 
tweede verweerder en slechts voor de 
helft gegrond verklaart ten aanzien van 
derde verweerster, en deze beslissing als 
volgt motiveert : « Aangezien uit de gege
vens van het strafbundel blijkt dat zonder 
zware fout van echtgenote van aanlegger, 
tevens voerste{ van zijn auto, het zevenja
rig kind niet zo'u zijn aangereden geweest; 
dat elke "dubbel-voorzichtige " voerder 
(termen van de wegcode) moet voorzien 
dat het meer dan mogelijk is dat van ach
ter .een tot stilstand gekomen school-auto
bus een of meer kinderen plots te voor
schijn kunnen komen en de baan overlo
pen; dat hij dan ook zijn snelheid moet 

(1) Cass., 9 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 215). 

(2) Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 190), 
met noot E.L. 

· regelen onder andere in functie van de 
afstand die hij kan laten tussen de stil
staande bus en zijn eigen voertuig; dat, op 
de plaats van de aanrijding, het wegdek 
slechts zes meter breed is en het rijden 
aan een snelheid van 40 a 50 kilo
meter per uur in die omstandigheden roe
keloos is; aangezien derde verweerster 
verklaart wat volgt: "Ik verlang mij uit te 
drukken in de Nederlandse taal. Op heden 
7 september 1978 was ik als begeleidster 
op de schoolbus van de rijksmiddelbare
school van Wuustwezel. Te Brecht, in de 
Molenstraat, ter hoogte van waning num
mer 25, heb ik drie kinderen van de auto
bus gelaten. Gezien er steeds een groat 
meisje mede afstapt, heb ik mij steeds 
onthouden de kinderen naar de overzijde 
van de rijbaan te vergezellen. Wanneer ik 
heden het laatste kind van de schoolbus 
aan het laten was, hoorde ik plots rem
men. Ik ben samen met de bestuurder van 
de schoolbus en de omstaanders gaan zien 
wat er gebeurd was. Ik bemerkte toen dat 
het kind Alex op de graskant zat. Ik heb 
de personenwagen die het kind heeft aan
gereden, niet zien aankomen "; dat de 
opvatting, die derde verweerster blijkt te 
huldigen over de omvang van haar bezol
digde taak van " begeleidster " van kleine 
kinderen, weerzinwekkend is; haar taak 
zou er enkel in bestaan te beletten dat 
kleine kinderen, bij het uit de autobus 
"springen ", hun beentjes zouden breken 
zonder zich om hun veiligheid te bekom
meren; dat derde verweerster enkel voor 
twee kleine en een groat kind te zorgen 
had; dat zij daarbij de plicht had de twee 
kleintjes bij de hand te houden en ze 
slechts los te laten tot ze er zeker van was 
dat daar geen het minste risico meer aan 
verbonden was, vooral daar een hunner 
onmiddellijk de straat moest oversteken; 
aangezien de arbeidswetgeving, en inzon
derheid artikel 3 van de wet van 3 juli 
1978 niets te maken heeft met onderha
vige betwisting, vermits gezegd artikel 
verhoudingen regelt tussen werkgever en 
werknemer onderling doch niet die tussen 
hen en derden; aangezien ten slotte het 
bedrag gevorderd als schadevergoeding 
ons als gerechtvaardigd voorkomt, doch 
aanlegger zelf er de helft van voor zijn 
rekening moet houden, om de hager uit
eengezette redenen », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis de 
redenen niet opgeeft waarom het de vor
dering ten laste van eerste en tweede 
verweerder afwijst (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); de enkele 
vaststelling dat andere bij het ongeval 
betrokken partijen fouten hebben begaan, 
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niet volstaat om de vordering af te wijzen 
die gericht was tegen eerste en tweede 
verweerder en steunde op hun aanspra

. kelijkheid als houder voor de objectieve 
fout van hun kind die bestond in het plots 
oversteken van de rijbaan (schending van 
de artikelen 1382, 1383 en 1384, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis, op grond 
van de vaststelling van een fout van derde 
verweerster en van de echtgenote van 
eiser, niet wettig kon beslissen slechts 
de helft toe te kennen van de vordering 
die eiser tegen derde verweerster had 
ingesteld ten einde vergoeding te beko
men van de schade aan zijn wagen inge
volge het ongeval van 7 september 1978 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, na te 

hebben vastgesteld dat de eerste 
twee verweerders door eiser « wor
den gedagvaard op grond van 
artikel 1384, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek (gebrek in opvoeding 
en aan bewaking) >>,die eis ontvanke
lijk doch ongegrond verklaart zonder 
die beslissing door enig motief te ver
antwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het vonnis, in de 
beoordeling van de aansprakelijk
heid voor het ongeval, de fouten rele
veert van de echtgenote van eiser en 
van verweerster onder 3 en deze laat
ste dan tot de helft van de door eiser 
aan zijn wagen geleden schade ver
oordeelt. 

Overwegende dat, wanneer een 
fout de schade heeft veroorzaakt, de 
dader ervan ten aanzien van de ge
laedeerde gehouden is tot volledige 
vergoeding van die schade, ook al 
werd die schade eventueel mede ver
oorzaakt door de samenlopende fout 

geleden schade te veroordelen op de 
enige grand dat de derde, die de 
schade mede heeft veroorzaakt, de 
echtgenote van eiser is, de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

dient te worden uitgebreid tot de 
beslissing waarbij de eis tot vrijwa
ring van de eerste twee verweerders 
tegen verweerster onder 3 zonder 
voorwerp wordt verklaard; dat 
immers, nu geen van de partijen 
tegen die beslissing een ontvanke
lijke voorziening vermocht in te stel
len, zij, wat de omvang van de vernie
tiging betreft, niet te onderscheiden 
is van het bestreden dispositief; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet : 1° over de eis van eiser 
tegen de eerste twee verweerders; 
2o over de eis tegen verweerster onder 
3, verstaan zijnde dat de beslissing 
dat die verweerster een fout heeft 
begaan in oorzakelijk verband met 
het ongeval, dat de schade werd ver
oorzaakt door die fout en door de fout 
van de echtgenote van eiser en dat de 
schade in hoofdsom 9.630 frank 
bedraagt, wordt gehandhaafd; 3° over 
de eis tot vrijwaring van de eerste 
twee verweerders tegen verweerster 
onder 3; 4° over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat hierover door 
de feitenrechter zal worden beslist, 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Vrederechter van het kanton 
Kapellen. 

van een derde; 28 mei 1982 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter- Ver

Overwegende dat het vonnis der-~ slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
halve, door verweerster onder 3 conclusie van de h. Lenaerts, advocaat 
slechts tot de helft van de door eiser generaal - Advocaat: mr. De Baeck. 
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ALF ABETISCHE INHOUDSOPGAVE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Oorzakelijk verband tussen een 
fout en de schade - Begrip. 1081 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve fou
ten van verscheidene personen - Ieder van 
hen t.a.v. de gelaedeerde gehouden tot volle
dige schadevergoeding. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 888 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve fou
ten van verscheidene personen - Eigen en 
rechtstreekse schade van de echtgenoot van 
een hunner- Ieder van hen is t.a.v. de bena
deelde gehouden tot volledige schadevergoe
ding. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 1206 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de respectieve fou
ten van verscheidene personen - Ieder van 
hen IS t.a.v. de benadeelde gehouden tot volle
dige schadevergoeding. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 1206 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1384, tweede lid -
Aansprakelijkheid van de ouders voor de door 
hun minderjarige kinderen veroorzaakte 
schade - Grondslag. 1003 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de ouders - Schade 
door een derde opgelopen ten gevolge van een 
onrechtmatige daad van een minderjarig kind 
- Beslissing waarbij een van de ouders van 
zijn aansprakelijkheid wordt vrijgesteld -
Wettigheidsvereisten. 1179 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Openbare overheid - Vaststelling of goed
keuring door de bestuursoverheid van een 
ongrondwettige of onwettige verordening -
Vordering waaronder die handeling een fout 
oplevert. 1134 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de openbare overheid 
- Nietigverklaring van een admmistratieve 
handeling door de Raad van State - Voor
waarden waaronder de gewone rechtbank, 
waarbij een aansprakelijkhe1dsvordering aan
hangig is, moet beslissen dat de bestuursover
heJd, w1er handeling metig IS verklaard, een 
fout heeft begaan. 1134 
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

Beslissing waarbij de benadeelde voor 
dezelfde schade tweemaal wordt vergoed -
Onwettige beslissing. 1045 

Aansprakelijkheid (buiten overeenkomst) 
Raming << ex aequo et bono , van de schade -
Wettigheid - Vereisten. 854 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Doding - Schade voor de rechtverkrijgenden 
van het slachtoffer wegens het verlies van 
zijn bedrijfsinkomsten - Berekening van de 
schade - Grondslag Bruto-inkomsten -
Voorwaarde. 1045 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
MateriEHe schade ten gevolge van blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Raming van de 
schade - Schending van artt. 1382 en 1383 
B.W. - Begrip. 1045 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schadeveroorzakende onrechtmatige daad 
van een kind dat nog niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen - Onderscheidings
vermogen - Onaantastbare feitelijke beoor
deling door de feitenrechter. 1201 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door het gebrek van een 
zaak - Aansprakelijkheid van de persoon die 
de zaak onder zijn bewaring heeft - Bewa
ring - Begrip. 1102 

Adoptie 
Burgerlijk Wetboek, artt. 353 en 369 - Behan
deling van de zaak en debatten in raadkamer 
- Procedurevorm waarvan de niet-inachtne
ming niet gepaard gaat met een uitdrukkelijk 
door de wet bevolen nietigheid. 861 

Advocaat 
Advocaat door wie de beklaagde was verte
genwoordigd - Verbod om in dezelfde zaak 
het ambt van rechter waar te nemen -
Draagwijdte. 1091 

Afstand 
Sociale zaken- Gerechtskosten- Art. 1017, 
tweede lid, Ger.W. 1182 

Ambtenaar 
Openbaar officier of ambtenaar, of ieder met 
een openbare dienst belast persoon - Verta
ler-revisor in een parket - Verduistering -
Strafwetboek, art. 240 - Moree] bestanddeel 
- Bijzonder opzet - Bedrieglijk opzet -
Begrip. 981 

Ambtenaar 
Openbaar officier of ambtenaar, of ieder met 
een openbare dienst belast persoon - Ver
duistering - Strafwetboek, art. 240 - Aflo
pend misdrijf - Begrip. 981 

Arbeid 
Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter be
schikking stellen van werknemers ten be
hoeve van gebruikers - Wet van 28 juni 
1976, art. 9 - Toepassingsgebied. 987 

Arbeid 
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescher
ming - Regels van de artt. 434.7.1 en 457 -
Afwijking bedoeld in art. 462.1.3 - Toepas
singgebied. 1186 

Arbeidsongeval 
Art. 46, § 2, Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 - Toepassing in de tijd. 904 

Arbeidsongeval 
Overheidssector - Bepalingen inzake het toe
passingsgebied van de wet betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen en 
voor beroepsziekten in de overheidssector 
van 3 juli 1967 - Bepalingen van openbare 
orde. 867 

Arbeidsongeval 
Bepalingen inzake het toepassingsgebied van 
de Arbeidsongevallenwet 10 april 1971 -
Bepalingen van openbare orde. 867 

Arbeidsongeval 
Overheidssector - Beslissing van de rechter 
dat de vergoedingen van de Arbeidsongeval
lenwet 10 april 1971 verschuldigd zijn aan de 
rechthebbenden van de getroffene van een 
arbeidsongeval op wie de wet van 3 juli 1967 
van toepassing is - Onwettige beslissing. 867 

Arbeidsongeval 
Leerovereenkomst 
arbeidsovereenkomst. 

Gelijkstelling met de 
1012 
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Arbeidsovereenkomst Arbeidsongeval 

Be grip. 991 Arbeidsovereenkomst voor bedienden voor 
een bepaalde tijd - Begrip. 993 

Arbeidsongeval 
Leerovereenkomst - Begrip. 1012 Arbeidsovereenkomst 

Arbeidsongeval 
Ongeval overkomen aan een zeeman - Onge
val overkomen tijdens het passagieren -
Voorwaarden waaronder het een arbeidsonge
val is. 1027 

Arbeidsongeval 
Uitbetaling als kapitaal aan de getroffene of 
zijn rechthebbenden van ten hoogste een 
derde van de rente - Vaststelling van het 
bedrag van het kapitaal - Leeftijd waarmee 
rekening moet worden gehouden. 1148 

Arbeidsongeval 
Kosten - Cassatieberoep van de getroffene te 
laat ingesteld - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep - Bevoegdheid van het Hof om te oorde
len of dat cassatieberoep roekeloos is. 866 

Arbeidsongeval 
Kosten - Beslissing van het Hof van Cassatie 
dat het cassatieberoep van de getroffene roe
keloos is - Gevolg. 866 

Arbeidsongeval 
Overheidssector - Art. 14, § 3, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidssector 3 juli 
1967 - Personeelslid - Arbeidsongeval of 
ongeval op de weg naar of van het werk - Tij
delijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging 
door de rechtspersoon of instelling betaald op 
basis van reglementaire of statutaire bepalin
gen - Subrogatie in de rechten van de getrof
fene t.a.v. de voor het ongeval aansprakelijke. 

1003 

Arbeidsongeval 
Overheidssector - Artt. 3bis en 14 Arbeidson
gevallenwet Overheidssector 3 juli 1967 -
Personeelslid - Arbeidsongeval of ongeval op 
de weg naar of van het werk - Tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging door de 
rechtspersoon of instelling betaald tijdens de 
periode van arbeidsongeschiktheid 
Omvang van de subrogatie. 1003 

Arbeidsovereenkomst 
Gezagsverhouding - Begrip. 998 

Loon - Bescherming - Wet Bescherming 
Loon Werknemers 12 april 1965, art. 10 -
Bepaling toepasselijk op de bijzondere ont
slagvergoeding bepaald in art. 1bis, § 7, Vei
ligheidswet Werknemers 10 juni 1952. 1017 

Arbeidsovereenkomst 
Eenzijdige wijziging in essentiille bestandde
len van de arbeidsovereenkomst - Begrip. 

906 

Arbeidsovereenkomst 
Opzeggingsvergoeding - Overdracht of be
slag - Voor overdracht of beslag vatbaar 
gedeelte van de vergoeding- Vaststelling. 

1069 

Arbeidsovereenkomst 
Opzeggingsvergoeding - Bedrag betaald ter 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, in de 
zin van art. 1409 Ger.W. 1069 

Arbeidsovereenkomst 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd - Opzeg
ging zonder voldoende opzeggingstermijn -
Gevolg. 1071 

Arbeidsovereenkomst 
Werklieden - Afwezigheid van de werkne
mer wegens arbeidsongeschiktheid na de in 
het aan de werkgever gezonden medisch 
attest vermelde periode - Niet verantwoorde 
verlenging - Beeindiging van de overeen
komst door de werkgever - Begrip. 831 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Opzeggingsvergoeding - Bere
kening - Vakantiegeld, bepaald bij art. 38, 
1", K.B. 30 maart 1967, niet in aanmerking te 
nemen. 1109 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Ontslag overeenkomstig art. 20 
A.O.B. 20 juli 1955 van een ten gevolge van 
ziekte of ongeval arbeidsongeschikte 
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bediende - Opzeggingsvergoeding - Bezol
diging waarmee rekening moet worden 
gehouden bij de vaststelling van de opzeg
gingsvergoeding. 1151 

Arbeidsvoorziening 
Leerovereenkomst - Toepassing van de 
arbeidsongevallenwet 10 april 1971 - Begrip. 

1012 

Arbeidsvoorziening 
Leerovereenkomst - Gelijkstelling met de 
arbeidsovereenkmpst, voor de toepassing van 
de Arbeidsongevallenwet 10 april1971. 1012 

Arbeidsvoorziening 
Leerovereenkomst 
leerovereenkomst. 

Verplichtingen uit de 
1012 

Bank-, krediet-, spaarwezen 
Kredietinstellingen - Herdiscontering- en 
Waarborginstituut- Oogmerk - Begrip. 955 

Benelux 
Benelux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Artikel 3, § 1, Gemeen
schappelijke bepalingen behorende bij die 
Overeenkomst - Begrip « houder », in de zin 
van die bepaling. 912 

Benelux 
Verdrag betreffende de instelling en het sta
tuut van een Benelux-Gerechtshof 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art. 3, § 1 - De regel van die bepaling is een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijk rechtsregel, die als dusda
nig is aangewezen krachtens artikel 1 van dat 
Verdrag. 1179 

Arbeidsvoorziening 
Leerovereenkomst - Begrip. 1012 Benelux 

Arbeidsvoorziening 
Leerovereenkomst - Verschil met de ar
beidsovereenkomst. 1012 

Arbeidsvoorziening 
Sluiting van ondernemingen - Onderneming 
die geen werknemers heeft tewerkgesteld in 
de loop van het kalenderjaar v66r het jaar van 
de stopzetting van de activiteit - Wetgeving 
op de sluiting van ondernemingen niet toe
passelijk. 976 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Eenvoudige bankbreuk Wetboek van 
Koophandel, art. 574, 4" - Bestanddelen 
van het mtsdrtJf 1189 

Benelux-Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen - Bijlage bij die Overeen-
komst - Protocol van ondertekening bij die 
Overeenkomst - Gemeenschappelijke rechts
regels voor Belgie, Luxemburg en Nederland, 
wat betreft de toepassing van hoofd-
stukken III, IV en V van het Verdrag Bene
lux-Gerechtshof - Begrip. 1179 

Beroepsgeheim 
Advocaat - Schending 
Be grip. 

Beroepsgeheim 

van het geheim -
854 

Advocaat - Mededeling van inlichtingen aan 
de procureur des Konings of aan de onder
zoeksrechter - Schending van het beroepsge
heim - Begrip. 854 

Beroepsgeheim 
Medisch attest betreffende 
Medisch geheim - Begrip. 

Beroepsgeheim 

de beklaagde -
980 

Medisch geheim - Bloedproef - Wegver
keerswet, art. 63, §1, 1" - Bloedproef door een 
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geneesheer op zijn patient verricht nadat hij 
daartoe door de overheid was verzocht -
Geen schending van het beroepsgeheim. 1154 

Beroepsziekte 
Rechtverkrijgenden van de getroffene - Vor
dering tot toekenning van wette!ijke vergoe
dingen - Uitoefening van een eigen recht 
van die rechtverkrijgenden van de getroffene 
- Gevolg. 943 

Be rusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een gerechtelijke beslissing - Begrip. 835 

Be rusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechterlijke bes!issing - Begrip. 993 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechter!ijke beslissing - Begrip. 1024 

Bescherming van de maatschappij 
Misdrijf gepleegd door een op proef in vrij-
heid gelaten gelnterneerde Vervolging 
wegens dat misdrijf. 886 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij die de wederopneming van een op 
proef in vrijheid gestelde ge'interneerde 
beveelt - Voorziening van de ge'interneerde 
die aanvoert dat de beslissing niet is ingegaan 
op zij n voorstellen tot reclassering - Beslis
sing die vaststelt dat de geestestoestand van 
betrokkene niet voldoende is verbeterd en dat 
in zijn gedragingen een gevaar voor de maat
schappij waarneembaar is - Voorstellen tot 
reclassering niet meer dienend wegens die 
vaststellingen - Commissie niet gehouden 
die voorstellen te beantwoorden. 946 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Aanwijzing door die commissie 
van de inrichting waarin de internering zal 
plaatsvinden - Cassatieberoep niet ontvan
ke!ijk. 1123 

Beslag 
Bewarend beslag - Beslag op een zeeschip -
Eigenaar - Fout van de eigenaar zelf -
Aansprakelijkheid - Beperking Beslag-
rechter - Bevoegdheid. 933 

Beslag 
Beperking van overdracht en van beslag -
Opzeggingsvergoeding verschuldigd wegens 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst -
Voor overdracht of beslag vatbaar gedeelte 
van de vergoeding - Vaststelling. 1069 

Beslag 
Beperking van overdracht en van 
Bedragen betaald ter uitvoering 
arbeidsovereenkomst - Begrip. 

Betekening van exploten 

beslag -
van een 

1069 

Betekening in het buitenland - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 40 - Verblijfplaats in Belgie 
van geadresseerde bekend - Betekening als 
ongedaan beschouwd. 848 

Betekening van exploten 
Strafzaken - Afgifte van gedingstukken en 
van rechterlijke beslissingen aan personen 
die zich bevinden op het grondgebied van het 
Groothertogdom Luxemburg of van het 
Koninkrijk der Nederlanden - Voorschrif
ten. 953 

Betekening van exploten 
Betekening van een exploot aan een partij die 
in Belgie verblijft of die er keuze van woon
plaats heeft gedaan - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 40 - Toepassingsvereisten. 963 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Betekening van akten 
die in de Bondsrepubliek Duitsland zijn opge
maakt - Betekening aan personen wier ver
blijfplaats op het Belgisch grondgebied is 
gevestigd - Wijze van betekening. 1095 

Betekening van exploten 
Burger!ijke zaken - Gerechtelijke en buiten
gerechtelijke stukken welke in de Bondsrepu
bliek Duitsland zijn opgemaakt en bestemd 
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voor personen die op het Belgisch grondge
bied verblijven - Wijze van verzending. 1095 

Bevoegdheid en aanleg 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Beslag
rechter - Bewarend beslag - Beslag op een 
zeeschip - Aansprakelijkheid van de eige
naar - Bevoegdheid van de beslagrechter -
Grenzen. 933 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken - Volstrekte bevoegdheid 
- Bevoegdheid van de beslagrechter -
Begrip. 1094 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Wegverkeer - Vluchtmisdrijf 
- Gepleegd naar aanleiding van een ongeval 
dat voor een ander slagen, verwondingen of 
de dood ten gevolge heeft gehad Onbe-
voegdheid van de politierechtbank. 1124 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Onderzoek ten laste van twee 
militairen en van een niet-militair - Vorde
ring tot verwijzing van drie verdachten naar 
de correctionele rechtbank - Beschikking 
van de raadkamer waarbij wordt vastgesteld 
dat de strafvordering ten laste van de niet
militair vervallen is door diens overlijden, 
maar waarbij niettemin de andere twee ver
dachten naar de correctionele rechtbank wor
den verwezen wegens misdrijven die niet uit
drukkelijk ter kennis staan van de gewone 
rechtbank - Beslissing waarbij die recht
bank zich onbevoegd verklaart - Regeling 
van rechtsgebied - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de krijgsaudi
teur. 952 

Bewijs 
Strafzaken - Regels van de bewijsvoering in 
burgerlijke zaken - Niet toepasselijk. 1021 

Bewijs 
Schriftelijk bewijs - Burgerlijke zaken -
Begin van schriftelijk bewijs - Onaantast
bare beoordeling door de feitenrechter -
Grenzen. 1065 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Begrip. 844 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Overeenkomst 
- Uitlegging verenigbaar met die akte -
Geen miskenning van de bewijskracht van de 
akten. 987 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van 
akten - Burgerlijke zaken - Begrip. 1019 

Bewijs 
Strafzaken - Wegverkeer - Wegverkeersre
glement 1 dec. 1975, art. 4.4, tweede lid -
Ambtshalve verplaatsing door een bevoegde 
persoon van een stilstaand of geparkeerd 
voertuig - Verplaatsingskosten - Kosten 
ten laste van de bestuurder - Terugvordering 
van de kosten. 1086 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Strafzaken - Vonnis dat steunt op 
de gezamenlijke gegevens van de zaak - Be
slissing waarin niet in het bijzonder wordt 
verwezen naar een proces-verbaal van getui
genverhoor - Geen miskenning van de 
bewijskracht van dat proces-verbaal. 834 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Disciplinaire vervolgingen en tuchtsancties -
In beginsel geen betwisting over een burger
lijk recht. 1061 

Burgerlijke rechtsvordering 
Strafzaken - Vrijspraak van de beklaagde -
Beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd 
verklaart m.b.t. de burgerlijke rechtsvorde
ring - Vernietiging, op cassatieberoep, van 
de beslissing op de burgerlijke rechtsvorde
ring - Verplichtingen van de rechter naar 
wie de zaak is verwezen. 1007 

Burgerlijke rechtsvordering 
Termijn - Wet tot vaststelling van een ter
mijn om een vordering in te stellen - Recht 
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ontstaan voor de inwerkingtreding van die Cassatie 
wet- Aanvang van de termijn. llOO Bevoegdheid - Directe belastingen - Ver

schrijving in het cassatieverzoekschrift en in 
het exploot van betekening ervan - Be
voegdheid van het Hof. 921 

Burgerlijke rechtsvordering 
Eerste onderzoek op burgerlijke partijstel
ling, afgesloten met een beschikking van bui
tenvervolgingstelling - Nieuw onderzoek op 
een nieuwe burgerlijke partijstelling, zonder 
vaststelling in de vordering van het openbaar 
ministerie dat er nieuwe bezwaren aanwezig 
zijn - Verwijzing van de verdachte naar de 
correctionele rechtbank - Verzoek om scha
devergoeding van de burgerlijke partij in 
haar conclusie - Burgerlijke rechtsvordering 
rechtsgeldig aanhangig gemaakt bij de correc
tionele rechtbank. ll93 

c 

Cassatie 

Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken -
Bestreden beslissing waarvan het beschik
kende gedeelte gegrond is op een door de 
voorziening bekritiseerde reden - Bevoegd
heid van het Hof die reden te vervangen 
door een rechtsgrond waardoor het beschik
kende gedeelte wordt verantwoord. 861 

Cas sa tie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Uitleg
ging van de bestreden beslissing - Be
voegdheid van het Hof. 864 

Cassatie 
Bevoegdheid - Burgerlijke zaken - Arbeids
ongeval - Cassatieberoep van de getroffene 
te laat ingesteld - Niet ontvankelijk cassatie
beroep - Bevoegdheid van het Hof om te oor
delen of dat cassatieberoep roekeloos is. 866 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Vordering tot 
onderzoek met confrontatie - Hof niet 
bevoegd om daarvan kennis te nemen. 881 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtvaardi
gingsgrond - Onoverkomelijke dwaling -
Besluiten door de rechter afgeleid uit zijn 
vaststellingen - Toezicht van het Hof. 1009 

Cassatie 
Cassatieberoep van de procureur-generaal -
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Vonnis tot veroordeling van een 
beklaagde die reeds vroeger wegens hetzelfde 
feit is veroordeeld- Vernietiging zonder ver
wijzing. 878 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Vonnis waarbij een veroordeling 
wordt uitgesproken wegens een verjaard mis
drijf- Vernietiging zonder verwijzing. 878 

Cas sa tie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatie van 
een vonnis - Vernietiging van de procedure 
die het gevolg ervan is. 1203 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van 
de beklaagde - Vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering - Vernietiging, 
dientengevolge, van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, ook al wordt vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering uitgesproken op een 
ambtshalve opgeworpen middel. 877 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering- Voorziening van de beklaagde
Cassatie van de veroordeling van de 
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beklaagde - Veroordelende beslissing bin
dend verklaard voor de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijheid van de 
beklaagde inzake motorrijtuigen, vrijwillig 
tussengekomen partij - Verzekeraar die zich 
niet of onregelmatig in cassatie heeft voorzien 
- Beslissing tot bindendverklaring zonder 
bestaansreden. 946 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vorderingen Beslissing waarbij een 
beklaagde volledig aansprakelijk wordt ver
klaard voor een ongeval, met uitsluiting van 
de andere beklaagde - Beslissing vernietigd 
omdat de aan de tweede beklaagde ten laste 
gelegde fout op onwettige wijze niet bewezen 
is verklaard - Vernietiging van de beschik
kingen waarbij de vordering van de eerste 
beklaagde tegen de andere wordt afgewezen 
en de eerste beklaagde wordt veroordeeld om 
de tweede te vergoeden - Vernietiging die 
zich niet uitstrekt tot de beschikking dat de 
eerste beklaagde een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk is. 1038 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing waarbij de aansprake
lijkheid voor een ongeval wordt verdeeld tus
sen de beklaagde en het slachtoffer - Cassa
tie, op de voorziening van de burgerlijke par
tij, van de beslissing inzake de aansprake
lijkheid van die burgerlijke partij - Brengt 
geen vernietiging mede van de 'beslissing 
waarbij de beklaagde aansprakelijk wordt 
verklaard. 1113 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering -
Gevolg m .b.t. de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van de beklaagde en 
van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
die zich regelmatig in cassatie heeft voorzien. 

1083 

Cassatie 

Gevolg m.b,t. de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen tegen de beklaagde 
en tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij die zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien. 1083 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering -
Cassatieberoep van de beklaagde en van de 
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij - Vernietiging op het cassatieberoep 
van de beklaagde - Gevolg t .a.v. de burger
rechtelijk aansprakelijke partij. 1083 

Cassatiemiddelen 
Middel afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van een wet in de zin van 
artikel 608 Ger.W. - Niet ontvankelijk mid
del. 844 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Jeugdbescherming - Ver
zoekschrift tot cassatie van het openbaar 
ministerie - Verzoekschrift waarvan enkel 
een afschrift ter griffie van het Hof is neerge
legd - Niet ontvankelijk verzoekschrift. 889 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat het Hof ertoe zou 
verplichten feitelijke gegevens te Oilderzoe
ken - Niet ontvankelijk middel. 1031 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Aanvoering van omstandighe
den waaruit ge.m vormgebrek of onwettigheid 
wordt afgeleid - Geen cassatiemiddel. 1091 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van feitelijke gege
vens - Niet ontvankelijk middel. 1126 

Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassa- Cassatiemiddelen 
tieberoep van de beklaagde - Vernietiging 
van de beslissing, op de strafvordering - Strafzaken - Begrip. lt54 
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Cassatiemiddelen 

Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op 
een feitelijke beoordeling van de rechter -
Niet ontvankelijk middel. 1189 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op 
een feitelijke beoordeling van de rechter -
Niet ontvankelijk middel. 1196 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Middel ten 
betoge dat op de conclusie niet is geantwoord 
- Middel zonder opgave van de vordering, 
weer of exceptie waarop niet zou zijn geant
woord - Niet ontvankelijk middel. 879 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin schen
ding van een wettelijke bepaling wordt aange
voerd, zonder dat nader wordt bepaald waarin 
die schending bestaat - Niet ontvankelijk 
middel. 943 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat artt. 6.1 
en 6.3, a, b, d, Europees Verdrag Rechten van 
de Mens zijn geschonden - Geen nadere ver
klaring - Niet ontvankelijk middel. 1126 

Cassatiemiddelen 
Directe belastingen - Middel zonder opgave 
van de geschonden wettelijke bepalingen -
Niet ontvankelijk middel. 921 

Cassatiemiddelen 
Directe belastingen - Middel zonder verband 
met de wettelijke bepalingen waarvan schen-
ding wordt aangevoerd Niet ontvankelijk 
middel. 924 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel berustend op een 
verkeerde uitlegging van de bestreden beslis
sing - Gemis aan feitelijke grondslag. 867 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Nieuw middel - Middel dat de openbare orde 
niet raakt of geen betrekking heeft op een 
dwingende bepaling - Middel niet voorge
legd aan de feitenrechter - Niet ontvankelijk 
middel. 1081 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel berustend op feitellJke 
beweringen - Beweringen zonder enige 
grondslag in de bestreden beslissing of de 
gedingstukken Gemis aan feitelijke 
grondslag. 1126 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Schending van het recm van 
verdediging - Middel hieruit afgeleid dat het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, geweigerd heeft een bijkomend 
onderzoek in te stellen - Gedingstukken 
waaruit niet blijkt dat zodanig verzoek is ge
daan - Gemis aan feitelijke grondslag. 1196 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip. 

931 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel 
betreffende de begroting van de rechtsple
gingsvergoeding - Middel niet aan de feiten
rechter voorgelegd - Niet ontvankelijk mid
del. 1205 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel hieruit afgeleid dat 
opgeroepen en niet verschenen getuigen niet 
zijn gehoord - Middel voor het eerst voor het 
Hof voorgedragen Niet ontvankelijk mid-
del. 981 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat er een 
reden van wraking bestaat tegen een rechter 
die een beslissing heeft gewezen - Middel 
dat in de regel niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden voorgedragen. 1076 
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Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat de recht
bank niet onpartijdig was wegens haar 
samenstelling - Middel dat de open bare orde 
raakt - Middel dat voor het eerst voor het 
Hof mag worden voorgedragen. 1076 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat enkel kritiek 
oefent op bepaalde redenen van de bestreden 
beslissing - Beschikkende gedeelte naar 
recht verantwoord door een andere reden -
Niet ontvankelijk middel. 991 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven reden 
- Niet ontvankelijk middel. 1140 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verschillende mis
drijven - Middel dat slechts betrekking heeft 
op een van die misdrijven - Straf naar recht 
verantwoord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. (Art. 411 en 414 Sv.) 871 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Middel dat, 
zelfs al was het gegrond, niet tot cassatie kan 
leiden - Niet ontvankelijk middel. 919 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene mis
drijven - Middel dat enkel betrekking heeft 
op een van die misdrijven - Straf naar recht 
verantwoord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk cassatiemiddel. 981 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene mis
drijven - Middel dat slechts betrekking heeft 
op een van die misdrijven - Straf naar recht 

verantwoord door een ander misdrijf - Niet 
ontvankelijk middel. 1035 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Straf uitge
sproken wegens een misdrijf gepleegd met 
een verzwarende omstandigheid - Middel dat 
enkel betrekking heeft op de verzwarende 
omstandigheid - Straf naar recht verant
woord op grond van het misdrijf zonder de 
verzwarende omstandigheid - Niet ontvan
kelijk middel. 1035 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken voor verschillende misdrij
ven - Middel dat slechts een van die misdrij
ven betreft - Straf naar recht verantwoord 
door een ander misdrijf - Niet ontvankelijk 
middel. 1128 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken voor verschillende misdrij
ven - Middel dat slechts op een van die mis
drijven betrekking heeft - Straf naar recht 
verantwoord door een ander misdrij£ - Niet 
ontvankelijk middel. 1189 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Voorziening tegen een beslis
sing van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren - Een enkele straf uitgespro
ken wegens verscheidene tekortkomingen 
inzake de plichtenleer - Middel dat enkel 
kritiek oefent op de beslissing betreffende 
sommige van die tekortkomingen - Straf 
naar recht verantwoord door een andere 
tekortkoming - Niet ontvankelijk middel. 

1061 

Cassatiemiddelen 
Directe belastingen Middel dat geen 
betrekking heeft op de bestreden beslissing 
- Niet ontvankelijk middel. 924 
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Cassatiemiddelen 
Directe belastingen - Middel dat schending 
aanvoert van een wettelijke bepaling welke 
geen betrekking heeft op de betwisting die 
aan de rechter werd voorgelegd of door hem 
werd beslecht - Niet ontvankelijk middel. 

1068 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel zonder verband · 
met de bestreden bes!issing - Niet ontvanke
lijk middel. 1151 

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 middel. 

1041 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel gericht is 
tegen een beslissing waartegen geen cassatie
beroep is ingesteld - Niet ontvankelijk mid
del. 1123 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel enkel gericht tegen een 
beslissing waartegen geen cassatieberoep is 
ingesteld - Niet ontvankelijk middel. 1193 

Cheque 
Chequewet 1 maart 1961, art. 61 - Uitgifte -
Begrip. 1087 

Cheque 
Chequewet 1 maart 1961, art. 61, 1"- Uitgifte 
zonder voorafgaand, toereikend en beschik
baar fonds - Zedelijk bestanddeel - Begrip. 

1087 

Cheque 
Uitgifte zonder voorafgaand, toereikend en 
beschikbaar fonds - Waardepapier zonder 

dagtekening of vermelding van de plaats waar 
de cheque getrokken is, maar aan te merken 
als een cheque in de gewone betekenis van 
het woord - Waardepapier niettemin een 
cheque, in de zin van art. 61 Chequewet 
1 maart 1961. 1087 

D 

Deskundigenonderzoek 
Strafzaken - Niet contradictoir deskundi
genonderzoek - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 Geen schending van 
die bepaling. 1021 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk wegnemen van andermans 
voor een kortstondig gebruik - Begrip. 

Dienstplicht 

goed 
1179 

Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Buitengewoon uitstel - Voorwaar
den. 975 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Aanvraag om uitstel gegrond op de 
studies van de dienstplichtige- Art. 10, §2, 1", 
Dienstplichtwet - Inlichting van door de 
Staat georganiseerd hoger onderwijs 
Begrip. 1000 

Dienstplicht 
Herkeuringsraad - Aanvraag om vrijstelling 
- Inobservatiestelling - Dienstplichtige niet 
in observatie gesteld - Voorwaarde niet ver
vuld door de onderzoeksmaatregel waaraan 
de dienstplichtige zich niet heeft onderwor
pen - Geen uitspraak van de raad mogelijk 
zonder oproeping van de dienstplichtige. 1151 
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Dienstplicht · 

Herkeuringsraad - Beslissing over de keu
ring in het buitenland - Geen oproeping van 
de dienstplichtige. 908 

Dienstplicht 
Gewetensbezwaarden - Voorlopige inschrij
ving - Aanvraag om vrijstelling of voorlopige 
afkeuring op lichamelijke grand. 1112 

Douane en accijnzen 
Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van 
rechten en strafvordering - Verplichting 
voor de strafrechter uitspraak te doen op de 
burgerlijke rechtsvordering, ongeacht de 
vrijspraak van de beklaagde. 1131 

Douane en accijnzen 
MateriiHe overtreding 
chrift - Overtreding 
opzet vereist. 

E 

van een wetsvoors
- In principe geen 

1131 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding op grand van een feitelijke 
scheiding van meer dan tien jaar - Toepas
sing van de artt. 299, 300 en 301 B.W. - Fou
ten en tekortkomingen van de andere echtge
noot - Burgerlijk Wetboek, art. 306 -
Begrip. 1019 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Niet-overschrijving van de verkoopakte van 
een onroerend goed v66r het vonnis van fail-

lietverklaring van de verkoper tegengeworpen 
door de curator - Optreden van de curator 
namens de gezamenlijke schuldeisers. 837 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Verkoopakte van een onroerend goed niet 
overgeschreven v66r het vonnis van failliet
verklaring - Akte niet tegenwerpelijk aan de 
gezamenlijke schuldeisers- Vereiste. 837 

G 

Gemeente 
Stedebouw - Gezondheid van bouwwerken 

Bouwverordening Bevoegdheid 
Bevoegdheden van de gemeente - Over
dracht aan een agglomeratie of aan een fede
ratie van gemeenten. 892 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentewet, art. 138 - Bepaling zonder 
enig verband met de wijze waarop gemeente
belastingen worden terugbetaald. 1134 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelasting - Gemeentebelas
ting op « niet bebouwde percelen gelegen in 
een niet vervallen verkaveling » - Art. 70bis 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw -
« Bebouwd » of « onbebouwd » perceel -
Begri~. 890 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeenten, agglomeraties, federaties van 
gemeenten - Bevoegdheid om belasting te 
heffen - Bevoegdheden van de gemeente -
Bevoegdheden overgedragen aan de agglome· 
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ratie of aan de federatie van gemeenten -
Belastingheffing - Uitsluitende bevoegdheid 
van de agglomeratie of van de federatie van 
gemeenten. 892 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting - Bestendige deputatie 
van de provincieraad Bevoegdheden -
Omvang. 978 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken Cassatiegeding 
Arbeidsongeval - Overheidssector - Cassa
tieberoep van de Belgische Staat - Ontvan
kelijk cassatieberoep - Veroordeling van de 
eiser in de kosten. 867 

Gerechtskosten 
Sociale zaken - Gezinsbijslag voor werkne
mers - Cassatiegeding - Voorziening van 
een compensatiekas voor kinderbijslag tegen 
een beslissing over een vordering ingesteld 
door of tegen een gerechtigde - Voorziening 
ingewilligd - Veroordeling van eiseres in de 
kosten. (Artt. 580, 2', 1017, tweede lid, en 1111, 
vierde lid, Ger.W.) 1180 

Gerechtskosten 
Sociale zaken- Art. 1017, tweede lid, Ger.W. 
- Afstand. 1182 

Gezondheidspolitie (huisdieren) 
Runderbrucellose - Niet-naleving van de 
voorschriften van de inspecteur-dierenarts 
met betrekking tot het afnemen van bloed van 
de runderen - K.B. 6 dec. 1978 betreffende de 
bestrijding van de runderbrucellose, artt. 31, 
54 en 55 - Bepalingen van die artikelen niet 
onverenigbaar met die van de artt. 1 en 3 wet 
30 dec. 1882 op de gezondheidspolitie der huis
dieren en schadelijke insecten. 858 

Grondwet 
Artt. 6 en 6bis - Gelijkheid voor de wet -
Begrip. 955 

H 

Handelszaak 
Handelsvennootschap - Inbreng van een 
bedrijfstak van een vennootschap in een 
andere vennootschap - Inbreng aan te mer
ken als overdracht van een handelszaak. 835 

Heling 
Voorwerp - Stoffelijke zaak - Begrip. 981 

Herziening 
Nieuw feit - Herziening aangevraagd door 
de minister van Justitie - Verwijzing voor 
onderzoek naar een hof van beroep - Voor
waarden. 1121 

Hof van assisen 
Arrest van verwijzing - Cassatieberoep door 
de beschuldigde ingesteld overeenkomstig 
art. 373 Sv. en verworpen bij een arrest van 
het Hof - Nieuw cassatieberoep nadien 
ingesteld op grond van art. 296 Sv. - Niet ont
vankelijk. 947 

Hof van assisen 
Voorzitter - Discretionaire macht - Macht 
om in de loop van de debatten aile personen 
te verhoren die op het betwiste feit meer licht 
kunnen werpen- Vermelding van die perso
nen op de door de procureur-generaal overge
legde lijst van getuigen - Vermelding niet 
vereist. 1126 

Hof van assisen 
Voorzitter - Discretionaire macht - Macht 
van de voorzitter om in de loop van de debat
ten aile personen te verhoren die volgens de 
nadere gegevens, ter terechtzitting verstrekt 
door de beschuldigden of door de getuigen, 
naar zijn oordeel op het betwiste feit meer 
licht kunnen werpen - Als voorbeeld ver
melde omstandigheden waarin de voorzitter 
zijn discretionnaire macht kan uitoefenen om 
getuigen te verhoren - Geen beperking van 
die macht. 1126 
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Hoger beroep 

Inkomstenbelastingen - Hoger beroep tegen 
het vonnis tot benoeming van scheidsrechters 
op het stuk van onroerende belasting - Ont
vankelijk hager beroep. 932 

Hoger beroep 
Strafzaken - Termijn - Nieuwe wet tot ver
lenging van de termijn - Onmiddellijk toe
passelijk - Uitzonderingen. 1031 

Hoger beroep 
Strafzaken - Strafvordering - Eenstemmig
heid - Eerste rechter die wegens drie mis
drijven een enkele straf heeft uitgesproken -
Rechters in hoger beroep die de strafvorde
ring ten aanzien van twee van die misdrijven 
wegens verjaring vervallen verklaren en ten 
aanzien van de overblijvende telastlegging de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
behouden - Geen eenstemmigheid vereist. 
(Art. 211bis Sv.) 946 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Vrijsprekend vonnis van de politierechtbank 
- Hogere beroepen van het openbaar minis
terie en van de burgerlijke partij - Correctio
nele rechtbank die het vonnis van de politie
rechtbank wijzigt, de strafvordering verjaard 
en het misdrijf bewezen verklaart en aan de 
burgerlijke partij schadevergoeding toekent 
- Eenstemmigheid vereist in zoverre het 
misdrijf, grondslag van de burgerlijke rechts
vordering, bewezen is verklaard. 1199 

Huur van diensten 
Architect - Aansprakelijkheid - Bereke
ningsfout van een gespecialiseerd technicus 
- Begrip. 963 

Huur van goederen 
Huurovereenkomst in .het algemeen - Wet 
24 dec. 1976, art. 6, § 1, 2"- Draagwijdte. 894 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Aansprakelijkheid 
van de huurder- Artikel1731 B.W., gew. bij 
wet van 7nov. 1973 - Nieuwe wet toepasselijk 
op de huurovereenkomsten die zijn « inge
gaan » na de inwerkingtreding van die wet -
Begrip. 1143 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Wet van 27 dec. 1977, 
art. 7 - Vordering gegrond op die wet -
Oproeping tot verzoening- Begrip. 1145 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Bewijs. 

Huur van goederen 

1147 

Huurovereenkomst - Ontbinding van de 
huurovereenkomst - Grondslag - Grove 
tekortkoming van een der partijen aan haar 
contractuele verbintenissen - Begrip. 899 

Huur van goederen 
Huurovereenkomst - Wet van 27 december 
1977 tot tijdelijke regeling van de huur- en 
andere overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen - Intrekking van de 
huurverlenging, als bedoeld in die wet -
Begrip. 899 

Huur van goederen 
Pacht - Schuldige niet-nakoming door de 
huurder - Vordering tot ontbinding - Ern
stige tekortkoming - Beoordeling door de 
feitenrechter volgens het bestaan van schade 
aan de zijde van de verpachter. 840 

Huur van goederen 
Pacht - Schuldige niet-nakoming door de 
huurder - Pachtwet, art. 29 - Beginselen 
van gemeen recht toepasselijk wat betreft de 
niet-uitvoering van de overeenkomsten. 840 
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Huwelijk 
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de 
echtgenoten- Vordering tot nietigverklaring 
van de door een der echtgenoten verrichte 
handelingen - Burger!ijk Wetboek, art. 224 
- Bepaling in het Burgerlijk Wetboek inge
voerd bij de wet van 14 juli 1976 - Termijn 
van een jaar waarbinnen de vordering moet 
worden ingesteld - Recht ontstaan v66r de 
inwerkingtreding van die wet - Aanvang van 
de termijn. 1100 

Huwelijkscontract 
Vordering tot nietigverklaring van de door 
een der echtgenoten verrichte handelingen -
Burgerlijk Wetboek, artt. 1422 en 1423 -
Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek inge
voerd bij de wet van 14 juli 1976 - Termijn 
van een jaar waarbinnen de vordering moet 
worden ingesteld - Recht ontstaan v66r de 
inwerkingtreding van die wet - Aanvang van 
de termijn. 1100 

I 

Indeplaatsstelling 
Indeplaatsstelling bij 
Gevolg. 

Indeplaatsstelling 

overeenkomst 
955 

Herdiscontering- en Waarborginstituut -
Terugbetaling aan de chirografaire schuldei
sers van een failliete bank, deponenten in 
Belgische frank - Indepiaatsstelling bij over
eenkomst in de rechten van de terugbetaalde 
schuldeisers - Rechterlijke beslissing waar
bij de geldigheid van de indeplaatstellingen 
wordt aangenomen - Tegenwerpelijkheid 
van de schuldvordering vari degene die in de 
plaats is gesteld aan de andere schuldeisers 
van de failliete bank, deponenten in vreemde 
val uta's. 955 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Vennootschapsbelas
ting - Inkomsten uit onroerende goederen -
Vaststelling van het inkomen uit een onroe
rend goed - Benoeming van scheidsrechters 
door de vrederechter - Hoger beroep tegen 
het vonnis tot benoeming van de scheidsrech
ters - Hoger beroep ontvankelijk. 932 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting en vennootschapsbelasting 
- Bedrijfsinkomsten - Beroepsbezigheid -
Begrip. 1171 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsbelasting 
Herstelpensioen toegekend aan een burger
lijk slachtoffer van de oorlog 1940-1945 - Oor
logsfeit tevens arbeidsongeval - Belasting
vrij gedeelte. 847 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten 
Bedrijfslasten en -uitgaven - Wettelijk ver 
moeden, bedoeld in art. 51 W.I.B. 1172 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfhouders - Buitenlandse onder
neming - Vaste inrichting in Belgie -
Begrip. 1158 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Wijziging van de belas
tingaangifte door de administratie - Inlich
ting verstrekt aan de belastingschuldige -
Draagwijdte. 924 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Bewijs - Geschrift -
Bewijskrachtige boekhouding- Begrip. 924 

Inkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Bewijs 
Be grip. 

Geschrift -
924 
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Inkomstenbelastingen 

Belastingheffing - Bewijs 
Begrip. 

Geschrift -
924 

lnkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Bewijs - Vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen - Ver
moeden. 924 

lnkomstenbelastingen 
Belastingheffing - Aanslag van ambtswege 
- Bewijs - Vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen - Betwisting omtrent de 
rechtmatigheid van de aanslag - Voorwaar
den. 1068 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het 
Bevoegdheid van het 
Omvang. 

Inkomstenbelastingen 

hof van beroep -
hof van beroep -

850 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Ver
stek van een partij - Oproeping van de niet 
verschenen partij overeenkomstig art. 286 
W.I.B. niet geschied- Gevolg. 923 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep - Proce
dure - Termijn. 1067 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening van het hof van beroep -
Bevoegdheid van het hof van beroep. 1170 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening in cassatie - Betekening va n het 
verzoekschrift bij exploot van een gerechts
deurwaarder - Toezending bij ter post aan
getekende brief - Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, art. 293, § 1 - Draagwijdte. 

848 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Vakantiegeld- Bedienden- Opzeggingsver
goeding. 1181 

Jeugdbescherming 
Overtreding van de artt. 418, 419 en 420 Sw. -
Beklaagde meer dan zestien jaar en minder 
dan achttien jaar op het tijdstip van de feiten 
- Bevoegdheid. 1042 

Jeugdbescherming 
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, art. 38 -
Draagwijdte. 1199 

K 

Koophandel, koopman 
Leuren - Verkoop op een voor het publiek 
toegankelijke plaats, die niet specifiek be
stemd is om gebruikt te worden voor de ver
koop of voor de verkoopaanbiedingen - Toe
gankelijkheid voor het publiek - Begrip. 896 

Koophandel, koopman 
Handelspraktijken - Reizende verkoop -
Verbod - Uitzondering - Verkoop op een 
yoor het publiek toegankelijke plaats door 
een verkoper die in het bezit is van een leur
vergunning - Voor het publiek toegankelijke 
plaats - Begrip. 896 
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L 

Landbouw 
Veldwetboek, art. 88, go - Toeeigening van 
een strook van een openbare weg - Begrip. 

870 

M 

Misbruik van vertrouwen 
Verduistering door een openbaar officier of 
ambtenaar, of ieder met een openbare dienst 
belast persoon - Strafwetboek, art. 240 -
Moreel bestanddeel - Bijzonder opzet -
Bedrieglijk opzet- Begrip. 981 

Misbruik van vertrouwen 
Verduistering door een openbaar officier of 
ambtenaar, of door ieder met een openbare 
dienst belast persoon Strafwetboek, 
art. 240 - Aflopend misdrijf - Begrip. 981 

Misdrijf 
Koninklijk besluit van 17 aug. 1977 betref
fende de produkten voor oraal gebruik, uit
sluitend of hoofdzakelijk bestemd om de 
huidskleur te wijzigen - Draagwijdte. 1116 

Misdrijf 
Overtreding van art. 3 K.B. van 4 april1895 -
Verbod om zonder geldig plaatsbewijs met 
een trein te reizen - Geen bijzonder opzet 
vere1st. 1156 

Misdrijf 
Rechtspersoon - Handelsvennootschap die 
een misdrijf heeft gepleegd - Strafrechte
lijke verantwoordelijkheid van de persoon die 
voor de vennootschap optreedt. 1115 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond - Onoverkomelijke 
dwaling - Vaststellingen van de feitenrech
ter - Toezicht van het Hof. 1009 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond 
rechtsdwaling - Begrip. 

0 

Onoverkomelijke 
1009 

Onaantastbare beoordeling 
Directe belastingen - Overlegging van een 
overeenkomst door een belastingplichtige -
Gemeenschappelijke bedoeling van partijen 
- Onaantastbare beoordeling door de rech
ter. 921 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Strafzaken - Noodzaak of raadzaamheid van 
een onderzoeksmaatregel Onaantastbare 
beoordeling. 1154 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Personeelsafgevaardigden en kandidaten 
voor de verkiezing - Bescherming - Oog
merk. 940 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Personeelsafgevaardigden en kandidaten 
voor de verkiezing - Vordermg van de be-
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schermde werknemer tot toepassing van de 

wettelijke bescherming - Geen rechtsmis
bruik. 940 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Loon van een lid van het Veiligheidscomite -
Bescherming - Wet Bescherming Loon 
12 april 1965, art. 10 - Bepaling toepasselijk 
op de bijzondere ontslagvergoeding bepaald 
in art. 1bis, § 7, Veiligheidswet Werknemers 
10 juni 1952. 1017 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Bijzondere ontslagvergoeding bepaald in 
art. 1bis, § 7, Veiligheidswet Werknemers 
10 juni 1952 - Recht op die vergoeding -
Begrip. 1017 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Werknemersafgevaardigde of kandidaat bij 
de verkiezingen - Ontslag wegens dringende 
reden - Tijdstip vanaf hetwelk de werkgever 
ontslag mag geven. 1183 

Onderzoek in strafzaken 
Onderzoeksgerecht - Beslissing tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank of de 
politierechtbank - Geen onwettigheid wat de 
bevoegdheid betreft Zaak aanhangig 
gemaakt bij het vonnisgerecht - De gevolgen 
van een beslissing blijven bestaan zolang de 
beslissing niet is vernietigd door het Hof van 
Cassatie. 1193 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank wegens feiten die als wanbe
drijven zijn omschreven - Tweede beschik
king met aanneming van verzachtende om
standigheden tot verwijzing van de verdachte 
wegens dezelfde feiten die als misdaden zijn 
omschreven - Nietigheid. 882 

Onderzoeksgerechten 
Beschikking van de raadkamer tot verwijzing 
van een verdachte wegens feiten die bij de 
rechtbank reeds aanhangig zijn gemaakt door 
een rechtstreekse dagvaardlng - Nietigheid. 

882 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Vordering van ambts
wege - Voorziening in cassatie - Openbare 
orde - Ontvankelijkheidsvereisten - Begrip. 

944 

Openbare orde 
Wetten en reglementen inzake de organisatie 
van de tuchtgerechten Bepalingen die de 
open bare orde raken. 1061 

Openbare orde 
Wettelijke bepalingen betreffende de samen-
stelling van de gerechten Bepalingen die 
de openbare orde raken. 1061 

Openbare orde 
Middel ten betoge dat de rechtbank niet 
onpartijdig was wegens haar samenstelling -
Middel dat de openbare orde raakt. 1076 

Openbare orde 
Verbod om tegelijk rechter en partij te zijn in 
een zelfde zaak - Regel die de open bare orde 
raakt. 1091 

Overeenkomst 
Gemeenschappelijke bedoeling van partijen 
- Onaantastbare beoordeling door de rechter 
- Begrip. 921 

Overeenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid 
tatie - Schade - Begrip. 

Overeenkomst 

Wanpres-
963 

Contractuele aansprakelijkheid - Wanpres
tatie - Schadevergoeding - Vereisten. 963 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen - Rech
ter die aan de overeenkomst het gevolg toe-
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kent dat zij, in de interpretatie die hij eraan Rechtbanken 
geeft, wettelijk tussen partijen heeft - Geen Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde-
schending van art. 1134 B.W. 969 ring - Ambtshalve wijziging door de rechter 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen - Rech
ter die aan een overeenkomst het gevolg toe
kent dat zij, volgens de interpretatie die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen partijen heeft -
Geen miskenning van art. 1134 B.W. 987 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Goedkeuring van de inschrijving 
geving- Vorm. 

Kennis-
862 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Wijziging van de contractuele voorwaarden -
Aanvraag om herziening van de overeen
komst- Ministerieel besluit van 14 okt. 1964 
aangaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het algemeen las
tenkohier van de Staat uitmaken, art. 16, c -
Wijziging van de voorwaarden van de over
eenkomst door een met redenen omklede 
beslissing van de minister - Latere overeen
komst tot vaststelling van de toegestane wijzi
gingen - Wettigheid. (Art. 52 K.B. van 14 okt. 
1964 betreffende het sluiten van overeen
komsten voor rekening van de Staat.) 1098 

R 

Raad van State 
Nietigverklaring van een administratieve 
handeling door de Raad van State - Voor
waarden waaronder de gewone rechtbank, 
waarbij een aansprakelijkheidsvordering aan
hangig is, moet beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, een 
fout heeft begaan. 1134 

van de oorspronkelijke vordering Onwet-
tige wijziging. 1058 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
van de beklaagde wegens een ander misdrijf 
dan dat waarvoor hij was vervolgd - Wet
tigheid van de veroordeling - Vereiste. 1118 

Rechtbanken 
Erkenning van een recht - Grondslag van 
het recht - Schending van de wet - Onwet
tigheid. 890 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Recht van een ieder op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak- Begrip. 879 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Niet contradictoir deskundigenon
derzoek in strafzaken - Geen schending van 
die bepaling. 1021 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6.1 - Recht op een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtbank - Onafhankelijke en 
onpartijdige rechtbank - Begrip. 1061 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 6, lid 1 - Rechter die als lid van de cor
rectionele rechtbank deelneemt aan de 
berechting van een zaak waarin hij als onder
zoeksrechter is opgetreden - Uit die enkele 
omstandigheid kan geen miskenning van 
genoemd artikel worden afgeleid. 1076 

Rechten van de Mens 
Onpartijdigheid van de rechtbank - Alge
meen rechtsbeginsel dat door art. 6, lid 1, 
Europees Verdrag Rechten van de Mens 
wordt gehuldigd. 1076 
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Rechterlijke organisatie Recht van verdediging 
Strafzaken - Begrip. 879 Samenstelling van het rechtscollege - Ver

bod om tegelijk rechter en partij te zijn in een 
zelfde zaak - Essentiele regel voor de rechts
bedeling. 1091 

Recht van verdediging 
Medisch attest betreffende de beklaagde -
Stuk uit het debat geweerd - Wettigheid van 
de beslissing - Begrip. 980 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Niet contradictoir deskundi
genonderzoek - Geen miskenning van het 
recht van verdediging. 1021 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Verzoek om een bijkomend 
onderzoek - Weigering door de rechter op 
grond dat hij de maatregel niet nodig acht om 
tot zijn overtuiging te komen - Uit die beslis
sing valt niet noodzakelijk af te leiden dat het 
recht van verdediging is miskend. 1154 

Rechterlijk gewijsde 
Nietigverklaring van een administratieve 
handeling door de Raad van State - Voor
waarden waaronder 'de gewone rechtbank, 
waarbij een aansprakelijkheidsvordering aan
hangig is, moet beslissen dat de bestuursover
heid, wier handeling nietig is verklaard, een 
fout heeft begaan. 1134 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken Gezag van gewijsde 
Begrip. 1019 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde 
Begrip. 1140 

Rechterlijk gewijsde 
Burgerlijke zaken - Gezag van gewijsde 
Vordering tussen dezelfde partijen- Begrip. 

1140 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Ver
bod om tegelijk rechter en partij te zijn in een 
zelfde zaak. 1091 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Ver
bod om tegelijk rechter en partij te zijn in een 
zelfde zaak - Regel die de openbare orde 
raakt. 1091 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Advo
caat door wie de beklaagde was vertegenwoor
digd- Verbod om in dezelfde zaak het ambt 
van rechter waar te nemen - Draagwijdte. 

1091 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Cor
rectionele rechtbank - Rechter die als lid 
van de rechtbank deelneemt aan de berech
ting van een zaak waarin hij als onderzoeks
rechter is opgetreden - Wettigheid. 1076 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Strafzaken - Tweede veroordeling wegens 
een zelfde feit - Schending van het beginsel 
« non bis in idem ». 878 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Recht op een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank - Onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank - Begrip. 1061 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechtbank - Algemeen rechtsbeginsel toe
passelijk op alle rechterlijke instanties. 1061 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Onpartijdigheid van de rechtbank. 

Rechtsbeginselen (Algemene) 

1076 

Verbod om tegelijk rechter en partij te zijn in 
een zelfde zaak - Algemeen rechtsbeginsel. 

1091 
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Rechtsbeginselen (Algemene) 
Verbod om tege\ijk rechter en partij te zijn in 
een zelfde zaak - EssentiiHe regel voor de 
rechtsbedeling. 1091 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Verbod om tegelijk rechter en partij te zijn in 
een zelfde zaak - Regel die de openbare orde 
raakt. 1091 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Non bis in idem - Beslissing van buitenver
volgingstelling gefundeerd op het gemis aan 
voldoende bezwaren - Nieuw onderzoek -
Beschikking tot verwijzing en veroordeling 
door de correctionele rechtbank - Geen mis
kenning van het beginsel « .110n bis idem"· 

1193 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis met tegenstrijdige be
schikkingen - Niet regelmatig met redenen 
omkleed. 835 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordeling op de strafvorde
ring - Verplichte vermelding in de beslis
sing, hetzij in de eigen redenen, hetzij, met 
verwijzing naar de beroepen beslissing, van 
de wettelijke bepalingen waarin de bestand
delen van het bewezen verklaarde misdrijf 
worden opgegeven, alsmede die waarbij 
daarop straf wordt gesteld. 886 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Vage redenen - Geen 
redengeving. 937 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van het onderzoeks
gerecht waarbij het bevel tot aanhouding 
wordt bevestigd - Dubbelzinnige redenen -
Niet regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 1054 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Rechter die 
de beklaagde veroordeelt wegens onopzette-

lijke doding en onopzettelijke slagen of ver
wondingen, na de fout van de beklaagde te 
hebben aangewezen - Geen verplichting om 
de redenen van die fout te vermelden. 1076 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Invrij
heidstelling tegen zekerheidstelling - Wei
gering om de zekerheid terug te geven aan 
een beklaagde na veroordeling tot een niet 
voorwaardelijke vrijheidsstraf, met onmiddel
lijke aanhouding- Weigering niet nader met 
redenep. te omkleden. 1128 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strijdigheid tussen redenen en 
beschikkend gedeelte Schending van 
art. 97 Gw. 1133 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tegenstrijdige redenen -
Begrip. 1133 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Schuldigver
klaring - Feiten omschreven in de bewoor
dingen van de wet en bewezen verklaard -
Geen conclusie - Regelmatig met redenen 
omklede beslissing. 981 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie waarin enkel 
kritiek wordt geoefend op een verwijzing in 
een door de eerste rechter overgenomen voet
noot inzake rechtsleer - Loutere beschou
wing - Noch vordering, noch weer, noch 
exceptie - Conclusie waarop niet behoeft te 
worden geantwoord. 987 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Beslissing 
die, door te steunen op bepaalde feitelijke 
gegevens, andere of daarmee strijdige feite
lijke gegevens van de conclusie verwerpt -
Regelmatig met redenen omklede beslissing. 

1102 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een 
vordering wordt aangenomen - Regelmatig 
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voorgedragen verweer - Geen antwoord -
Beslissing - Niet met redenen omklede bes
lissing. 1102 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Veroordeling - Verweer van de beklaagde 
onbeantwoord gebleven - Beslissing niet met 
redenen omkleed. 1035 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing 
van vrijspraak - Conclusie van het openbaar 
ministerie waarin nauwkeurige gegevens wor
den aangehaald ten bewijze van het aan de 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf - Geen 
antwoord op die conclusie Niet met rede-
nen omklede beslissing. 1053 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Verstekbeslissing waarbij de 
rechter zich onbevoegd verklaart - Beteke
ning niet gedaan aan de beklaagde in persoon 
- Buitengewone termijn van verzet- Vorde
ring tot regeling van rechtsgebied ontvanke
~k w~ 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing naar een politierechtbank van 
een beklaagde die verdacht wordt van het 
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen », dat met aanneming van ver
zachtende omstandigheden is gecontraventio
naliseerd, alsmede van overtreding van het 
Wegverkeersreglement en van een vluchtmis
drijf - Vonnis waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd verklaart, op grond dat het vlucht
misdrijf niet onder de bevoegdheid valt van 
de politierechtbank en dat de misdrijven 
samenhangend zijn - Beslissingen in kracht 
van gewijsde gegaan - Regeling van rechts
gebied - Beslissing waarbij de rechtbank 
zich onbevoegd verklaart, verantwoord lij
kend - Nietigverklaring van de beschikking 
- Grenzen - Verwijzing naar de correctio
nele rechtbank, in eerste aanleg rechtdoende. 

1124 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een wanbedrijf wordt gecontraventio
naliseerd - Vonnis tot onbevoegdverklaring 

van de rechtbank gegrond op een omstandig
heid die gebleken is na de beschikking tot 

verwijzing en waardoor het feit met een 
zwaardere correctionele straf wordt gestraft 

Beslissingen in kracht van gewijsde 
gegaan- Vaststelling van de rechter gegrond 
lijkend - Regeling van rechtsgebied - Be
schikking nietig verklaard - Verwijzing van 

de zaak naar dezelfde anders samengestelde 
raadkamer. 917 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verwijzing van 
een verdachte naar de correctionele recht
bank wegens huisdiefstal - Tweede beschik
king tot verwijzing van dezelfde verdachte 
naar de correctionele rechtbank o.a. wegens 
bedrieglijke bankbreuk - Vaststelling van 
het hof van beroep dat het om dezelfde feiten 
gaat, met onbevoegdverklaring om kennis te 
nemen van de feiten van de eerste verwij
zende beschikking, en verklaring dat de fei
ten niet meer rechtsgeldig aanhangig konden 
worden gemaakt door de twee beschikking -
Beschikkingen en arrest in kracht van 
gewijsde gegaan - Regeling van rechtsgebied 
- Beslissing van het hof van beroep verant
woord lijkend - Nietigverklaring van beide 
beschikkingen - Verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling. 882 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken- Verdachte voor de correctionele 
rechtbank gedagvaard wegens feiten die als 
wanbedrijven zijn omschreven - Beschik
king van de raadkamer met aanneming van 
verzachtende omstandigheden tot verwijzing 
van de verdachte naar de correctionele recht
bank wegens feiten die als misdaden zijn 
omschreven - Vaststelling van het hof van 
beroep dat het om dezelfde feiten gaat, met 
onbevoegdverklaring om kennis te nemen van 
de feiten waarvoor rechtstreeks is gedag
vaard, en verklaring dat de feiten niet rechts
geldig aanhangig zijn gemaakt door de be
schikking van de raadkamer - Beschikking 
en arrest in kracht van gewijsde gegaan -
Regeling van rechtsgebied - Beslissing van 
het hof van beroep verantwoord lijkend -
Nietigverklaring van de beschikking van de 
raadkamer - Verwijzing naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 882 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking tot verwiJzmg 
naar de correctionele rechtbank - Misdaden 
en wanbedrijven - Samenhang - Geen 
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opgave van verzachtende omstandigheden 
voor de misdaden - Beslissing waarbij de 
rechter zich onbevoegd verklaart- Vernieti
ging van de beschikking en verwijzing naar 
een onderzoeksgerecht. 1056 

Regeling van rechtsgebied 
Vordering tot verwijzing naar de correctio
nele rechtbank van drie verdachten, waarvan 
er twee militairen zijn en een niet - Beschik
king van de raadkamer waarbij wordt vast
gesteld dat de strafvordering ten laste van de 
niet-militair vervallen is door diens overlij
den, maar waarbij niettemin de andere twee 
verdachten naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen wegens misdrijven die niet 
uitdrukkelijk ter kennis staan van de gewone 
rechtbank - Beslissing waarbij die recht
bank zich onbevoegd verklaart - Regeling 
van rechtsgebied - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de krijgsaudi
teur. 952 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
die een verdachte wegens onopzettelijk doden 
naar de correctionele rechtbank verwijst -
Vonnisgerecht onbevoegd verklaard omdat de 
beklaagde, op het ogenblik van de hem ten 
laste gelegde feiten, niet de valle achttien jaar 
had bereikt - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Vernietiging van de be
schikking - Verwijzing naar de procureur 
des Konings. 1042 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte, die een valse identiteit 
had aangenomen, wegens een regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaad, gepleegd toen 
hij reeds achttien jaar oud was, naar de cor
rectionele rechtbank werd verwezen 
Veroordeling door de correctionele rechtbank 
- Hoger beroep van de beklaagde en van het 
openbaar ministerie - Hof van beroep dat 
zich onbevoegd verklaart op grond dat de 
beklaagde, volgens zijn werkelijke identiteit, 
nog geen achttien jaar oud was op het tijdstip 
van het feit - Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Toezicht van het Hof -
Vernietiging van de beschikking van de raad
kamer - Verwijzing naar de procureur des 
Konings. 1074 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Onderzoeksgerecht dat een 
minderjarige naar de correctionele rechtbank 

verwijst - Schending van art. 38 Jeugdbe
schermingswet 8 april 1965 - Onbevoegdver
klaring door het vonnisgerecht - Regeling 
van rechtsgebied. 1199 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een wanbedrijf wordt gecontraventio
naliseerd - Vonnis tot onbevoegdverklaring 
van de rechtbank gegrond op een omstan
digheid die gebleken is na de beschikking 
tot verwijzing en waardoor het feit met een 
zwaardere correctionele straf wordt gestraft 
- Onderzoek van het Hof of beide beslissin
gen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
die omstandigheid zich inderdaad na de ver
wijzing heeft voorgedaan - Regeling van 
rechtsgebied - Vernietiging van de beschik
king- Verwijzing van de zaak naar dezelfde, 
anders samengestelde raadkamer. 954 

s 

Schip, scheepvaart 
Zeevaart - Beslag op een zeeschip - Eige
naar - Aansprakelijkheid - Beperking -
Beslagrechter - Bevoegdheid. 933 

Schip, scheepvaart 
Zeevaart - Beslag op een zeeschip - Eige
naar - Aansprakelijkheid - Beperking -
Fout van de eigenaar zelf - Beslagrechter -
Bevoegdheid. 933 

Schip, scheepvaart 
Waterwegen - Koninklijk besluit van 15 okt. 
1935 houdende het Algemeen Scheepvaartre
glement en Besluit van de directeur-generaal 
van de Dienst der Scheepvaart van 18 jan. 
1965 betreffende de gewone uurroosters van 
de scheepvaart en van de bediening van de 
kunstwerken - Waterwegen, als bedoeld in 
art. 12, eerste en laatste lid, van dat algemeen 
reglement. 971 
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Sociale zekerheid 

Werknemers Toepassingsgebied 
Schouwspelartiesten. 902 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 -
Zelfstandige - Begrip. 845 

Spomwegen (Politie over de) 
Koninklijk besluit van 2 aug. 1977, art. 25 -
Moree! bestanddeel van het misdrijf. 916 

Spoorwegen (Politie over de) 
Overtreding van art. 3 K.B. van 4 april 1895 -
Verbod om zonder geldig plaatsbewijs met 
een trein te reizen - Geen bijzonder opzet 
vereist. 1156 

Stedebouw 
Art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw - Gemeentebelasting op « niet 
bebouwde percelen gelegen in een niet verval
len verkaveling " - Bebouwd of onbebouwd 
perceel - Begrip. 890 

Stedebouw 
Gezondheid van bouwwerken - Bouwveror
dening - Bevoegdheid - Bevoegdheden van 
de gemeente - Overdracht aan een agglome
ratie of aan een federatie van gemeenten. 892 

Straf 
Eendaadse samenloop van misdrijven -
Zwaarste straf - Contraventionalisering van 
het wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen, - Overtreding van het Weg
verkeersreglement - Een enkele straf. 886 

T 

Taalgebruik 

Taalgebruik 
Sociale betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers - Taaldecreet van de Cultuur
raad van de Nederlandse Cultuurgemeen-
schap van 19 juli 1973 - Vaststelling van nie
tigheid op grond daarvan - Mag voor de 
werknemer geen nadeel opleveren. 846 

v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Gebruik van valse 
stukken door de vervalser - Tijdstip waarop 
dat gebruik eindigt. 871 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid- Begrip. 1033 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte - Bedrieglijk opzet
Mogelijk nadeel. 1033 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Valsheid in geschrifte- Begrip. 1118 

Vennootschap 
Handelsvennootschap - Inbreng van een 
bedrijfstak van een vennootschap in een 
andere vennootschap - Inbreng aan te mer
ken als overdracht van een handelszaak -
Gevolgen. 835 

Verbintenis 
Schuldvordering - Overdracht - Tegenwer
pelijkheid- Vereisten. 835 

Verdeling door bloedverwanten in de 
opgaande lijn 

Eentalig vonnis of arrest - Begrip. 854 Begrip. 1024 
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Vergoedingspensioen, herstelpensioen 

Inkomstenbelastingen - Personenbelasting 
- Bedrijfsbelasting - Herstelpensioen toege
kend aan een burgerlijk slachtoffer van de 
oorlog 1940-1945 - Oorlogsfeit tevens ar
beidsongeval - Belastingvrij gedeelte. 84 7 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
omschreven in het Strafwetboek - Geen 
schorsing van de verjaring - Verjaring, bij 
ontstentenis van grond tot schorsing, noodza
kelijk verkregen na verloop van elm jaar te 
rekenen van de dag waarop de feiten zijn 
gepleegd. 878 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering verjaard -
Niettemin bevel van de rechter dat de gevol
gen van het misdrijf zullen worden vergoed 
door het herstel van de plaats in haar vorige 
staat- Begrip. 915 

Verjaring 
Strafzaken - Burger!ijke rechtsvordering -
Vernietiging van de be§lissing op de strafvor
dering wegens verjaring - Vernietiging zon
der gevolg ten aanzien van de tijdig inge
stelde burgerlijke rechtsvordering. 1072 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtredin
gen van het Wegverkeersreglement - Ter
mijn. 1072 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtredin
gen van de Wegverkeerswet of van het Weg
verkeersreglement - Termijn. 1072 

Verjaring 
Sh·afzaken - Strafvordering - Proces-ver
baal tot vaststelling van de uitvoering door 
een gemachtigde van de door de onderzoeks
rechter bevolen maatregelen - Daad van 
onderzoek waardoor de verjaring wordt ge
stuit. 919 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Vor
dering van de beklaagde tegen het hof van 
beroep waarbij vervolgingen aanhangig zijn 

- Vordering gericht tegen de eerste voorzit
ter en de procureur-generaal van het hof van 
beroep, en niet tegen het hof van beroep zelf 
- Vordering niet ontvankelijk. 881 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Verzoekschrift bestempeld als verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan een recht
bank op grond van gewettigde verdenking -
In werkelijkheid slechts een verzoek tot wra
king van bepaalde rechters - Begrip. 888 

Verzekering 
Landverzekering - Vrijstelling van de verze
keraar - Grove fout - Begrip. 892 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Benelux-Overeen-
komst betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
- Artikel 3, § 1, Gemeenschappelijke bepa
lingen behorende bij die Overeenkomst -
Begrip « houder », in de zin van die bepaling. 

912 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Benelux-Overeen
komst betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen -
Bijlage bij die overeenkomst - Protocol van 
ondertekening bij die overeenkomst 
Rechtsregels voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland, wat betreft de toepassing van 
hoofdstukken III, IV en V van het Verdrag 
Benelux-Gerechtshof - Begrip. 1179 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art. 3, § 1 - De regel van die bepaling is een 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel die als dus
danig is aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag betreffende de instelling en het sta
tuut van een Benelux-Gerechtshof. 1179 

Verzet 
Strafzaken - Strafvordering - Recht van de 
gedetineerde om tegen een strafrechtelijke 
veroordeling verzet te doen bij een verklaring 
aan de directeur van de strafinrichting -
Uitoefeningsvereiste. 832 
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Vonnissen en arresten 
Erkenning van een recht - Grondslag van 
het recht - Schending van de wet - Onwet
tigheid. 890 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Behandeling van de 
zaak en debatten in raadkamer voorgeschre
ven bij de artt. 353 en 369 B.W. - Procedure
vorm waarvan de niet-inachtneming niet 
gepaard gaat met een uitdrukkelijk door de 
wet bevolen nietigheid - Miskenning van die 
vorm door de eerste rechter - Nietigverkla
ring door de appelrechter van de procedure 
niet mogelijk. 861 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Plaatsopneming door de rech
ter - Inachtneming van de regels inzake 
openbaarheid van de terechtzittingen niet 
vastgesteld - Beslissing van de rechter 
gegrond op de vaststellingen bij de plaatsop
neming - Nietige beslissing. 877 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Uitgifte van een vonnis van 
v66r het bestreden vonnis niet bij het dossier 
gevoegd - Onmogelijkheid voor het Hof om 
na te gaan of de procesvoering wettig is ge
schied - Vernietiging van het bestreden 
vonnis. 1050 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Verstekvonnis - Betekening 
niet gedaan aan de beklaagde in persoon -
Gevolg. 1056 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de appelrechter 
gegrond op eigen redenen - Beroepen vonnis 
nietig - Nietigheid zonder invloed op de wet
tigheid van de beslissing in hoger beroep. 

1083 

Voorlopige hechtenis 
Beslissing van het onderzoeksgerecht waarbij 
het bevel tot aanhouding wordt bevestigd -
Dubbelzinnige redenen - Niet regelmatig 
met redenen omklede beslissing. 1054 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Motivering. 

831 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis - Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Redengeving. lOll 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis - Bereke
ning van de termijn van een maand. 1089 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Wet Voorlopige Hechtenis 20 apri11874, art. 5, 
gew. bij art. 3 wet van'l3 maart 1973- Vereis
ten. 1196 

Voorlopige hechtenis 
Invrijheidstelling tegen zekerheidstelling -
Beklaagde verschenen op aile terechtzittin
gen van het hof van beroep tijdens welke de 
zaak is opgeroepen, maar niet verschenen op 
de terechtzitting waarop het arrest is uitge
sproken - Veroordeling tot een niet voor
waarde!ijke vrijheidsstraf, met onmiddel
lijke aanhouding - Wettige veroordeling. 

1128 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Directe gemeente- en provinciebelas
tingen - Besluit van de bestendige deputatie 
- Betekening van de voorziening aan de par
tij tegen wie zij is gericht binnen een termijn 
van tien dagen - Ontvankelijkheidsvereiste. 

848 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingen 
Belastingen van de bestendige deputatie 
Betekening van de verklaring van voorziening 
- Vereiste vorm. 862 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen 
- Voorziening door een gemachtigde inge
steld tegen een beslissing van de bestendige 
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deputatie van een provincieraad - Overleg
ging van de volmacht - Begrip. 850 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Burgerlijke zaken - Vordering van 
ambtswege- Voorziening in cassatie van het 
openbaar ministerie Ontvankelijkheid -
Vereisten. 944 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Burgerlijke zaken - Voorziening 
in cassatie tegen een beslissing alvorens recht 
te doen - Staat open na de eindbeslissing -
Gerechtelijk Wetboek, art. 1077 - Beslissing 
alvorens recht te doen- Begrip. 910 

Voorziening in cassatie 
Grond van niet-ontvankelijkheid - Burger
lijke zaken - Grond van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve onderzocht door het Hof -
Gerechtelijk Wetboek, art. 1097, derde lid -
Begrip. 910 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien- Strafzaken- Voorziening van de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de beklaagde inzake motorrijtui
gen, vrijwillig tussengekomen partij - Voor
ziening tegen het openbaar ministerie -
Geen veroordeling in kosten van de strafvor
dering - Niet ontvankelijke voorziening. 1072 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvor
dering - Cassatieberoep van de tot tussen
komst opgeroepen verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
beklaagde tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengeko
men partij - Geen geding aangespannen tus
sen hen of veroordeling ten voordele van dat 
Fonds - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

. 1198 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Nieuwe wet tot ver
lenging van de cassatietermijn - Onmiddel
lijk toepasselijk - Uitzonderingen. 1028 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest waarbij 
enkel uitspraak wordt gedaan over een ver
zoek tot wraking van de rechter - Cassatie
beroep v66r de eindbeslissing - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep. 881 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat niet 
ontvankelijk verklaart het hoger beroep van 
de verdachte tegen de beschikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank en tot 
verwerping van zijn verzoek om invrijheid
stelling - Geen geschil inzake bevoegdheid 
- Voorziening v66r de eindbeslissing -
Voorziening niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.) 

946 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Bescherming van de 
maatschappij - Beslissing op de strafvorde
ring in twee afzonderlijke arresten van de 
kamer van inbeschuldigingstelling - Cassa
tieberoep tegen het eerste arrest - Niet ont
vankelijk v66r de eindbeslissing. 1044 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Veroordeling bij verstek van de 
beklaagde en op tegenspraak van de voor de 
beklaagde burgerrechterlijk aansprakelijke 
partij - Cassatieberoep van de burgerlijke 
partij tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde, ingesteld zowel t.a.v. de burger
rechtelijk aansprakelijke partij als t.a.v. de 
beklaagde - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 1073 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering tegen de beklaagde en de verzeke
raar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen, vrijwillig tussen
gekomen partij - Veroordeling bij verstek 
van de beklaagde - Verzekeraar buiten de 
zaak gesteld - Voorziening van de burger
lijke partij tegen de verzekeraar v66r het 
verstrijken van de gewone verzettermijn van 
de beklaagde - Ontvankelijke voorziening . 

1073 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Veroordeling bij verstek van de 
beklaagde tot schadevergoeding jegens de 
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burgerlijke partij - Voorz1ening van de bur
gerlijke partij tijdens de gewone verzetter
mijn van de beklaagde - Niet ontvanke!ijke 
voorziening. 1073 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Voorziening tegen 
een eindvonnis op tegenspraak, in hoger 
beroep gewezen. 1198 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Hof van beroep -
Bes!issing waarbij de zaak in beraad wordt 
gehouden en een dag wordt vastgesteld voor 
de uitspraak van het arrest - Uitspraak van 
het arrest op een vroegere datum, buiten de 
aanwezigheid van een partij en zonder dat 
deze werd gedagvaard - Aanvang van de cas
satietermijn. 1003 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Veroorde!ing bij verstek van de 
beklaagde en veroordeling op tegenspraak 
van de verzekeraar van diens burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen 
- Cassatieberoep van de burgerlijke partij 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Cassatieberoep niet ontvanke
lijk zowel ten aanzien van de verzekeraar als 
van de beklaagde. 1030 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beslissing waarbij de beklaagde 
bij verstek wordt veroordeeld tot schadever
goeding jegens de burgerlijke partij - Cassa
tieberoep van de burgerlijke partij, ingesteld 
tijdens de gewone verzettermijn van de 
beklaagde - Niet ontvanke!ijk cassatiebe
roep. 1030 

Voorziening in cassatie 
Vorm- Strafzaken- Cassatieberoep van de 
burger!ijke partij - Verplichting de akte zelf 
van voorziening te betekenen - Begrip. 880 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenver
volgingstelling - Cassatieberoep van de bur
ger!ijke partij - Cassatieberoep niet bete
kend aan de verdachte - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep. (Art. 418 Sv.) 882 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van het 
openbaar ministerie - Voorziening niet bete
kend aan de partij tegen wie ze gericht is -
Niet ontvankelijke voorziening. 914 

Voorziening in cassatie 
Vorm Strafzaken Overtreding 
B.T.W.-wet - Vrijspraak - Cassatieberoep 
van de Staat, burgerlijke partij - Overzen
ding van het afschrift van de betekening van 
het cassatieberoep aan de verweerder, 
wonende in het Groothertogdom Luxemburg 
- Onregelmatige overzending - Niet ontvan
kelijk cassatieberoep - Begrip. 953 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Burgerlijke partij, 
eiseres - Betekening van de voorziening -
Betekening van het volledig afschrift van de 
verklaring van de voorziening - Bewijs van 
die betekening - Authentieke vaststelling in 
het exploot van de gerechtsdeurwaarder. 1051 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Voorziening van het 
openbaar ministerie - Voorziening niet bete
kend - Niet ontvankelijke voorziening. 1122 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Burgerlijke partij, 
eiseres - Voorziening in cassatie tegen een 
partij wier verblijf op het grondgebied van de 
Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd - Ter 
griffie van het Hof neergelegde stukken waar
uit niet blijkt dat de bevoegde Duitse magis
traat de akte van betekening heeft ontvangen 
- Geen beroep op overmacht vanwege de 
burgerlijke partij - Niet ontvankelijke voor
ziening. 1158 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Beslissingen waartegen een 
rechtsmiddel kan worden ingesteld - Arrest 
van het Hof tot verwijzing in staat van herzie
ning - Rechtsmiddelen - Beperking. 948 

Voorziening in cassatie 
Bes!issingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Beslissing 
van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij de inrichting wordt 
aangewezen waarin de internering zal plaats
vinden - Cassatieberoep niet ontvankelijk. 

1123 
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Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Voorziening 
tegen de veroordelende beslissing verworpen 
- Voorziening tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding zonder belang. 1041 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Arrest van de karner van inbe
schuldigingstelling waarbij het bevel tot aan
houding wordt bevestigd - Latere invrij
heidstelling - Cassatieberoep zonder be
staansreden. 1124 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Burger
lijke rechtsvordering - Voorziening van de 
beklaagde tegen een beslissing die vaststelt 
dat de burgerlijke partij geen eis meer stelt 
en de kosten van haar civielrechtelijke verde
ring te haren laste legt - Niet ontvankelijke 
voorziening. 832 

w 

Wegen 
Buurtwegen - Overtreding van art. 88, 9°, 
Veldw., en van art. 28 van de verordening op 
de buurtwegen van de provincie West-Vlaan
deren van 24 april 1952, gew. bij besluit van 
10 okt. 1963 - Verzoek tot herstel van de 
plaats in haar vorige staat - Aard van de be
slissing waarbij het herstel wordt bevolen. 

915 

Wegverkeer 
Vluchtmisdrijf - Begrip. 

Wegverkeer 

879 

Besturen van een voertuig op de openbare 
weg niettegenstaande vervallenverklaring van 
het recht tot sturen- Veroordeling- Reden
geving. 914 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement, 
weg - Begrip. 

Wegverkeer 

art. 1 - Openbare 
949 

Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 4.4, 
tweede lid - Stilaan of parkeren van een 
voertuig - Verplaatsing van het voertuig -
Ambtshalve verplaatsing door een bevoegde 
persoon - Kosten ten laste van de bestuurder 
- Terugvordering van de kosten - Bewijs. 

1086 

Wegverkeer 
Voorrang - Voorrang bedoeld in art. 12.3.1, 
tweede lid, a, Wegverkeersreglement 1 dec. 
1975- Voorang onafhankelijk van de rijwijze 
van de voorranghebbende bestuurder. 1038 

Wegverkeer 
Voorrang van rechts - Wegverkeersregle
ment 1 dec. 1975, art. 12.3.1 - Aanrijding tus
sen twee voertuigen op een kruispunt, waar
bij het ene voertuig op het kruispunt rijdt, en 
het andere in een straat die uitloopt op dat 
kruispunt - Aanrijding buiten het kruispunt 
- Regels inzake voorrang van rechts niet toe
passelijk. 1113 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1 dec. 1975, art. 19 -
Verplichting voor de bestuurder die links af
slaat - Begrip. 937 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement - Verkeerstekens -
Voorzichtigheid in acht te nernen door de be
stuurders die deze verkeerstekens naleven 
- Beoordeling. 931 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering 
wonen met zelfstandige - Aangifte. 

Werkloosheid 

Samen-
843 

Recht op werkloosheidsuitkering - Onbe
schikbaarheid van de werkloze voor de alge
mene arbeidsmarkt- Begrip. 908 
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Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Onbe
schikbaarheid van de werkloze voor de alge
mene arbeidsmarkt - Voorbehoud voor de. 
hervatting van de arbeid gesteund op overwe
gingen van familiale aard - Niet beschikbaar 
voor de algemene arbeidsmarkt. 908 

Wetten, decreten, besluiten 
Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de 
graad van invaliditeit, goedgekeurd bij ko
ninklijk besluit - Wet in de zin van artikel 
608 Ger.W. 844 

Wetten, decreten, besluiten 
Verschil tussen de Nederlandse en de Franse 
tekst- Nagaan wat de wetgever gewild heeft 
zonder enige voorkeur voor een van de tek
sten. 1186 

Wetten, decreten, besluiten 
Toepassing in de tijd - Arbeidsongeval 
Art. 46, § 2, wet van 10 april1971. 904 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Nieuwe wet tot verlen
ging van de cassatietermijn - Onmiddellijk 
toepasselijk - Uitzonderingen. 1028 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd- Nieuwe wet tot verlen
ging van de appeltermijn - Onmiddellijk toe
passelijk - Uitzonderingen. 1031 

Wetten, decreten, besluiten 
Statuten van de Provinciale lntercommunale 
Elektriciteitsmaatschappij van Limburg -
Geen «wet» in de zin van art. 608 Ger.W. 969 

D/1985/0196/10 

·wraking 
Strafzaken - Procedure. 881 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Werknemers - Samengenieten van de pres
taties van de verzekering met andere presta
ties - Beperking - Begrip. 995 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Werknemers - Prestaties van de verzekering 
geweigerd indien voor de schade, krachtens 
een andere Belgische wetgeving, een vreemde 
wetgeving of in het gemeen recht werkelijk 
schadeloosstelling is verleend - Andere wet
geving - Begrip. 995 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Arbeidsongeschiktheid - Einde van de 
arbeidsongeschiktheid - Beslissing van het 
arbeidsgerecht - Afwijkende beslissing van 
de adviserend geneesheer van de verzeke
ringsinstelling - Beslissing zonder uitwer
king. 973 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Inde
plaatsste!ling van de verzekeringsinstelling -
Omvang. 1001 


