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Nr. 581 

2• KAMER - 1 juni 1982 

van het W etboek van· de Inkomstenbelas
tingen, gewijzigd door artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 15 januari 1973, 

doordat de beslissing de artikelen 260 
en 262 van het Wetboek van de Inkom

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS- stenbelastingen niet toepasselijk ver-
klaart op de directe gemeentebelastingen 

TINGEN- INVORDERING VAN GEMEENTE- en evenzo de toepassing weigert van de 
BELASTING 
LING EN. 

TOEPASSELIJKE WETSBEPA- gemeentelijke verordening van 30 no

Hoewel, Juidens art. 138, tweede lid, 
Gemeentewet, de invordering van de 
directe gemeentebelastingen geschiedt 
overeenkomstig de regels bepaald voor 
de hefting van de directe belasting ten 
behoeve van het Rijk, vloeit daaruit 
nochtans niet voort dat alle regels die 
gelden voor de vestiging van de aan 
het Rijk verschuldigde directe belas
tingen toepasselijk zijn voor de invor
dering van de directe gemeentebelas
ting; zo zijn a.m. niet toepasselijk de 
regels van de rijksbelastingen waar
voor de gemeentebelastingen in een 
eigen stelsel voorzien, en die welke, 
Juidens hun bewoordingen, slechts 
kunnen worden toegepast op toestan
den die zich alleen in de rijksbelastin
gen kunnen voordoen (1). 

(STAD NIEUWPOORT T. KAMP) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 april 1981 op 
verwijzing door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Oost
Vlaanderen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 6 maart 1981; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 138, 139 van de 
Gemeentewet, 260, 262 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 1, 2, 3 van 
de gemeentelijke verordening van de 
Stad Nieuwpoort van 30 november 1976, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
7 maart 1977, 43 van het besluit van de 
Regent van 10 februari 1945 op de 
gemeentelijke comptabiliteit, en, voor 
zoveel nodig, 239 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot mtvoering 

vember 1976 van de Stad Nieuwpoort, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
7 maart 1977, die zij onwettig acht juist 
wegens het toepasselijk stellen van de 
artikelen 260 en 262 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen in strijd 
met artikel 139 van de Gemeentewet, op 
grond : « dat, waar naar luid van 
artikel 138, tweede lid, van de Gemeente
wet de invordering van de directe 
gemeentebelastingen geschiedt overeen
komstig de regels bepaald voor de hef
fing van de directe belastingen ten 
behoeve van het Rijk en waar deze rege
len te vinden zijn in het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en in het konink
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoe
ring van dit wetboek, de toepassing van 
deze regelen, al dan niet "mutatis 
mutandis", op restrictieve wijze moet 
worden opgevat in de zin dat deze rege
len slechts gelden voor zover zij niet spe
cifiek toepasselijk zijn op de directe 
rijksbelastingen; dat artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(en ipso jure artikel 262) niet toepasse
lijk is op de directe gemeentebelastin
gen, omdat het duidelijk betrekking 
heeft op de vernietiging van een aanslag 
die onderworpen is aan de beslissing van 
de directeur der belastingen en even
tueel later aan het oordeel van het hof 
van beroep, waaraan de directeur trou
wens een subsidiaire aanslag ter goed
keuring kan onderwerpen, en dat 
artikel 260 ook rust op de gedachte dat 
een nieuwe aanslag kan worden geves
tigd die opnieuw het voorwerp kan uit
maken van een bij de directeur der 
belastingen in te dienen bezwaar, en dat, 
aangezien het beoordelen van bezwaar
schriften inzake directe gemeentebelas
tingen tot de bevoegdheid van de besten
dige deputatie behoort, de toepassings
voorwaarden van voornoemd artikel 260 
niet aanwezig zijn; dat, waar artikel 139 
van de Gemeentewet, bepalend dat het 
financieel dienstjaar van de gemeente 
begmt op 1 januari en eindigt op 
31 december van hetzelfde jaar, terw_ijl (1) Zie ('ass., 24 juni 1952 (Bull. en Pas., b ff d d · d 

1958 I 119~) met cone! proc.-gen. Delange, de verrichtingen. etre en e e mvor e
toen uav . .;ep · 6 maart 1981 (A.C., 1980-81 ring van de m1ddelen evenwel mogen 
m. 391, met voetnoot 1). ' I worden voortgezet tot 31 maart van het 



- 1210-

volgend jaar, impliceert dat de kohieren 
moeten worden uitvoerbaar verklaard 
uiterlijk op 31 maart van het jaar vol
gend op het belastingjaar, en ook 
artikel 43 van het besluit van de Regent 
van 10 februari 1945 op de gemeentelijke 
comutabiliteit hetzelfde voorschrift in
houdt, weliswaar voorbehoud makend 
ten aanzien van de bij de wet voorziene 
uitzonderingen, doch, bij niet-toepasse
lijkheid van artikel 260 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, dergelijk 
voorbehoud zonder inhoud wordend, de 
respectievelijke kohieren uiterlijk op 
31 maart 1970, respectievelijk 31 maart 
1971 dienden uitvoerbaar verklaard zodat 
de aanslagen, volgens het kohier op 
28 augustus 1978 uitvoerbaar verklaard, 
op onwettige wijze verden gevestigd. >>, 

terwijl, eerste onderdeel, a) artikel 138, 
tweede lid, van de Gemeentewet, naar 
luid waarvan « de invordering van de 
directe gemeentebelastingen geschiedt 
overeenkomstig de regels, bepaald voor 
de heffing van de directe belasting ten 
behoeve van het Rijk >>, - onder invor
dering als algemene term ook begrepen 
zijnde alle daden van vestiging en inko
hiering -, van algemene draagkracht is 
in zijn globale verwijzing naar de regels, 
met andere woorden naar het systeem in 
essentie en niet naar de tekstuele identi
teit van de ten aanzien van de directe 
rijksbelastingen voorziene bepalingen, 
en dus ook verwij st naar de arti
kelen 260 en 262 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, fundamentele be
palingen van het vestigings- en invor
deringssysteem inzake directe belastin
gen, in essentie het vestigen van een 
nieuwe aanslag ten name van dezelfde 
belastingplichtige en op dezelfde belas
tingelementen toelatend nadat de oor
spronkelijke aanslag werd nietig ver
klaard als niet gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, met uitzondering 
van een regel betreffende de prescriptie, 
en dit binnen een bepaalde termijn te 
rekenen vanaf de datum dat de beslis
sing van nietigverklaring niet meer door 
enig verhaal kan worden aangevochten; 
b) in artikel 260 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, ten aanzien van 
de bepalingen dat de nieuwe aanslag 
kan worden gevestigd « hetzij binnen 
drie maanden na de datum waarop de 
beslissing van de directeur der belastin
gen of van de door hem gedelegeeerde 
ambtenaar niet meer vatbaar is voor een 
herziening als bedoeld bij de 
artikelen 278 tot 286, hetzij binnen de 
zes maanden van de datum waarop de 

rechterlijke beslissing niet meeer vat
baar 1s voor de voorzieningen als 
bedoeld bij de artikelen 288 tot 292 >>, 

enkel de beperking van de nieuwe vesti
gingstermijn de essentie der bepaling 
raakt, - in casu trouwens volkomen 
geeerbiedigd bij de gemeentelijke belas
tingverordening van 30 november 1976 
en tijdens de nieuwe vestiging zelf -, en 
de verwijzing naar het inzake van 
directe rijksbelastingen voorziene ver
haalsysteem enkel als een ten overstaan 
van deze rijksbelastingen geldende ver
duidelijking geldt van het moment 
waarop de beperkte vestigingstermijn 
aanvang neemt, zijnde het ogenblik 
waarop de beslissing tot nietigverklaring 
niet meer door enig verhaal kan worden 
aangevochten en aldus geen essentiele 
voorvvaarde inhoudt ten aanzien van de 
vestiging van een nieuwe aanslag na ver
nietiging van de oorspronkelijke inzake 
directe belastingen, als zou de vernieti
ging verplicht door de directeur der 
belastingen of door het hof van beroep, 
- al dan niet statuerend op verwijzing 
-, dienen te zijn uitgesproken en als 
zou het feit dat inzake directe gemeente
belastingen de vernietiging door de 
bestendige deputatie, - al dan niet op 
verwijzing -, wordt uitgesproken val
gens het aldaar geldend verhaalsysteem 
enige exclusieve vormen ten overstaan 
van het toepasselijk stellen van de arti
kelen 260 en 262 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; c) waar arti
kel 260 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen zou rusten op de 
gedachte dat een nieuwe aanslag kan 
worden gevestigd die opnieuw het voor
werp kan uitmaken van een bij de direc
teur der belastingen in te dienen be
zwaar, ook hier de essentie is dat de 
nieuwe aanslag terug voor verhaal vat
baar is, hoe dit verhaal nu ook in con
creto geregeld is; d) in geen enkele 
bepaling van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
enige restrictie kan worden gevonden 

· zowel ten aanzien van artikel 138 der 
Gemeentewet als van de toepasselijkheid 
van de artikelen 260 en 262 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen of de 
mogelijkheid tot het toepasselijk stellen 
van gezegde artikelen inzake directe 
gemeentebelastingen, dergelijk konink
lijk besluit trouwens ook niet in staat is 
rechtsgeldig de algemene draagwijdte 
van artikel 138 van de Gerneentewet op 
welke wijze ook in te dijken, iedere 
mogelijke discussie ter zake opgeheven 
zijnde sedert de wijziging van artikel 239 
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van gezegd koninklijk besluit door het 
koninklijk besluit van 15 januari 1973, 
zodat de gemeentelijke belastingverorde
ning van 30 november 1976 van de Stad 
Nieuwpoort, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 7 maart 1977, dan ook voile
dig rechtsgeldig op basis van artikel 138 
van de Gemeentewet de essentiele bepa
lingen van artikel 260 (en ipso jure arti
kel 262) van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen toepasselijk kon verkla
ren en heeft verklaard ter zake de 
directe gemeentebelastingen, mits uiter
aard de vereiste tekstaanpassingen die 
echter in niets afbreuk doen aan de 
essentiiHe toepassingsvoon'/aarden van 
gezegde artikelen 260 en 262 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en de nieuwe aanslagen dan ook volko
men rechtsgeldig werden gevestigd, en 
zodat de bestreden beslissing dan ook 
volkomen ten onrechte artikel 260 (en 
262) inzake directe gemeentebelastingen 
niet toepasselijk verklaart op de overwe
ging dat de verwijzing naar de inzake de 
directe rijksbelastingen geldende ver
haalregeling een essentiele toepassings
voorwaarde zou vormen, en derhalve 
even ten onrechte daarom de toepassing 
weigert van de gemeentelijke belasting
verordening (schending van de arti
kelen 138 van de Gemeentewet, 260, 
262 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 1, 2, 3 van de gemeentelijke 
belastingverordening van de Stad Nieuw
poort van 30 november 1976, goedge
keurd bij koninklijk besluit van 7 maart 
1977 en, voor zoveel nodig, 239 van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd door 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 
15 januari 1973), 

tweede onderdeel, artikel 139 van de 
Gemeentewet, als eerste artikel voorko
mend onder de afdeling " gemeentecomp
tabiliteit " van gezegde wet, evenals arti
kel 43 van het besluit van de Regent van 
10 februari 1945 op de gemeentelijke 
comptabiliteit, enkel bepalen binnen 
welke termijn de verrichtingen, verbon
den aan een financieel dienstj aar (en 
begrotingsjaar) van een gemeente, zullen 
moeten voltrokken worden doch vreemd 
blijven aan de vraag aan welk financieel 
dienstjaar (begrotingsjaar) van een 
gemeente bepaalde belastbare feiten zul
len moeten worden verbonden, en in 
casu de door belastingplichtige bestreden 
nieuwe aanslagen verbonden zijn aan 
het begrotingsjaar van de gemeente van 
1978, werden ingekohierd en uitvoerbaar 

verklaard tijdens het ka!enderjaar 1978, 
en er dus voldaan is aan het voorschrift 
van artikel 139 van de Gemeentewet 
evenals aan artikel 43 van het besluit 
van de Regent van 10 februari 1945, 
zodat alvast niet kan worden gewaagd 
van een schending van artikel 139 van 
de Gemeentewet, en de toepassing van 
de gemeentelijke belastingverordening 
van 30 november 1976 van de Stad 
Nieuwpoort, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 7 maart 1977, door de bestre
den beslissing dan ook niet kon gewei
gerd worden als strijdig met artikel 139 
van de Gemeentewet (schending van de 
artikelen 139 van de Gemeentewet en 43 
van het besluit van de Regent van 
10 februari 1945 en op gemeentecompta
biliteit) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 

138, tweede lid, van de Gemeente
wet, de invordering van de directe 
gemeentebelastingen geschiedt over
eenkomstig de regels bepaald voor 
de heffing van de directe belasting 
ten behoeve van het Rijk; 

Overwegende dat daaruit noch
tans niet voortvloeit dat alle regels 
die gelden voor de vestiging van de 
aan het Rijk verschuldigde directe 
belastingen toepasselijk zijn voor de 
invordering van de directe gemeen
tebelasting; dat onder meer niet toe
passelijk zijn de regels van de rijks
belastingen waarvoor de gemeente
belastingen in een eigen stelsel 
voorzien, noch die welke, luidens 
hun bewoordingen, slechts kunnen 
worden toegepast op toestanden die 
zich aileen in de rijksbelastingen 
kunnen voordoen; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing oordeelt dat inzonderheid 
artikel 260 van het W etboek van de 
lnkomstenbelastingen geen toepas
sing vindt omdat het duidelijk 
betrekking heeft op de vernietiging 
van een aanslag die onderworpen is 
aan de beslissing van de directeur 
der belastingen en eventueel later 
aan het oordeel van het hof van 
beroep; 

Overwegende dat in artikel 260 
sprake is van de directeur der belas
tingen, doch niet ter verduidelijking 
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van het moment waarop de Overwegende dat de bestreden 
beperkte buitengewone aanslagter- beslissing vaststelt dat het gaat 
mijn een aanvang neemt; dat dit om nieuwe aanslagen, gevestigd op 
erop wijst dat hier een uitzonder- dezelfde belastingelementen of een 
lijke aanslagtermijn wordt beoogd gedeelte ervan, als de voor de 
die alleen toepasselijk is voor de dienstjaren 1967 tot en met 1972 
vestiging van de inkomstenbelastin- gevestigde en bij beslissing van de 
gen door het Rijk geheven; dat dit Bestendige Deputatie van de Provin
ook blijkt uit de samenhang met cieraad van West-Vlaanderen vernie
artikel 261 van het Wetboek van de tigde reeks aanslagen in de gemeen
Inkomstenbelastingen, waarvan de telijke belasting op het leggen van 
toepassing in het voor de directe een wegbedekking, riolen en trot
gemeentebelastingen geldend ver- toirs; 
haalsysteem is uitgesloten; Overwegende dat de artikelen 139, 

Overwegende dat artikel 139 van eerste en tweede lid, van de 
de Gemeentewet de aanslagtermijn Gemeentewet en 43 van het besluit 
bepaalt voor de directe gemeent~be- van de Regent, houdende algemeen 
lastingen; dat het zelfs de belastin- reglement op de gemeentelijke 
gen bepaalt waarvoor die aanslag- comptabiliteit, inhouden dat, behou
termijn loopt << tot op de laatste dag dens in de gevallen van artikel 139, 
gesteld voor de inkohiering van de derde lid, van de Gemeentewet die 
directe belastingen van het Rijk »; zich ten deze niet voordoen, de ver
dat de Gemeentewet dus zelf de richtingen betreffende de invorde
gevallen omschrijft waarin voor de ring van de directe belastingen 
directe rijksbelastingen en voor de slechts mogen worden voortgezet tot 
gemeentebelastingen dezelfde aan- 31 maart van het jaar volgend op 
slagtermij n gelden en ten deze niet het dienstj aar waarop de be lasting 
wordt beweerd dat de betwiste slaat, en dat na het verstrijken van 
belastingen tot deze categorie beho- deze termijn geen belasting met 
ren; betrekking tot het voorbije dienst-

Overwegende dat het koninklijk jaar kan worden ingevorderd; 
besluit van 15 januari 1973, waarbij Overwegende dat eiseres, 
in artikel 239 van het koninklijk nadat de bestendige deputatie de 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoe- aanslagen had vernietigd omdat zij 
ring van het Wetboek van de Inkom- niet gevestigd waren overeen
stenbelastingen, de verwijzing naar komstig een wettelijke regel -, na 
de gemeentelijke belastingen is het verstrijken van deze vervalter
weggelaten en dat een opsomming mijn geen nieuwe aanslag op 
afschaft van artikelen uit het dezelfde belastingelementen of een 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 gedeelte ervan meer kon vestigen 
welke voordien wel op de gemeente- aangezien, zoals blijkt uit het ant
belastingen toepasselijk waren, geen woord op het eerste onderdeel, haar 
invloed heeft op de draagwijdte van belastingverordening van 30 novem
artikel 138 van de Gemeentewet; ber 1976 << tot toepassing van de arti-

W at het tweede onderdeel be- kelen 260 en 262 van het W etboek 
treft : van de Inkomstenbelastingen » geen 

Overwegende dat het onderdeel wettelijke grondslag heeft; 
aanvoert dat de door de belasting- Overwegende dat, nu uit de 
plichtige bestreden nieuwe aansla- bestreden beslissing blijkt dat de 
gen verbonden zijn aan het begro- aanslagen verband houden met de 
tingsjaar 1978, werden ingekohierd dienstjaren 1967 tot en met 1972, 
en uitvoerbaar verklaard tijdens het hieruit volgt dat de aanslagverrich
kalenderjaar 1978 en aldus voldaan tingen, overeenkomstig artikel 139, 
werd aan ·. artikel· 139 van de tweede lid, van de Gemeentewet 
Gemeentewet; , slechts mochten worden voortgezet 
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tot 31 maart van het respectievelijk 
daarop volgende jaar; dat de besten
dige deputatie derhalve wettig 
beslist dat de aanslagen die op 
10 juli 1978 zijn ingekohierd, dit is 
buiten de termijn gesteld bij 
artikel 139, dienen te worden vernie
tigd; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat uit de regel

matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

1 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 

verschijnen overeenkomstig art. 286, 
eerste lid, WJ.B., ter grifiie van dat 
hoi heeft ingediend, wanneer hij niet 
is verschenen, noch was vertegenwoor
digd ter terechtzitting tijdens welke de 
zaak is behandeld, en die conclusie 
evenmin ter beoordeling van de rech
ter heeft overgelegd (1). 

(TANGHE T. BELGISCHE STAAT - MIN V 
FINANCIEN) 

1 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 

de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver- Nr. 583 slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui-
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 2' KAMER _ 2 juni 1982 
Sutter, Gent. 

Nr. 582 

2' KAMER - 1 juni 1982 

1° CASSATIE - DIRECTE BELASTINGEN -

VERSCHRIJVING IN HET EXPLOOT VAN BETE
KENING- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM 
ZE TE VERBETEREN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
CONCLUSIE - CONCLUSIE TER GRIFFIE INGE
DIEND, MAAR NIET AAN DE RECHTER TER 
TERECHTZITTING OVERGELEGD - GEVOLG. 

1" Het Hoi van Cassatie is bevoegd om 
een verschrijving in het exploot van 
betekening van de voorziening te ver
beteren, wanneer zij duidelijk blijkt 
uit het exploot zelf. 

1° GRONDWET - ARTIKEL 96 - OPEN

BAARHEID VAN DE TERECHTZITTING - K.B. 
NR. 22 VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WE;r' VAN 
4 AUG. 1978 HOUDENDE VERBOD TEN 
OPZICHTE VAN SOMMIGE VEROORDEELDEN 
EN VAN DE GEFAILLEERDEN OM BEPAALDE 
AMBTEN, BEROEPEN OF ACTIVITEITEN U!T TE 

OEFENEN - VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL, WAARBIJ OVEREEN
KOMSTIG ART. 3BIS, § 3, K.B. NR. 22 VAN 
24 OKT. 1934 ZODANIG VERBOD WORDT OPGE
LEGD - HOGER BEROEP TEGEN DAT VONNIS 
- PROCEDURE IN HOGER BEROEP NEERGE
LEGD IN ART. 3BIS, § 6, VAN HETZELFDE 
BESLUIT- GEEN AFWIJKING VAN DE GROND
WETTELIJKE REGEL. 

2° KOOPHANDEL, KOOPMAN - K.B. 

NR. 22 VAN 24 OKT. 1934, GEW. BIJ WET VAN 
4 AUG. 1978 HOUDENDE VERBOD TEN 
OPZICHTE VAN SOMMIGE VEROORDEELDEN 
EN VAN DE GEFAILLEERDEN OM BEPAALDE 
AMBTEN, BEROEPEN OF ACTIVITEITEN UIT TE 
OEFENEN - VONNIS VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL, WAARBIJ OVEREEN 
KOMSTIG ART 3BIS, § 3, K.B NR 22 VAN 

2" Het hoi van beroep behoeit niet te (1) Zie noot F.D. onder Cass., 7 dec 1972 
antwoorden op de conclusie, die de (A.C., 1973, 339) en de Leva!, Les concluswns 
belastingplichtige, na oproeping tot en matu~re civile, nr 43, noot 14 
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24 OKT. 1934 ZODANIG VERBOD WORD'l' OPGE:
LEGD - HOGER BE:ROEP TEGEN DAT VONNIS 
- PROCEDURE IN HOGER BEROEP NEERGE
LEGD IN ART. 3BIS, § 6, VAN HETZELFDE 
BESLUIT- GEEN AFWIJKING VAN DE GROND
WETIELIJKE REGEL. 

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK 
KOORD - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 
1934, GEW BIJ WET VAN 4 AUG. 1978 HOU
DENDE VERBOD TEN OPZICHTE VAN SOM
MIGE VEROORDEELDEN EN VAN DE GEFAIL
LEERDEN OM BEPAALDE AMBTEN, BEROEPEN 
OF ACTIVITEITEN UIT TE OEFENEN - VONNIS 
VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, 
WAARBIJ OVEREENKOMSTIG ART. 3BIS, § 3, 
K.B. NR. 22 VAN 24 OKT 1934 ZODANIG VER
BOD WORD'I' OPGELEGD - HOGER BEROEP 
TEGEN DAT VONNIS - PROCEDURE IN HOGER 
BEROEP NEERGELEGD IN ART 3BIS, § 6, VAN 
HETZELFDE BESLUIT -· GEEN AFWIJKING 
VAN DE GRONDWETIELIJKE REGEL. 

1', 2" en 3' Het hoi van beroep is ver
plicht toepassing te maken van de 
regel van art. 96 Gw. betreffende de 
openbaarheid van de terechtzittingen, 
wannee1' het krachtens art. 3, § 6, K.B. 
van 24 okt. 1934, gew. bij art. 87 wet 
van 4 aug. 1978, kennis neemt van het 
hager beroep van de gefailleerde of 
van het openbaar ministerie tegen de 
beslissing gewezen ingevolge art. 3bis, 
§§ 2 en 3, van voornoemd koninklijk 
besluit (1). 

(VANGELDER) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 3bis, 
§ 6, van het koninklijk besluit van 
24 oktober 1934, gewijzigd bij artikel 87 
van de wet van 4 augustus 1978, 757 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 96 van de 
Grondwet: 

behoudens andersluidende wette
lijke bepaling; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen 
waarop de zaak werd behandeld, 
blijkt dat het hof van beroep de 
raadsm.an van eiseres heeft gehoord 
en dat het openbaar ministerie zijn 
advies heeft uitgebracht in de loop 
van in raadkarner gehouden terecht
zittingen; 

Dat artikel 3bis, § 6, het hof van 
beroep niet de bevoegdheid toekent 
om van de grondwettelijke regel 
inzake de openbaarheid van de 
debatten af te wijken, wanneer het 
uitspraak moet doen over het hoger 
beroep dat is ingesteld tegen een 
door de rechtbank van koophandel 
met toepassing van de §§ 2 en 3 van 
voorrneld artikel 3bis gewezen 
beslissing; 

Overwegende dat de nietigheid 
van de in raadkarner v66r de uit
spraak van het bestreden arrest ver
richte proceshandelingen leidt tot de 
vernietiging van dat arrest alsook 
van alle door die nietigheid aange
taste handelingen, te rekenen vanaf 
de eerst verrichte nietige handeling; 

Om die redenen, uitspraak doende 
met inachtneming van de in strafza
ken voorgeschreven rechtsvorrnen 
overeenkornstig het bepaalde in arti
kel 3 bis, § 7, van het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1934, gewij
zigd bij artikel 87 van de wet van 
4 augustus 1978, vernietigt het 
bestreden arrest; vernietigt alle v66r 
het arrest verrichte proceshandelin
gen te rekenen vanaf de eerst ver
richte nietige handeling; 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 het Hof van Beroep te Bergen. 

2 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu

(1) Cass., 9 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 234) sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
en 12 jan. 1982 (ibid., 1981-82, nr. 287). , advocaat-generaal. 

Overwegende dat de terechtzittin
gen van de rechtbank openbaar zijn, 
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Nr. 584 

2' KAMER - 2 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- l'il!DDEL AFGELEID UIT NIET-INACHTNE
MING VAN DE BIJ ART. 184 SV. GESTELDE TER
MIJN VOOR VERSCHIJNING ·- NIET AANGE· 
VOERD VOOR DE FEITENRECHTEI\ - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BRIEF DOOR EEN VAN DE 
PARTIJEN AAN DE RECHTER GEZONDEN NA 
SLUITING VAN DE DEBA'ITEN -- EVENTUELE 
HEROPENING VAN HET DEBAT - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER - VERWERPING VAN DE BRIEl•' 
INDIEN GEEN HEROPENING VAN HET DEBAT. 

1° Naar Juid van art. 184 Sv. kan de in 
die wetsbepaling bedoelde nietigheid 
niet worden ingeroepen dan op de eer
ste terechtzitting en v66r aile exceptie 
of verweer. Niet ontvankelifk is het 
middel, afgeleid uit niet-nachtneming 
van de in die wetsbepaling bedoelde 
verschijningstermijn, indien het voor 
de eerste maal voor het Hoi wordt 
aangevoerd (1). 

2o Wanneer een partij, na sluiting der 
debatten, stukken wenst over te leg
gen, kan zij daartoe vragen dat de 
debatten worden heropend; de rechter 
beoordeelt het nut van de heropening 
op onaantastbare wijze en, indien hif 
beslist dat het debat niet behoeft te 
worden heropend, staat hem niets 
anders te doen dan de stukken, die hij 
heeft ontvangen terwifl de zaak in 
beraad was, uit de procedure te weren 
(2). 

(DEFOIN) 

ARREST ( vertaJing) 

Ovel' Jwt eel'sto middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 184 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het vonnis, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
het aan eiser ten laste gelegde feit bewe
zen verklaart, namelijk dat hij op 
11 februari 1981 te Oupeye het verkeers
bord nr. C35 (inhaalverbod) niet heeft 
nageleefd, ofschoon het regelmatig was 
naar de vorm, voldoende zichtbaar was 
en wettelijk was aangebracht, en eiser 
uit dien hoofde veroordeelt tot een geld
boete van vijftig frank, 

terwijl de termijn van tien dagen tus 
sen de dagvaarding en de verschijning 
op de terechtzitting van 7 janual'i 1982 
niet in acht is genomen, 'Jermits eiser 
pas op 29 december 1981 het bericht ont
vangen heeft waarbij hem kennis werd 
gegeven van de aanbieding van het 
exploot dat niet aan zijn persoon was 
betekend doch waarvan het afschrift op 
de door artikel 37 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven wijze afgegeven 
was op het politiecommissariaat van 
eisers woonplaats; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 184 van het Wetboek van 
Strafvordering de daarin bedoelde 
nietigheid niet kan worden aange
voerd dan op de eerste terechtzit
ting en v66r alle exceptie of ver
weer; dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 7 januari 1982 
vaststelt dat eiser verschenen is, 
met het debat heeft ingestemd en 
zijn verweer heeft gevoerd zonder 
enige exceptie op te werpen en zon
der te vragen dat akte zou worden 
verleend van zijn voorbehoud; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van het algemeen begin
set van het recht van verdediging, 

doordat, eerste onderdeel, het vonnis 
niet is ingegaan op eisers verzoek om 
een aanvullend onderzoek, namelijk een 
plaatsbezichtiging en het verhoor van de 
verbaliserende agent, 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 januari 1982 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele H.echtbank te Luik; terwifl het aan de hand van die onder
---~--------------=1 zoeksmaatregelen mogelijk was geweest 

(1) Over de gevolgen van de niet-inachtne
ming van de verschijningstermijn, zie Cass., 
12 april 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 864 ). 

(2) Cass., 8 jan. 1974 (A.C., 1974, 511). 

de door eiser gestelde feiten op hun 
juistheid te toetsen, 

tweede onderdeel, de rechtbank het 
aan de voorzitter van de negende cor
rectionele kamer gerichte schrijven van 
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10 januari 1982 waarbij een dossier was 
gevoegd met onder meer foto's die waren 
gemaakt op de plaats waar de overtre
ding was vastgesteld, uit de debatten 
weert, 

terwijl eiser op de terechtzitting van 
7 januari 1982 op zijn aandringen verlof 
had gekregen om die nieuwe stukken 
v66r 11 januari 1982 in te dienen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser om aan
vullende onderzoeksverrichtingen 
heeft verzocht; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat luidens het pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van 7 januari 1982 de rechtbank na 
de sluiting der debatten de zaak 
voor uitspraak heeft vastgesteld op 
14 januari 1982; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser om verdaging van de zaak 
heeft verzocht ten einde een dossier 
te kunnen neerleggen; 

Overwegende dat, wanneer na de 
sluiting der debatten nieuwe stuk
ken worden neergelegd, de rechter 
op onaantastbare wijze oordeelt 
over het nut van een heropening der 
debatten en, ingeval hij zulks niet 
nodig oordeelt, niets anders kan 
doen dan die stukken uit de rechts
pleging weren; 

Overwegende dat het tweede 
onderdeel van 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; 

2 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Nr. 585 

2' KAMER - 2 juni 1982 

1' BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ COl\IIMISSIE TOT BE

SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, UIT
SPRAAK DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTEL
LING VAN EEN GEINTERNEERDE - SAMEN
STELLING GEEN MOGELIJKHEID OM NATE 
GAAN OF DE COMMISSIE IN DE VERSCHIL
LENDE STADIA VAN DE PROCEDURE REGEL
MATIG WAS SAMENGESTELD - NIETIGE 
BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - NA VOORZIENING IS GEEN 
NIEUWE VOORZIENING TOEGELATEN 
REGEL TOEPASSELIJK ZELFS ALS DE TWEEDE 
VOORZIENING WORDT INGESTELD VOORDAT 
DE EERSTE IS VERWORPEN. 

1' Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij, uitspraak doende over de invrij
heidstelling van een gei'nterneerde, 
wanneer het Hof noch uit de beslissing 
noch uit de vermeldingen van de pro
cessen-verbaal van de zittingen van de 
commissie kan opmaken of de commis
sie bij de behandeling van de zaak 
regelmatig was samengesteld en of de 
]eden van de commissie, die beraad
slaagd hebben en de beslissing hebben 
gewezen, alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond (1). 

2' De regel " na een eerste voorzieninl'[ 
is geen nieuwe voorziening toe
gelaten " is toepasselijk, zelfs als de 
tweede voorziening wordt ingesteld 
voordat op de eerste uitspraak is 
gedaan (2). 

Om die redenen, verwerpt het cas- (1) Cass., 3 jan 1979 (A.C 1978-79, 497), zie 
Cass., 9 sept 1980 (ib1d., 1980-81, nr. 19). 

satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. (2) Cass., 3 jan 197 9 ~A.C., 1978-79, 497). 
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(CLAESSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 maart 1982 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Luik; 

I. Op het cassatieberoep van 
9 april 1982 : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 12 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij en 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek : 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat de zaak van eiseres door 
de commissie tot bescherming van 
de maatschappij werd behandeld op 
de zittingen van 25 februari 1982 en 
4 maart 1982 en dat de zaak in 
beraad werd genomen en de beslis
sing werd uitgesproken op de 
terechtzitting van 29 maart 1982; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat op de zitting van 
4 maart 1982 tegenwoordig waren, 
voorzitter Jacques Godefroid, ge
neesheer Charles Delree en advo
caat Joseph Henry; dat daarentegen 
noch in de beslissing noch in de pro
cessen-verbaal van de zittingen ver
meld wordt hoe de commissie was 
samengesteld op de zittingen van 
25 februari 1982 en 29 maart 1982; 

Dat aldus het Hof in de onmoge
lijkheid verkeert om na te gaan 
of de commissie regelmatig was 
samengesteld op de zitting van 
25 februari 1982 waarop de zaak 
werd behandeld en of de leden van 
de commissie die beraadslaagd heb
ben en de beslissing hebben gewe
zen, alle zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond; 

II. Op het cassatieberoep van 
9 april 1982, ingesteld tegen een op 
4 maart 1982 gewezen beslissing : 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 

slaan, blijkt dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
op 4 maart 1982 een beslissing in de 

. zaak van eiseres heeft gewezen; 

III. Op het cassatieberoep van 
13 april 1982 : 

Overwegende dat eiseres zich 
tegen de beslissing van 29 maart 
1982 reeds in cassatie heeft voor
zien, zodat het nadien door haar 
tegen dezelfde beslissing ingestelde 
cassatieberoep krachtens artikel 438 
van het W etboek van Strafvordering 
niet ontvankelijk is, ofschoon het is 
ingesteld vooraleer over het eerste 
cassatieberoep uitspraak is gedaan; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing van 29 maart 
1982; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te N amen; 
verwerpt de cassatieberoepen voor 
het overige. 

2 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Marchal - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Nr. 586 

2' KAMER - 2 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- SCHENDING VAN RET HECHT VAN VERDE
DIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT 
ER STUKKEN NIET BIJ BET DOSSIER ZIJN 
GEVOEGD - MIDDEL VOOR DE EERSTE MAAL 
VOOR HET HOF MNGEVOERD NIET ONT 
VANKELIJK MIDDEL. 
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2° CA.SSATIEMIDDf~LEN - STllAFZf,KEN 

-" JVJJDDE:L WIT DE .F'F.!TELIJKE BEOORDE" 
J,!NG VAN DE HECHTJ<:R BEI\lHTlSET•:ItT 
NmT ONTVANKF.LI.JK l\IIIDDEL. 

~3° CASSATIEMIDDELEN - STRAF'ZAKEN 
""~ l\'!IDDEL HIEHUI'I' AFGELEID DAT !!:EN 
ll'li<:DEBEKJ.AAGDE GEEN VEHWEER HEEFT 
GEVOERD TEGT!:N DE STRAFI'Of\DERING 
NIET ONTVAN!ZKLI.JK !IUDDEL. 

•l° CASS/~'l'IE:MIDD.E.Ll'3N -~ STRAi';/,,\KEl'< 

MIDDEL Gfi:GHOND OP .FEITELW:E BEWE
RINGEN ZONDr<;n ENIGE STEUN IN DE PRO
CESSTUKKEN - GEMIS AAN F'l':ITF:LI.JKE 
GHONDSLAG. 

.l' _Het middel hieruit afgeleid dat stuk
./cen me(: sehending van het recht wm 
verdediging niet: bi.f het dossier werden 
[{OFoegd, krw niet voor de eeJ·str: nmnl 
nJn,_· hnl: 1"-l"n{ worden nangevond (l). 

!.n Niet mU:voJJiwlijk is het: .rmddr0l dm: 
enkel de feitelijke beoordelinf;-en vnn 
de mcllt{~r bekritiseert (2). 

3' Niet rmtvankel~ik, bij gebrek aan 
be./ang, is het middel hieruit afgeleid 
.:tat: een medebeklaagde geen verweer 
hee.U gevoerd .tegen de te z~imm lw'<f:e 
JII[;Ndelde M:rafvnrdering (3). 

'!" hehelUkc RTOJHisin{( mist he! midde! 
/J!~fp.'ond op le.itelifke beweringen, die 
geen steun rrinden in de processtukken 
(4), 

(Cc\HABIJ\T T. VANHAREN) 

H.E'I' .HOF; ··~ Ckeiei. op hei besb.·rc<" 
rl•an vonnis, op 2!l :ianiwri 1982 .in 
hog<::or br::·•.·oep geweum door d.e Cm> 
recboneir; Rechtbank te Luik; 

In 7.overre lwi~ •;usr'<D.iJ(-ebeJ•oep 
.·:;encht J~; tegen de b8sh.'<:c;ing op d(; 

(l) Cn..c:3., 7 old .. .1%0 (A.C, lflliO-fii, m, 32.). 

(2) C:i'WS,, 28 oJ.d;, 1980 (A.C., JfJ80-iJJ, ilL :l2.7). 

(3) Zie Cass., 2:l nkl. Hl80 (A.C., 1980-Ul, 
i.ll' 114), 

.. \•1) Cf\ss., 4 dec. 1973 (AC, 19'14, 382); z!G 

Cass., 14 okt. 1975 \JbJd, 19?5, 204,1 on 16 JN•mt 
19TI (1bnl., 197"1, 775) 

l;egen de medebeklaagde Vanharen 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser als be
klaagde niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat het cassatieberoep niet ont
vankelijk is; 

U. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat twee belangrijke stukken ontbre
ken in het dossier van de rechtspleging, 
namelijk, enerzijds, het verslag van de 
ngenten Kleys en Struman die van com
missaris Colasse opdracht hadden gekre
geH om de schade aan het voertuig van 
Vnnhanm vast te stelien en, anderzijds, 
E~en verslag dat op verzoek en op kosten 
van eiser was opgemaakt door Henri 
Thys, licentiaat in de arbeidswetenschap
pen en doctor in de lichamelijke voeding; 
hei: verslag van de agenten Kleys en 
Struman, dat beknopt is weergegeven in 
he1 door commissaris Colasse opge
nmuk:l;(' p:roces-verbaal, details bevat 
omtr~mt de aard van di<.• r-~chade en het 
bRvvip oplevert vun eisen; onschuld; het 
veTsl11g van de heer Thys het bewijs 
oplevert van het feit dai. de schade aan 
Vanharens voertuig niet tijdens het rij
den kon zijn toegebrf.l.eht, zel£s niet door 
een lichamelijk goed getraind persoon, 
P.n dus ook niet door ~!iser ; 

Ovenvegende dat ui.t de stukken 
lNaal'op het Ho{ vermA.g acht te 
sban, niet. hlijkt dat dser dat ver 
weermiddel voor de tl2i.tenrel'hte:r 
heeft voorged1:agen; 

Dat hei. Jniddel n.id ontvankelijk 
is; 

()ver hei tweede midael, hieruii: afge
Je.i.d. rJnt, zelfs al zijn de .stukken waaruit 
fl.e onr;chuld. van ei.ser blijkt, zoek zijn, m· 
tq~cJn hem geen enl~el bewij:o; is aange· 
brad\!; : · 

Overwegende dat lwt 
opkomt tege:n de feiteliike 
Hug van de gegevens van 
door de f.eitenrechter; do.t 
ontvanh:elijk is; 

rniddel 
beoorde
de zaak 
het niet 
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Over hef' dez·de middel, hieruit afgeleid 
dat op de terechtzitting van de correc
tionele rechtbank de aan de niet versche
nen Vanharen ten laste gelegde feiten 
niet aan de orde zijn gekomen; de raads
man van laatstgenoemde overigens op 
die terechtzitting slechts werd gehoord 
omtrent de door Vanharen tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering en 
niet orntrent de tegen Vanharen ingestel
de strafvordering, zoals blijkt. uit het pro
ces-verbaal van de tereehtzitting van 
21 januari 1982 waarin de woorden « ter 
verdediging van " werden doorgehaalrl : 

Overwegende dat eiser als be
klaagde niet bevoegd is om zich 
in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de tegen de medebe
klaagde Vanharen ingestelde straf
vordering, zoda.t het middel niet ont· 
vankelijk is; 

Over het vierdr! .middel, afgeieid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat na de verklaringen van eiser 
en de uiteenzetting van . de vnrweer.mid .. 
delen door diens raadsman nieuwe, ove· 
rigens vage besehuldigingen iegfm eiser 
werden geuit, 7..nnder. dat flp con~'ctio .. 
nP.le reehtbank hmn of ?.ijn raadsm<ln de 
'{Hil~gonl.lteid hedt. p,egt;;;0n daarup vnn 
1'epli1o.k. 1p dienen, dam: ZG onmiddellijl' 
daatTt0 dtc tk:battGn vo01: ge>siot .. c;n hGeH 
vt~r.klnanl · 

Overwegewk dD.i: :rniddcd 
berust np bewedngnn dis gE:fJlJ. 
cmkele steun v\nden Jn. d1'! stukken 
·van het geding; da.t he!: ;Eeiteli.iks 
r,;rondslag mist; 

En ')>;erwegende ric ;>ub-
.,;i;ani.iek of np ;Jtraffc van x1ietigheid 
vom'g;~schn~ven rochtsvorn:1en hi. 
:1ch·i; ziju genmnen en de 
nvm>eenkomsii.g de wet i;:; gew-e;.3en; 

I! L Jn :wvene het cassatieberoep 
gericht L:; tegen de beslissing op de 
t.egen eiser ingesteld.e burgerlijke 
i·echtsvordering 

Overwegende 
z1.mlee micldel 

2 juni 1982 - 2" kamer -~ Voorzitter : 
de h. Legros, voor<:itter --.. Verslaggever : 
de h. Saee -~ Gelijkluidende conclusie 
van de h . .Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal. 

Nr, !}87 

2' KAMER - 2 juni lH82 

RE:CHT VAN VERDEDIGING - STRAF 

ZAKEN - ZAAK BEHANDELD ZONDER SERE. 
NITEI'l' -· MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIG!NG -- BEGRIP. 

.llet l'echt van verdediging wordt mis
kend als bl~fkt dat de zaak niet op 
8t:I'eJw wijze .is behandeld. Z'ulks is bet 
geval wazweer er zich ter terechtzit
ting tussen de rechter en de raadsman 
van de verdachte incidenten hebben 
voorgedaan, die zelfs geen verband 
1Jielden met de zaak en waarvan geen 
.melding werd ge.maakt in bet proces
verbaal van de terecht:zitting (1) CD 

nmnneer daarbij, als ani1.voord op de 
conclwiic yan de W3I'dachte volgen.r 
wolke do .feHcm elk aEzonderlijk en in 
hun goher!l hoi recht van verdediginr 
misiwnden en dede11 iwij.feien tum do 
:<crcnheH Fall hei: debai;, de beslissing. 
;;onder dai, x~i de nrerkelijkheid van de 
rwnaevoerde incidenten f;egenspreekf, 
orop wi.fst dat deze geenszins .beiJ:ek
iriug ha.ddcn op .ilel; Pecht van verdedi-

van de vrJFdrwllte en Gvevmin !e'er· 
llieldon met de zaak. 

(B/\DG01!ET) 

HET HOF; Gelet op het bestre-
rleii, nrrest, OF 6 april 1982 gevvezel:"" 

Over de 111houd s:n. cle draagvf~Jdte van 
proces-vcxbnul v~El do terechtrattlng 1n 

;.;U::=!fzake"l.7.1 o.m, Yrat betre{t het toez1cht val'. 
J1ot. Hof op he1~ recl1t vRn venled1ging en de 
_;nnchtner:_li.nt~ '~rvnn, z1e f'Aus·nN H:t:LIE, Tra.1te 

r· ,..., d" _ -, d \- _:,·-, -,--·", ~···· _ '· ,~·· , ,_,~ ,, ':J,: Fin.s!rucilor ~ri;!_!:t.:~~::lle, ~-L I!~I, .nt 5269r 
\)n, le ~\; e.u~J..,, '.eivv .. •.~J~ hd; C<b i •;flss., 1~ ok\. J.90Z (J>;dL en l"fL>., .t9h3, [, 1Y9); 

satleberoep; veromrleelt ei:c>Pr l''· rk , Jl mm 1976 (/LC., 1976, 108?-) c1 JA no'• 1~7~· 
kosten. ] txbui,; :1.879-·30! IH' H32}. 
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door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4, 5, 19, 
20 van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de 
artikelen 1 van de wet van 23 augustus 
1919, het enige artikel van de wet van 
25 juli 1959, 3 en 4 van de wet van 
13 maart 1973 en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, 

doordat verdachte (thans eiser) in zijn 
aanvuilende conclusie heeft aangevoerd 
dat de verdediging in haar rechten was 
geschaad ten gevolge van incidenten 
welke zich op de terechtzitting van 
2 april 1982 hebben voorgedaan toen de 
voorzitter van de kamer van inbeschuldi
gingstelling de tweede raadsman belette 
zijn pleidooi te beiHndigen door hem in 
de rede te vailen, zeggende : « indien U 
niet tevreden bent, kunt U zich in cassa
tie voorzien ... Nog nooit in de loop van 
12 (4) jaar is een van mijn arresten in 
ca:ssatie vernietigd "• dat hij zijn uiteen
zetting over de behandeling met gesloten 
deuren onderbrak met de woorden: : 
« indien ei: op uw studie nooit enige kri
tiek is gekomen, dan is het omdat nie
mand ze gelezen heeft >>, dat hij met de 
woorden « er is geen zittingsblad ,, het 
verzoek van de raadsman om alcte te 
nemen van deze· of gene verklaring 
afwees, en met de woorden « daar kan 
geen sprake van zijn ,, welgerde in te 
gaan op het verzoek om « de dag zelf 
nog » arrest te wijzen opdat eiser niet 
nog een nacht in gevarigenis zou moeten 
doorbrengen, dat hij aldus vooruitliep op 
zijn eigen mening en die van de twee 
raadsheren die met hem zitting hielden 
in de kamer van inbeschuldigingstelling, 
nu de kamer zich pas. een mening mocht 
vormen nadat alle nog aan te voeren en 
te on lwikkelen middelen en argumenten 
waren gehoord, waarna het bestreden 
arrest beslist dat << de woordenwisseling 
die tussen de voorzitter van de kamer en 
een advocaat. heeft plaatsgevonclen, in 
geen enkel opzicht de beklaagden in hun 
recht van verdediging heeft geschaad en 
geen verband houdt met de strafzaak; 
dat eiser trouwens in zijn aanvuilende 
eonclusie erop wijst dat de voorzitter de 
verdediging heeft verzekerd << dat de 
zaak in aile sereniteit zou worden behan
deld >>; dat nergens wordt aangevoerd en 

nog minder bewezen is dat de verdedi
ging niet aile argumenten die ze wenste, 
heeft kunnen doen gelden, dat zij daar
toe de gelegenheid heeft gehad zowel in 
de loop van de terechtzittingen van 2. en 
6 april 1982 als in haar schriftelijke 
hoofd- en aanvuilende conclusie; ... dat er 
voor het overige wei geen zittingsblad 
maar dan toch een proces-verbaal van 
de terechtzitting bestaat, namelijk die 
welke in het dossier berusten en de dag
tekening van 2 en 6 april 1982 dragen », 

terwijl het recht van de verdediging 
een geheel vormt en niet aileen vereist 
dat de behandeling van de zaak in aile 
sereniteit verloopt nadat kennis is gena
men van de schriftelijke conclusie van 
verdachte, doch ook dat de zaak op de 
terechtzitting in aile sereniteit wordt 
behandeld, hetgeen meebrengt dat aan 
de « woordenwisseling ,, die als zodanig 
door de bestreden beslissing niet wordt 
betwist, niet mag worden voorbijgegaan 
met het argument dat ze geen verband 
houdt met het recht van verdediging en 
met de strafzaak, zogezegd omdat ze tus
sen de voorzitter en een van de advoca
ten is voorgevailen, die woordenwisse
ling tussen de voorzitter en de advocaat 
immers verband hield met de duur en de 
inhoud van het pleidooi voor de invrij
heidsteiling van verdachte en voor het in 
openbare terechtzitting behandelen van 
de zaak; de motivering, volgens welke 
niet is aangevoerd dat de verdediging 
niet alle gewenste argumenten naar voor 
heeft kunnen brengen, de bewijskracht 
van de aanvuilende conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); het 
arrest met de motivering dat het proces
verbaal van de terechtzitting het zittings
blad vervangt, niet antwoordt op de bij 
conclusie aangevoerde grief dat de voor
zitter geweigerd heeft akte te doen 
nemen van sommige van zijn verklarin
gen, zoals die in de conclusie worden 
weergegeven, ofschoon verdachtes raads
man dit uitdrukkelijk had gevraagd 
(schending van de in het middel ver
melde artikelen 4, 5, 19, 20 van de wet 
van 20 april 1874, 1 van de wet van 
23 augustus 1919 en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest niet 
betwist dat de incidenten die zich op 
de terechtzitting van 2 april 1982 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling hebben voorgedaan, werke
lijk gebeurd zijn zoals ze beschre
ven staan in de door verdachte op 
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de terechtzitting van 6 april 1982 
van genoemd rechtscollege genomen 
aanvullende conclusie; 

Overwegende dat die incidenten 
niet vermeld staan in het proces
verbaal van de terechtzitting van 
2 april 1982 zodat het Hof niet kan 
nagaan waarin die incidenten 
bestonden, en de juiste draagwijdte 
ervan niet kan beoordelen; 

Overwegende dat verdachte in de 
aanvullende conclusie betoogde dat 
<< elk van de hierboven vermelde fei
ten (§§ 77, 66, 92 en 102 tot 115) op 
zich al een miskenning inhoudt van 
het recht van verdediging >> en « dat 
die feiten, in hun geheel beschouwd, 
een sfeer, een klimaat scheppen die 
aile reden geeft om - zeer ernstig 
- te twijfelen of deze zaak wel 
behandeld werd met de voor de wer
king van het gerecht onontbeerlijke 
zorg, welwillendheid en sereniteit; 
dat het arrest hierop antwoordt, 
enerzijds, met de vaststelling dat 
« de woordenwisseling die zich tus
sen de voorzitter van de kamer en 
een advocaat heeft voorgedaan, in 
geen enkel opzicht de beklaagden in 
hun recht van verdediging schaadt 
en geen verband houden met de 
strafzaak » en, anderzijds, meent 
daaraan te moeten toevoegen « dat 
trouwens in de aanvullende conclu
sie erop gewezen wordt dat de voor
zitter de verdediging verzekerd 
heeft dat de zaak in alle sereniteit 
zal worden behandeld »; 

Overwegende dat incidenten ter 
zitting die de zaak zelf niet raken, 
de sereniteit van de debatten kun
nen verstoren; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest dat het door eiser in zijn 
conclusie aangehaalde argument 
betreffende de weigering om akte te 
verlenen, niet tegenspreekt, uitdruk
kelijk erop wijst dat « er wel geen 
zittingsblad maar dan toch een pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
bestaat ... »; 

Dat ten slotte, in strijd met wat 

de voorzitter gehinderd werd en niet 
de gelegenheid heeft gehad om al 
haar argumenten te doen gelden; 

Dat aldus gebleken is dat de zaak 
niet in alle sereniteit behandeld 
werd en dat het recht van de verde
diging werd miskend; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre het hoger beroep ontvanke
lijk 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 kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Ber
gen. 

2 juni 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 588 

2• KAMER - 2 juni 1982 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
DESKUNDIGE DOOR DE PROCUREUR DES 
KONINGS OPGEVORDERD BUITEN DE GEVAL
LEN VAN DE ARTI. 32 TOT 46 SV. - EEDAF
LEGGING NIET VEREIST. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN 

GESCHRIFTE - BEGRIP 

het arrest stelt, eiser in zijn conclu- 1" Buiten de gevallen, bedoeld in de 
sie betoogde dat de verdediging door artt. 32 tot 46 Sv., behoeft de door df' 
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procureur des Konings voor daden van 
vooronderzoek opgevorderde man van 
het vak niet de bij art. 44 van dat wet
hoek voorgeschreven eed af te leggen 
(1). 

2o Valsheid in geschrifte pleegt hij die 
met bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden en gebruik 
makend van een gelijknamigheid een 
voor een derde b~stemd stuk onderte
kent om het zich toe te eigenen. 
(Art. 196 Sw.) 

(AKROUH) 

ARREST ( vertaliiJ.g ) 

kundigenverslag nietig was en niet eens 
als gewone inlichting kon gelden : 

Overwegende dat het verslag 
waarvan sprake in het middel, is 
opgemaakt op vordering van de pro
cureur des Konings buiten de in de 
artikelen 32 tot 46 van het W etboek 
van Strafvordering voorziene geval
len; 

Dat de deskundige die, zoals ten 
deze, belast is met een opdracht in 
het kader van het voorbereidend 
onderzoek, de eed niet behoeft af te 
leggen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
HET HOF; - Gelet op het bestre- de schending van artikel 196 van het 

den arrest, op 24 maart 1982 door Strafwetboek, 
het Hof van Beroep te Brussel doordat het arrest, met bevestiging 
gewezen; van de beslissing van de eerste rechter, 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens alle hem ten laste gelegde feiten 
en die veroordeling grondt op het verslag 
van de op 3 februari 1981 door de procu-· 
reur des Konings aangewezen deskun
dige Cock, 

terwijl de deskundige de door 
artikel 44, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven eed 
pas op 28 februari 1981 heeft afgelegd, 
nadat hij zijn verslag had uitgebracht en 
zijn conclusies had opgemaakt, die eed 
dus te laat was afgelegd, zodat het des-

(1) Cass., 11 juni 1974 (A.C., 1974, 1125). Val
gens het middel was de eed te laat afgelegd. 
Daarb1j werd echter geen rekening gehouden 
met de wet van 3 juli 1957. Gesteld trouwens 
dat er een onregelmatigheid gebeurd was, dan 
Nas deze lll elk geval gedekt door het latere 
arrest, op tegenspraak (wet van 22. juni 1976). 
In dat opz!Cht kan worden gezegd clat het mid 
del faalde mwr recht (Cass., 7 feb. 1979, A C., 
1978 79, 659) of kon het met ontvankelijk wor
den verklaard (Cass., 25 Jan. 19'77, ibid., 1977, 
187) en 6 feb i979 ( 1b1d., 19'70 79, 6'11 ). 

eiser veroordeelt wegens valsheid in 
geschrifte en gebruik van valse stukken, 
nu hij een postassignatie die niet voor 
hem was bestemd, zelf op de keerzijde 
voor voldaan had getekend onder voor
legging van zijn echte identiteitskaart 
aan de postbeambte, 

terwijl het feit dat, zelfs op bedrieg
lijke wijze, de gewone handtekening 
wordt gep!aatst of dat althans met de 
eigen naam wordt ondertekend, in begin" 
sel niet als een valsheid door het plaat
sen van een valse handtekening kan 
worden aangemerkt, en hij die met zijn 
naam ondertekent zodoende niet valse
lijk handelt; eiser de postbeambte zeker 
niet in de waan heeft kunnen brengen 
dat hij voor rekening van een derde han
delde, nu die beambte de mogelijkheid 
had na te gaan of eiser in eigen naam 
handelde; de correctionele rechtbank en 
het hof van beroep derhalve, door de 
telastlegging van valsheid in geschrifte 
en gebruik van valse stukken bewezen te 
verklaren, de strafwet verkeerd hebben 
toegepast en hun beslissing niet naar 
recht hebben verantwoord : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beroepen beslis
sing, Mohamed Akrouh (thans eiser) 
veroordeelt wegens valsheid in 
geschrifte en gebruik van valse 
stukken, nu hij met het oogmerk 
om zich een niet verschul.digd 
bedrag van ten mmste 1:1.050 frank 
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te doen uitbetalen, een voor Ahmed 
Akrouh bestemde assignatie nr. 
004355 heeft vervalst of doen verval
sen door zijn handtekening en het 
nr. FBG 160198 van zijn identiteits
kaart erop aan te brengen of te 
doen aanbrengen « waardoor alle 
vermeldingen op dat stuk vals wer
den >>, en nu hij met hetzelfde 
bedrieglijk oogmerk of hetzelfde 
oogmerk om te schaden, van dat 
valse stuk gebruik heeft gemaakt, 
wetende dat het vals was; 

Overwegende dat het arrest naar 
recht verantwoord is; dat een vals
heid in geschrifte pleegt hij die, met 
bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden, een voor een 
derde bestemd stuk ondertekent om 
het zich toe te eigenen; dat het mid
del in dat opzicht niet kan worden· 
aangenomen; 

Overwegende voor het overige 
dat, in zoverre in het middel wordt 
aangevoerd dat eiser zijn identiteits
lmart had afgegeven aan de postbe
ambte en dat laatstgenoemde onmo
gelijk kon bedrogen zijn, het Hof 
verplicht is feitelijke gegevens na te 
gaan, waarvoor het bevoegdheid 
mist; dat het in dat opzicht niet ont
vankelijk 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; 

2 juni 1982.- 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Houyoux, Brussel. 

Nr. 589 

1' KAMER - 3 juni 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIE
BEROEP GERICHT TEGEN EEN VERWEERSTER 
DIE GEEN PARTIJ WAS IN HET BESTREDEN 
ARREST- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

2° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 

- DRAAGWIJDTE. 

3° INTERNATIONALE VERDH.AGEN 
E.E.G.-VERORDENING NR. 1408171 VAN 14 ,TUN! 
1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOON
TREKKENDEN EN HUN GEZINNEN DIE ZICH 
BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN -
ARTIKEL 17 ·- UITZONDERINGEN OP DE 
ARTT. 13 TOT 16 - DllAAGWIJDTE VAN DIE 
UITZONDERINGEN. 

1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat gericht is tegen een verweer
ster die geen partij was in het bestre
den arrest. 

2' BehalFe indien het gaat om de Ferbe
tering van een Ferschrijving, behoeft 
het Hof de identiteit van de in het 
bestreden arrest aangewezen partijen 
niet na te gaan (1). 

II. In zoverre het cassatieberoep l---------------
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
ander middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

(1) Wegens een vergissing was de vordering 
namens de oorspronkelijke eiseres ingediend 
onder de onjuiste naam van Lambinon Mar
celle, echtgenote Fourneau, i.p.v. haar echte 
naam Fourneau Marcelle, echtgenote Lambi
non. Die vergissing was door de feiienrechter 
niet verbeterd 

De Belgische Staat had zijn cassatieberoep 
gericht tcgen de verweerster onder dre lwee 
namen. 

Daar het Hof niet bevoegd is om cle rdentr 
teit van de partijen te verbeteren, zoals clrc 
vermeld staat in een arrest waarover het tc 

(Zie vervolg nota volgencle blz) 
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3" De artt. 13 tot 17 E.E.G.-verordening 

nr. 1408/71 van 14 juli 1971 betreffende 
de toepassing van de sociale zeker
heidsregelingen op loontrekkenden en 
hun gezinnen die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, worden 
door de nationale rechter geschonden 
wanneer hij verbindende kracht ver
leent aan art. 17 van die verordening, 
naar luid waarvan twee of meer Lid
Staten, de bevoe;;de autoriteiten van 
die Staten of de door die autoriteiten 
aangewezen organen in onderlinge 
overeenstemming, in het belang van 
bepaalde werknemers of bepaalde 
groepen werknemers, uitzonderingen 
op de artt. 13 tot en met 16 kunnen 
vaststellen en een Lid-Staat tot beta
ling van schadevergoeding veroordeelt 
wegens niet-toepassing van art. 17. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. TEWERKSTELLING 
EN ARBEID T. LAMBINON MARCELLE - ECHTGE
NOTE FOURNEAU, FOURNEAU MARCELLE 

ECHTGENOTE LAMBINON) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

hieruit afgeleid dat het bestreden 
arrest op verweerster geen betrek
king had : 

Overwegende dat het hof van 
beroep uitspraak heeft gedaan in 
een geschil tussen de genaamde 
Lambinon Marcelle, echtgenote van 
Fourneau, en de Belgische Staat; 

Dat het Hof niet bevoegd is tot 
verbetering van de identiteit van de 
in het bestreden arrest aangewezen 
partijen, vermits het niet gaat om 
de verbetering van een verschrij
ving; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de verweerster 
Lambinon Marcelle, echtgenote van 
Fourneau : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 26, 28, 29, 
30, 97, 107 van de Grondwet, 7, 8, 213, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 
608 van het Gerechtelijk Wetboek, 8 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, 17 van de verordening 
van 14 juni 1971 betreffende de toepas
sing van de sociale zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen en 

In zoverre het cassatieberoep die zich binnen de Gemeenschap ver
gericht is tegen de verweerster plaatsen, en van het beginsel van de 

scheiding der machten, dat onder meer 
Fourneau Marcelle, echtgenote van is neergelegd in de artikelen 25, 26, 28, 
Lambinon : 29, 30 van de Grondwet, 

Over het door het openbaar minis- doordat het hof van beroep de aqui-
liaanse aansprakelijkheid van eiser ten 

terie tegen het cassatieberoep aanzien van verweerster heeft gegrond 
ambtshalve opgeworpen middel van op de omstandigheid dat « gei:ntimeerde 
niet-ontvankelijkheid, ter kennis (thans eiser) ten deze moest weten dat 
gebracht overeenkomstig artikel een werknemer die zich in het geval van 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek, appellante (thans verweerster) bevond 
------------------! (geval dat niet uitzonderlijk is en dat bij

(Vervolg nota van vorige biz.) 

bes!issen heeft, daar zulke verbetering geen 
verbetering is van een loutere verschrijving 
van de rechter en het O.M. evenmin een arrest 
van toepasselijkheid kan uitlokken, heeft het 
O.M. geoordee!d dat tegen het cassatieberoep 
tegen Fourneau Marcelle, echtgenote Lambi
non, een middel van niet-ontvankelijkheid 
diende te worden opgeworpen, omdat die ver
weerster geen partlj was in het bestreden 
arrest Dat middel van niet-ontvankelijkheid is 
door het Hof gegrond verklaard. 

gevolg door de Staat moest geregeld wor
den), noch op grond van de Belgische 
noch op grond van de Duitse wet aan
spraak kon maken op enige werkloos
heidsuitkering in het geval dat hij ont
slagen werd en nadien geen werk meer 
kon vinden (zie trouwens het antwoord 
van de minister op een parlementaire 
vraag van 19 november 1975, dat is v66r 
het tijdstip waarop appellante werd ont
slagen, B.V.A. 2 december 1975, blz. 349, 
nr. 22); dat anderzijds een persoon in 
beginsel recht heeft op arbeid of, zo hij 
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onmogelijk werk kan vinden, recht heeft 
op vergoedingen; dat de Staat van zijn 
kant bepaalde voorwaarden kan verbin
den aan het toekennen van die uitkerin
gen; dat ten deze appellante, om voor 
werkloosheidsuitkering in aanmerking te 
komen, naar Belgie had moeten terugke
ren, zich dus had moeten Iaten scheiden 
van haar man die als beroepsmilitair 
verplicht was in Duitsland te wonen; dat 
derhalve het vereiste van een terugkeer 
naar Belgie in strijd was met de ver
plichting tot samenwoning van de echt
genoten en met artikel 8 van het Euro
pees Verdrag betreffende de rechten van 
de mens volgens hetwelk een ieder recht 
heeft op eerbiediging van zijn prive- en 
gezinsleven; dat de Staat (eiser) een 
oplossing had kunnen vinden door met 
de Duitse regering een akkoord te slui
ten waarbij uitzonderingen op artikel 13 
van de verordening van 14 juni 1971 zou
den worden vastgesteld, overeenkomstig 
artikel 17 van vermelde verordening; dat 
daartoe door gei:ntimeerde geen enkele 
stap werd ondernomen v66r 14 juli 1976, 
dus na het ontslag van appellante (brief 
van 30 augustus 1976 waarnaar door de 
voorzitter van de Bundesanstalt fiir 
Arbeit verwezen wordt); dat de Duitse 
regering toen bereid bleek te zijn om de 
toepassing van haar wetgeving inzake 
werkloosheid uit te breiden tot de werk
nemers die (zoals appellante) onderwor
pen waren aan de wetgeving van hun 
land van herkomst (voormelde brief van 
30 augustus 1976); dat gei:ntimeerde, door 
niet vroeger met de Duitse regering con
tact op te nemen ten einde een bepaalde 
groep Belgische burgers in de mogelijk
heid te stellen hun recht op werkloos
heidsuitkeringen te genieten (tenzij, 
zoals in het geval van een werknemer 
die gehuwd is met iemand die in Belgie 
woont, met schending, zoals is uiteenge
zet, van een ander recht), een fout heeft 
begaan (waarbij niet behoeft te worden 
nagegaan of de Duitse regering gunstig 
zou hebben geantwoord op het Belgische 
verzoek, vermits geen enkel concreet 
verzoek in dat verband was gedaan en 
het bijgevolg niet mogelijk is te weten 
wat de Duitse regering zou hebben 
geantwoord); dat die fout in een noodza
kelijk oorzakelijk verband staat met de 
schade waarover appellante klaagt "• 

ren, zich dus had moeten Iaten scheiden 
van haar man die als beroepsmilitair 
verplicht was in Duitsland te wonen », 
en anderzijds te beslissen « dat eiser een 
fout heeft begaan door niet vroeger met 
de Duitse regering contact op te nemen 
ten einde een bepaalde groep Belgische 
burgers in de mogelijkheid te stellen 
hun recht op werkloosheidsuitkeringen 
te genieten, tenzij zoals in het geval van 
een werknemer die gehuwd is met 
iemand die in Belgie woont, met scherr
ding van een ander recht "• vermits uit 
die motivering niet kan worden opge
maakt of de man van verweerster vol
gens het arrest zijn woonplaats in Duits
land dan we! in Belgie had; waaruit volgt 
dat het arrest een tegenstrijdige, althans 
dubbelzinnige of vage motivering bevat 
en derhalve niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de hoven van 
beroep en de rechtbanken enkel de wet
telijke bepalingen welke deel uitmaken 
van het Belgische positief recht, mogen 
toepassen en aangezien geen enkele 
internationale, grondwettelijke, wette
lijke of verordenende bepaling het recht 
op arbeid of het recht op werkloosheids
uitkeringen in dit recht heeft ingevoerd, 
dergelijke rechten niet bestaan in het 
Belgische recht; het hof van beroep bij
gevolg de beslissing dat eiser een fout 
heeft begaan door niet vroeger met de 
Duitse regering contact op te nemen ten 
einde een bepaalde groep Belgische bur
gers in de mogelijkheid te stellen hun 
recht op werkloosheidsuitkeringen te 
genieten, heeft gegrond op een recht dat 
niet bestaat in het Belgisch positief recht 
en dat het zelf niet in het !even ver
mocht te roepen; dat het derhalve de 
artikelen 107 van de Grondwet, 7, 8 van 
het Burgerlijk Wetboek, 6 en 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden, 
het beginsel van de scheiding der mach
ten heeft miskend, zoals het onder meer 
is neergelegd in de artikelen 25, 26, 28, 
29 en 30 van de Grondwet (schending 
van dat beginsel en van die artikelen) en 
het wettelijk begrip fout miskent door de 
beslissing dat eiser een fout had begaan, 
te gronden op die beslissing welke 
door machtsoverschrijding is aangetast 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen- van het Burgerlijk Wetboek); 
strijdig, althans dubbelzinnig en ondui- derde onderdeel, artikel 213 van het 
delijk is enerzijds vast te stellen dat ten Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de echt
deze verweerster, om « voor werkloos- genoten jegens elkaar tot samenwoning 
heidsuitkeringen in aanmerking te verplicht zijn, dat die verplichting even
komen, naar Belgie had moeten terugke- 1 zeer als de verplichting tot getrouwheid, 
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hulp en bijstand een recht en een plicht 
is voor de echtgenoten; die bepaling 
enkel slaat op de betrekkingen tussen 
echtgenoten en niet tegen derden kan 
worden ingeroepen; waaruit volgt dat, in 
zoverre het hof van beroep zou beslist 
hebben dat eiser de verplichting tot 
samenwoning van de echtgenoten heeft 
miskend en een fout heeft begaan in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek door de toekenning 
van werkloosheidsvergoedingen aan ver
weerster te doen afhangen van haar 
terugkeer naar Belgie, het die beslissing 
niet naar recht heeft verantwoord, nu de 
enkele omstandigheid dat een norm de 
nakoming van de verplichting tot samen
wonen bemoeilijkt, niet kan worden aan
gemerkt als een fout aan de zijde van de 
steller van die norm (schending vari de 
artikelen 213, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk wetboek); 

vierde onderdeel, artikel 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden bepaalt, enerzijds, dat een 
ieder recht heeft op eerbiediging van 
zijn prive- en gezinsleven en, anderzijds, 
dat geen inmenging van enig openbaar 
gezag is toegestaan met betrekking tot 
de uitoefening van dit recht, dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een 
democratische samenleving nodig is in 
het belang van 's lands veiligheid, de 
openbare veiligheid, of het economisch 
welzijn van het land, de bescherming 
van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten, de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden, of voor 
de bescherming van de rechten en vrij
heden van anderen; de verplichting om 
in Belgie te wonen ten einde de uitkerin
gen te kunnen genieten niet te beschou
wen is als een inmenging in het prive- of 
gezinsleven van een persoon, daar de 
verplichting niet wordt opgelegd om naar 
Belgie terug te keren; de voorwaarde 
inzake woonplaats althans, zoals eiser 
had aangevoerd, een noodzaak is ter 
bescherming van het economisch welzijn 
van een democratische samenleving, het
geen trouwens ook blijkt uit de omstan
digheid dat de Lid-Staten van de E.E.G. 
een verordening hebben opgemaakt 
betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden 
en hun gezinnen die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen en uit het feit 
dat de wetgeving inzake werkloosheids
uitkeringen in het belang van het econo
misch welzijn van een democratische 
samenleving vereist dat de werkloze 

beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt 
van het betrokken land en er controle op 
die beschikbaarheid wordt uitgeoefend; 
waaruit volgt dat de beslissing van het 
hof van beroep dat het in strijd was met 
artikel 8 van het Europees Verdrag 
betreffende de rechten van de mens de 
terugkeer naar Belgie als vereiste te 
stellen om werkloosheidsuitkeringen te 
kunnen genieten, niet naar recht verant
woord is (schending van artikel 8, § 1, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden van 4 november 1950) en 
anderzijds niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en evenmin naar recht is 
verantwoord, nu het hof niet heeft 
onderzocht of, zoals eiser aanvoerde, de 
voorwaarde inzake woonplaats een ver
eiste was ter bescherming van het econo
misch welzijn van een democratische 
samenleving (schending van artikel 8, 
§ 2, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden van 4 november 
1950); 

vijfde onderdeel, artikel 17 van de ver
ordening van 14 juni 1971 betreffende de 
toepassing van de sociale zekerheidsre
gelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen, bepaalt dat twee of 
meer Lid-Staten of de bevoegde autori
teiten van deze Staten in onderlinge 
overeenstemming, in het belang van 
bepaalde werknemers of bepaalde groe
pen werknemers, uitzonderingen kunnen 
vaststellen op de artikelen 13 tot en met 
16, die bepalen welke wet van toepassing 
is; uit die bepaling volgt dat de Staten 
niet de verplichting hebben om in onder
linge overeenstemming, in het belang 
van bepaalde werknemers of bepaalde 
groepen werknemers, uitzonderingen op 
de artikelen 13 tot en met 16 van de ver
ordening van 14 juni 1971 vast te stellen; 
het niet optreden van het openbaar 
gezag echter enkel aquiliaanse schuld 
oplevert in het geval dat het de verplich
ting heeft om op te treden; waaruit volgt 
dat de beslissing van het hof van beroep 
volgens welke eiser een fout had begaan 
door niet vroeger met de Duitse regering 
contact op te nemen ten einde een groep 
Belgische burgers in de mogelijkheid te 
stellen hun recht op werkloosheidsuitke
ringen te genieten, niet naar recht is 
verantwoord, nu artikel 17 van de veror
dening van 14 juni 1971 de Lid-Staten 
niet verplicht om contact op te nemen 
met een andere Staat (schending van de 
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artikelen 17 van de verordening van 
14 juni 1971 betreffende de toepassing 
van de sociale zekerheidsregelingen op 
loontrekkenden en hun gezinnen die zich 
binnen de Gemeentschap verplaatsen, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
hoek) : 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben vastgesteld dat verweerster 
noch op grand van de Belgische 
noch op grand van de Duitse wet in 
aanmerking kwam voor werkloos
heidsuitkeringen, eiser veroordeelt 
tot schadevergoeding aan verweer
ster en daartoe steunt op arti
kel 17 van de E.E.G.-verordening 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betref
fende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrek
kenden en hun gezinnen die zich 
binnen de Gemeenschap verplaat
sen; 

Overwegende dat dat naar luid 
van die bepaling twee of meer Lid
Staten, de bevoegde autoriteiten van 
die Staten of de door die autoritei
ten aangewezen organen in onder
linge overeenstemming, in het 
belang van bepaalde werknemers of 
bepaalde groepen werknemers, uit
zonderingen op de artikelen 13 tot 
en met 16 kunnen vaststellen; 

Overwegende dat de Lid-Staten 
enkel de bevoegdheid doch niet de 
verplichting hebben om in derge
lijke uitzonderingen te voorzien; 

Dat derhalve het arrest, dat 
beslist dat eiser een fout heeft be
gaan door niet vroeger contact op te 
nemen met de Duitse regering ten 
einde een groep Belgische burgers 
in de mogelijkheid te stellen hun 
recht op werkloosheidsuitkeringen 
te genieten, de in dit onderdeel van 
het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep, in zoverre het gericht is 

tegen de verweerster Fourneau Mar
celle, echtgenote van Lambinon; ver
nietigt het bestreden arrest voor het 
overige; 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; 
verwij st de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

3 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever mevr. Raymond-
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont en Bayart. 

Nr. 590 

1' KAMER - 3 juni 1982 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
VERMELDING VAN DE NAAM, DE VOORNAMEN 
EN DE HOEDANIGHEID VAN DE PERSOON AAN 
WIE AFSCHRIFT IS TER HAND GESTELD. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
GEEN VERMELDING VAN DE NAAM EN DE 
VOORNAAM VAN DE PERSOON AAN WIE HET 
AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT IS TER HAND 
GESTELD- ONREGELMATIGHEID WAARDOOR 
HET EXPLOOT NIETIG IS - NIETIGHEID DIE 
AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER KAN WOR
DEN UITGESPROKEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - ONSPLITS
BAAR GESCHIL TUSSEN DE PARTIJEN -
VOORZIENING TEGEN EEN VAN DE PARTlJEN 
NIET ONTVANKELIJK.- VOORZIENINQ TEGEN 
DE ANDERE PARTIJEN NIET ONTVANKELIJK 

4° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING VAN 
EEN VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSCHRIFr VAN DE AKTE TER HAND 
GESTELD VAN EEN ANDERE PERSOON DAN 
DIE W<\ARV>\N SPRAKE IS IN ART 37 GER.W. 
- ONREGELMA"'!GHEID W<\ARDOOR HET 
RECHT VAN VERDEDIG!N<.. NIET IS GESCHAAD 
- GELDIGE BETEKEN!NG 
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5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

DUBBELZINNIGE REDENEN - BEGRIP. 

1" Krach tens art. 43, 4 ", Ger. W. moet het 
exploot van betekening, op straffe van 
nietigheid, de naam, de voornamen en, 
in voorkomend geval, de hoedanigheid 
vermelden van de persoon aan wie 
afschrift is ter hand gesteld (1). 

2" Niet-vermelding van de naam en de 
voornaam van de persoon aan wie het 
afschrift van het exploot van beteke
ning ·is ter hand gesteld, heeft nietig
heid van dit exploot ten gevolge; deze 
nietigheid wordt ambtshalve door de 
rechter uitgesproken (2). (Art. 862, § 1, 
9", en § 2, Ger.W.) 

3" Wanneer in burgerlijke zaken het 
geschil onsplitsbaar is tussen de par
tijen en de voorziening tegen een van 
de partijen niet ontvankelijk is, is 
evenmin ontvankelijk de voorziening 
tegen de andere partijen (3). (Artt. 31 
en 1084 Ger.W.) 

4" Ingevolge art. 861 Ger. W. heeft de nie
tigheid wegens de onregelmatigheid 
voortvloeiend uit de omstandigheid dat 
het afschrift van het exploot van bete
kening van het verzoekschrift tot cas
satie aan een ander dan een van de in 
art. 37 Ger. W. bedoelde person en is 
afgegeven, geen invloed op de rechts
geldigheid van de betekening, vermits 
de betrokken partij niet aannemelijk 
gemaakt of aangevoerd heeft dat zij 
door die onregelmatigheid in haar 
belangen is geschaad (4). 

5" Dubbelzinnig is de beslissing die bij 
de omschrijving van de wetovertreding 
in het ongewisse laat of zij gegrond is 
op schending van de bepalingen van 
de Huurovereenkomstenwet 30 april 
1951, op de bepalingen van een beding 
van de huurovereenkomst, of nag op 
schending van alle wets- en contrac
tuele bepalingen, zodat het Hoi onmo
gelijk toezicht kan uitoefenen op de 
wettigheid van de beslissing. 

(1) Cass., 4 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 1). 

(2) Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 421). 

(3) Cass.,· 4 juni 1976 (A.C., 1976, 1121). 

(4) Zie Cass., 15 okt. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 101) en noot 3 op biz. 166. 

(BROUWERIJ ARTOIS N.V. 
T. BROUWERIJ HAACHT N.V.; 

BRUHL T. BROUWERIJ HAACHT N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik, recht
doende als rechtscollege waarnaar 
de zaak werd verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 5 april 1979; 

Overwegende dat de cassatiebe
roepen, welke op de algemene rol 
ingeschreven zijn onder de nrs. 6597 
en 6598, gericht zijn tegen hetzelfde 
vonnis; dat er grond bestaat tot 
samenvoeging; 

I. W at betreft het cassatieberoep 
van eiseres, de naamloze vennoot
schap Brouwerij Artois : 

Over het door verweerster naam
loze vennootschap Brouwerij Haacht 
tegen het cassatieberoep opgewor
pen middel van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit het feit dat de 
voorziening niet regelmatig werd 
betekend aan de partij Marie Bruhl 
en dat, nu het geschil onsplitsbaar 
is en de voorziening niet rechtsgel
dig is ingesteld tegen een van de 
partijen, zij evenmin ontvankelijk is 
ten aanzien van de overige partij en : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 32 van het Gerechtelijk Wet
hoek, onder betekening moet wor
den verstaan de afgifte van een 
afschrift van de akte; 

Dat krachtens artikel 43, 4", van 
genoemd wetboek het exploot van 
betekening op straffe van nietigheid 
de naam, de voornaam en in voorko
mend geval de hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift is ter 
hand gesteld, moet vermelden; 

Overwegende dat het op 30 okto
ber 1981 door de gerechtsdeurwaar
der opgemaakte exploot houdende 
betekening van het verzoekschrift 
tot cassatie vermeldt dat, aangezien 
Marie Bruhl of een tot inontvangst-



-1229-

neming van het afschrift gemach contract betreffende de overdracht 
van de exploitatie dat tussen 
laatstgenoemde partij en Hackin 
was gesloten; 

tigd persoon niet aanwezig was, het 
afschrift aan << de afgevaardigde 
commissaris van de gemeente 
Herve , ter hand is gesteld en dat 
bovendien het origineel van het 
exploot is ondertekend << voor de com
missaris , zonder vermelding van 
naam en voornaam van die persoon; 

Overwegende dat, al kon aan de 
hand van die vermeldingen met vol
doende zekerheid worden vastge
steld dat een afschrift van de akte 
was afgegeven, noch in die noch in 
enige andere vermelding van het 
exploot de naam en de voornaam 
van de persoon aan wie het afschrift 
werd afgegeven, wordt vermeld; 

Overwegende bijgevolg dat het 
geschil onsplitsbaar is in de zin van 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wet
hoek, nu de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden 
beslissingen waartoe het geschil 
aanleiding zou geven, materieel 
onmogelijk zou zijn; 

Overwegende dat, nu het cassatie
beroep niet rechtsgeldig is ingesteld 
tegen de partij Bruhl, het ingevolge 
artikel 1084 van het Gerechtelijk 
W etboek niet ontvankelijk is ten 
aanzien van de overige partijen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 861 en 862, § 1, 9°, en § 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de 
nietigheid voortvloeiende uit dit ver- II. Wat betreft het cassatieberoep 
zuim door de rechter zelfs ambts- van de eiseres Marie Bruhl : 
halve client te worden uitgesproken, Over het door verweerster, naam
zonder dat moet worden nagegaan loze vennootschap Brouwerij Haacht, 
of het verzuim de belangen van de tegen het cassatieberoep opgeworpen 
wederpartij schaadt; middel van niet-ontvankelijkheid, 

Dat ingevolge die nietigheid het hieruit afgeleid dat de voorziening 
cassatieberoep moet worden geacht niet regelmatig werd betekend aan 
niet te zijn betekend aan de partij de partij Alain Hackin en dat, nu het 
Marie Bruhl; geschil onsplitsbaar is en de voorzie-

h · , d h 1 I ning tegen een van de partijen niet 
. Dat et cas.~ati~?~roep er a hv~ rechtsgeldig is ingesteld, zij evenmin 

met ontvankehJk IS ~?- zo':'erre. e ontvankelijk is ten aanzien van de 
tegen genoemde parbJ gencht 1s; overige partijen : 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak moest doen over de door de 
verweerster naamloze vennootschap 
Brouwerij Haacht ingestelde rechts
vordering tot hernieuwing van de 
huur van een pand waarvan de 
rechtsvoorganger van de partij 
Marie Bruhl eigenaar was, alsook 
over de geschillen welke verband 
hielden met een tussen genoemde 
verweerster en het echtpaar Gros
jean-Englebert gesloten overeen
komst van onderhuur, de huurover
eenkomst die tussen de rechtsvoor
ganger van de partij Bruhl en 
eiseres was gesloten met ingang van 
het verstrijken van de lopende huur
overeenkom.st, de tussen eiseres en 
de partij Fefkenne bestaande over
eenkomst van onderhuur en het 

Overwegende dat het op 30 okto
ber 1981 door de gerechtsdeurwaar
der opgemaakte origineel van de 
akte houdende betekening van het 
verzoekschrift tot cassatie vermeldt 
dat, aangezien Alain Hackin of een 
tot inontvangstneming van het 
afschrift gemachtigd persoon niet 
aanwezig was, het afschrift << aan de 
h. Jean Claude W atrin, veldwach
ter bij het gemeentebestuur van 
Blegny , is ter hand gesteld; 

Dat uit de omstandigheid dat in 
het deurwaardersexploot waarbij de 
memorie van toelichting op 
5 november 1981 werd betekend aan 
de partij Alain Hackin vermeld 
wordt dat wegens de afwezigheid 
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van de betekende of van een per
soon die gemachtigd was om het 
afschrift in ontvangst te nemen, dat 
afschrift « aan de h. Jean Brouvier, 
afgevaardigd ambtenaar bij het 
gemeentebestuur van Blegny >> ter 
hand is gesteld, door verweerster 
wordt afgeleid dat Jean Brouvier en 
niet de veldwachter Jean Claude 
W atrin gemachtigd ambtenaar is en 
dat het exploot waarbij het ver
zoekschrift tot cassatie werd bete
kend, nietig is; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het afschrift van het 
exploot houdende betekening van 
het verzoekschrift tot cassatie aan 
een ander dan aan een van de in 
artikel 37 van het Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde personen, ten deze 
aan de veldwachter bij het gemeen
tebestuur van Blegny, is afgegeven, 
geen afbreuk doet aan de rechtsgel
digheid van de betekening, vermits 
verweerster niet aannemelijk heeft 
gemaakt en niet heeft aangevoerd 
dat zij ingevolge die onregelmatig
heid in haar belangen is geschaad; 

Dat het middel van niet-ont-vanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13, 16-I, 5°, 
16-IV, 21, vervat in de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuur, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het vonnis vaststelt dat het 
nutteloos en betwistbaar was zich uit te 
spreken over de ten deze bestreden 
draagwijdte van artikel 7 van de op 
29 januari 1968 tussen mevr. Gillys
Lejeune en de naamloze vennootschap 
Brouwerij Haacht gesloten huurovereen
komst, en meer bepaald over de vraag of 
genoemd artikel 7 al dan niet het recht 
van de verhuurster uitsloot om de huur
hernieuwing met beroep op artikel 16-IV 
te weigeren, op grond dat " dit geschil 
duidelijk omschreven is : de gei:nti
meerde Lejeune heeft met miskenning 
van het wettelijk en bedongen recht van 
voorkeur dat de Brouwerij Haacht toe
kwam, haar pand in huur gegeven aan 
de gei:ntimeerde Brouwerij Artois >> en 
dat « de huurovereenkomst Lejeune
Artois aileen reeds op grond van de wet 
verboden is, zelfs als daartoe niets is 

bepaald in de overeenkomst zoals in arti
kel 7 », waarna het vonnis beslist dat 
met die huurovereenkomst de wet werd 
ontdoken, dat ze niet kan worden aange
voerd tegen de naamloze vennootschap 
Brouwerij Haacht en dat er grond 
bestaat om te beslissen dat de door 
mevr. Gillys-Lejeune op 29 januari 1968 
aan de Brouwerij Haacht toegestane 
huur zal worden hernieuwd met ingang 
van 1 maart 1977 en onder de voorwaar
den van de aanvraag tot hernieuwing, 
dat er eveneens grond bestaat om de uit
zetting te gelasten van allen die het 
pand betrekken, en die beslissing voor
namelijk grondt op de overweging dat de 
gei:ntimeerde Brouwerij Artois en 
Lejeune zich in onderlinge overeenstem
ming hebben beroepen op artikel 16-IV 
van de wet van 30 april 1951 om de her
nieuwing van de huurovereenkomst van 
de naamloze vennootschap Brouwerij 
Haacht te weigeren met de bedoeling de 
voor hen beiden bindende wetsbepalin
gen ter zake (de artikelen 13, 16-I, 5°, 21 
en volgende van die wet) alsook het voor 
de gei:ntimeerde Lejeune bindende 
beding (voormeld artikel 7) te omzeilen 
en aldus inbreuk te maken op het recht 
van de huurder « om kennis te krijgen 
van het aanbod of het plan van de naam
loze vennootschap Brouwerij Artois en 
mevr. Lejeune >> en " om bij voorkeur de 
hernieuwing van haar huurovereenkomst 
te verkrijgen onder de enkele voor
waarde een gelijk aanbod te doen en 
zonder beducht te moeten zijn voor een 
nieuw opbod >> en dat genoemde handel
wijze van de ge!ntimeerden waarbij 
« een wettelijke bepaling (artikel 16-IV) 
wordt aangewend om een onrechtmatig 
doel te bereiken (de schending van het 
recht van voorkeur van de huurder Brou
werij Haacht) neerkomt op ontduiking 
van de wet >>, waarop als sanctie staat de 
onmogelijkheid om de bedrieglijke over
eenkomst, ten deze het tussen de gei:nti
meerden gesloten huurcontract, tegen te 
werpen aan verweerster, 

terwijl, eerste onderdeel, uit die reden
geving welke de wetsontduiking 
omschrijft door te steunen, nu eens op 
de bepalingen van de wet van 30 april 
1951, dan weer op artikel 7 van de op 
29 januari 1968 tussen mevr. Gillys
Lejeune en verweerster gesloten huur
overeenkomst, een andere keer op bei
den te zamen, niet kan worden opge
maakt of, vol.gens de feitenrechters, door 
het sluiten van de huurovereenkomst 
tussen mevr. Gillys-Lejeune en de naam
loze vennootschap Brouwerij Artois de 
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rechten werden miskend welke voort-I (schending van alle in het middel ver
vloeien uit de artikelen 13, 16-I, 5", en 21 melde wetsbepalingen, met uitzondering 
van de wet en die, zoals in het tweede van artikel 97 van cle Grondwet) : 
onderdeel van het middel wordt betoogd, 
door het vonnis in strijd met de wet wor- · 
den uitgelegd, dan wel of rechten wer
den miskend welke voor verweerster 
voortvloeien uit artikel 7 van de huur
overeenkomst en welke de wet haar niet 
toekende, of dat de schending rechten 
geldt welke voor verweerster uit 
genoemd artikel 7 voortvloeien doch die 
zij reeds ontleende aan de wet in de 
door het vonnis daaraan gegeven bekriti
seerde uitlegging; het ingevolge de ver
warring en de dubbelzinnigheid waaraan 
de redengeving van het vonnis in dat 
opzicht lijdt, onmogelijk is uit te maken 
of de appelrechters hun beslissing in het 
geschil hebben gegrond op de voormelde 
artikelen van de wet van 30 april 1951, 
op artikel 7 van de overeenkomst dan 
wel tegelijkertijd op het geheel van de 
wettelijke en contractuele bepalingen en 
het derhalve niet mogelijk is na te gaan 
of die beslissing naar recht is vera.nt-
woord (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Ove:rwegende dat het vonnis het 

in he.:t ongewisse laat of het de 
beslissing grondt op de schending 
van de wet van 30 april 1951, op die 
van artikel 7 van de huurovereen
komst van 29 januari 1968 dan wel 
op de schending van alle vermelde 
wets- en contractuele bepalingen, 
zodat het Hof onmogelijk toezicht 
kan uitoefenen op de wettigheid van 
de beslissing; 

Dat cut onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het eerste 

tweede onderdeel, geen enkele bepa- middel en van het tweede middel 
ling van de wet van 30 april 1951 op de di'e n. iet l,_unnen leiden tot ruimere 
handelshuur aan de huurder het recht 
toekent om van de verhuurder kennisge- cassatie, voegt samen de cassatiebe
ving te verkrijgen van het van een derde roepen die op de algemene rol zijn 
ontvangen aanbod en hem derhalve ingeschreven onder de nrs. 6597 en 
evenmin het recht toekent om de her- 6598; rechtdoende op het cassatiebe
nieuwing van de huur bij voorkeur roep van de naamloze vennootschap 
boven die derde te verkrijgen onder de Brouwerij Artois : verwerpt het cas
enkele voorwaarde een gelijk aanbod te satieberoep; veroordeelt eiseres in 
doen, als de verhuurder zich niet op het 
aanbod van de derde beroept om de her- de kosten van haar cassatieberoep; 
nieuwing te weigeren; nergens in de wet rechtdoende op het cassatieberoep 
staat dat de verhuurder de verplichting van eiseres Marie Bruhl : vernietigt 
heeft om aan de huurder kennis te het bestreden vonnis, behalve in 
geven van het aanbod van de derde, als zoverre het uitspraak doet over de 
hij zich daarop niet beroept om de her- door de naamloze vennootschap 
nieuwing te weigeren, en geen enkele B · H 
bepaling hem in een dergelijk geval het rouwenj aacht tegen het echt .. 
voor hem uit artikel 16-IV voortvloeiende paar Grosjean-Englebert ingestelcle 
recht ontzegt om de hernieuwing zonder rechtsvordering; beveelt dat van dit 
meer te weigeren, zonder opgave van arrest melding zal worden gemaakt 
gronden, doch onder verplichting voor op de kant van de gedeeltelijk ver
hem om de hoogste vergoeding wegens nietigde beslissing; houdt de kosten 
uitzetting, in voorkomend geval ver- aan en zegt dat de feitenrechter 
hoogd met schadevergoeding, te betalen; erover zal beslissen; verklaart dit 
waaruit volgt dat het vonnis, door te arrest bindend voor de tot bindend
beslissen dat de handelwijze van de 
gei:ntimeerden Lejeune en Brouwerij verklaring van het arrest opgeroe-
Artois neerkwam op wetsontduiking, dat pen partijen; verwijst de aldus 
is zich van een wettelijk middel bedie- beperkte zaak naar de Rechtbank 
nen om een onrechtmatig doel te berei-

1 
van Eerste Aanleg te Hoei, zitting 

ken, niet naar recht is verantwoord houdende in hager beroep. 
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3 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: Nr. 592 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal- 1' KAMER - 3 juni 1982 
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Van Ryn en Ansiaux. 

Nr. 591 

1' KAMER - 3 juni 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN 
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN CASSATIEBEROEP AAN 
DE PARTIJ TEGEN WIE HET IS GERICHT, VER
EIST OP STRAFFE VAN VERV AL. 

Het cassatieberoep tegen de beslissing, 
waarbij de bestendige deputatie van 
een provincieraad uitspraak doet over 
het bezwaar van een belastingschul
dige inzake directe gemeentebelastin
gen, moet, op straffe van verval, bin
nen tien dagen worden betekend aan 
de partij tegen wie het is gericht (1). 
(Art. 4 wet van 22 jan. 1849; art. 2 wet 
van 22 juni 1865; art. 2 wet van 
18 maart 1874; art. 16 wet van 22 juni 
1877 .) 

(RYCKBOSCH T. GEMEENTE THUIN) 

3 juni 1982 - 1' kamer - Voonitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Ballet 
.:_ Advocaat : mr. Bastin, Charleroi. 

Op dezelfde dag zijn drie arresten in 
dezelfde zin gewezen op de voorziening in cas
satie van « Hospice I-Ierzet, echtgenoten Van
derheeren-Van Houtte, Vanderheeren Rene t. 
beslissingen van de Bestendige Deputatie van 
de provincieraad van Henegouwen d.d. 17 sept. 
1981. 

Nota arrest nr. 591 : 

(1) Cass., 11 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 29). 

1° HOGER BEROEP BURGERLIJKE 

ZAKEN - ONROERENDE BELASTING - VER
ZOEK VAN DE ADMINISTRATIE OM EEN OF 
DRIE SCHEIDSRECHTERS TE BENOEMEN -
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER WAAR
BIJ DAT VERZOEK WORDT AFGEWEZEN EN 
EEN DESKUNDIGENONDERZOEK NAAR 
ALLERLEI PUNTEN WORDT BEVOLEN -
BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - ON-

ROERENDE BELASTING VERZOEK VAN DE 
ADMINISTRATIE OM EEN OF DRIE SCHEIDS
RECHTERS TE BENOEMEN - BESLISSING VAN 
DE VREDERECHTER WAARBIJ DAT VERZOEK 
WORDT AFGEWEZEN EN EEN DESKUNDIGEN
ONDERZOEK NAAR ALLERLEI PUNTEN 
WORDT BEVOLEN - BESLISSING VATBAAR 
VOOR HOGER BEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGER
LIJKE ZAKEN - IN EERSTE AANLEG GEWE
ZEN BESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

1' en 2' Vatbaar voor hager beroep is de 
beslissing waarbij de vrederechter, bij 
wie de administratie een verzoek aan
hangig heeft gemaakt, waarin zij over
eenkomstig art. 10 K.B. van 10 okt. 
1979 tot uitvoering van het Wetboek 
11an de Inkomstenbelastingen op het 
stuk van onroerende belasting vraagt 
dat een of drie scheidsreclJters worden 
benoemd, dat verzoek afwijst en een 
deskundigenonderzoek naar allerlei 
punten beveelt (1). (Art. 616 Ger.W.; 
art. 391 W.I.B.; art. 10 K.B. van 10 okt. 
1979.) 

3' Niet ontvankelijk is een cassatiebe
roep tegen een beslissing die in eerste 
aanleg is gewezen (2). (Art. 608 Ger.W.) 

Nota's arrest nr. 592 : 

(1) Cass., 25 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 451). 

(2) Cass., 24 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 126). 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. DE BELLEFROID) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 juli 1981 gewezen 
door de vrederechter van het kanton 
Waver; 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid ambtshalve tegen de voor
ziening opgeworpen door het open
baar ministerie, betekend overeen
komstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek en hieruit 
afgeleid dat het vonnis niet in laat
ste aanleg is gewezen; 

Overwegende dat het vonnis uit
spraak doet over het verzoek van 
verweerder waarbij deze, 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 belasting, vraagt dat 
een of drie scheidsrechters worden 
benoemd; dat de vrederechter dit 
verzoek afwijst en een deskundigen
onderzoek naar allerlei punten 
beveelt; 

Overwegende dat overeenkomstig 
artikel 616 van het Gerechtelijk 
W etboek tegen ieder vonnis hager 
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 wetsbepaling blijkt dat 
tegen voormeld vonnis geen hoger 
beroep kan worden ingesteld; 

Dat in dat opzicht, o.m. artikel 391 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen, enkel bepaalt dat, wan
neer tussen de onderzoekende amb
tenaar en de bezwaarindiener geen 
akkoord wordt bereikt, zij de moge
lijkheid hebben een scheidsrechter
lijke beslissing te vorderen ten 
einde het kadastraal inkomen dat 
aan het onroerend goed dient te 
worden toegekend, vast te stellen 
en, voor het overige, enkel zegt dat 

de Koning de macht heeft tot het 
vaststellen van de regelen in ver
band met de arbitrage, alsmede van 
de termijn waarin de procedure 
moet worden ingesteld, dat hij 
,bepaalt wat de opdracht is van de 
scheidsrechters en het bedrag van 
de kosten van de arbitrage, alsook 
aanwijst wie die bedoelde kosten 
moet betalen; 

Dat het koninklijk besluit van 
10 oktober 1979 tot uitvoering van 
dat artikel 391 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen evenmin 
toepassing uitsluit van de algemene 
regel voorgeschreven bij artikel 616 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

3 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter en 
verslaggever- : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. DeBruyn. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen op de voorziening in cas
satie van de Belgische Staat tegen Moreau 
(arrest nr. 6603) en Cormeau (nr. 6607) tegen 
vonnissen van 17 juli 1981 en van 18 april 1981 
van dezelfde vrederechter van het kanton 
Waver. 

Nr. 593 

1' KAMER - 4 juni 1982 

1° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 
- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3 - K.B. VAN 
5 JAN. 1957, ART. 4, 1° - DIEFSTAL VAN HET 
MOTORRIJTUIG - HODDER - BEGRIP 
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2° V\lEGVERKEER - W.A.M.-VERZEKERING 

- WET VAN 1 JULI 1955, ART. 3 - K.B. VAN 
5 JAN. 1957, ART. 4, 1° - DIEFSTAL VAN HET 

MOTORRIJTUIG - HODDER - BEGRIP. 

lo en 2" In de zin van de artt. 3 
W.A.M.-wet en 4, 1", K.B. van 5 jan. 
1957 tot bepaling van de toekennings
voorwaarden en van de omvang van 
de rechten van de benadeelden tegen
over het Gemeenschappelijk Motor· 
waarborgfonds, bedoeld in de 
VI:A.M.-wet, is lwuder van het motor
rijtuig hij die, zelf of door middel van 
een ander, de feitelijke heerschappij 
over het rijtuig uitoefent; om houder te 
zijn van een motorrijtuig, in de zin 
van die bepalingen, is niet Fereist dat 
degene, die over het njtuig beschikt, 
clat r~jtuig met toestcmming of Foor 
rekening van iemand anders bezit; he!: 
is echter niet voldoende dat iemand · 
met een motorrijtuig vervoerd worclt of 
er voordecl uit haalt, ook a! wist hii 
dat het r.(jtuig gestolen 1vas (1). ' 

(GEMEENS(~JIAPPEGUrr;:: MOTOf\\VA;\f\.BOHG
FUN I''; '!'. i\NMiTI\:::lON} 

i\RHEST 

HET HOF'; ·- GPlPI: op het bestre
den <UTP:<d:, op Jf> :julli I.W77 door het 
Hof v?.n Hernep tP G<?nt gewe:>:en; 

Over .hr>t middei, l.>tgPlrdd Hit d8 ;;chen .. 
ding van d8 art.i.lcelen 4, l", '"Hl het 
lxon\nkijk beslnit van 5 januAri 195'1 tot 
bep;JJing van de toe1cenHingsvoorwam: .. 
den en van ds ornvang vnn ck rech
ten van de benacleP!den tege.nover . 
het Gemeenscha.ppelijk Motorvvaarborg
fonds, bedoeld bij de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verpli.chte mmspretkelijk
heidsw~rzekering inzake trwtonijtuic;en, 
1319, 13?.0, 1322, 2228, 22/lfl vfl.n het Bur· 
gerlijk Wetboek, 505 van llet StrRfwd· 
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan eerste vervveerder een som van 
1 frank provisioneel en aan tweede ver· 
weerder -een som. van 50.000 frank provi
sioneel te bet.alen, als verp,oeding voor de 
Jichamelijke schade, aan tw1"ede overko
men tijdens bet ougeval. dat zich op 
!.0 juli 1969 voordeed, op grand : dal 

(l) Zie C'ass., 2:l rnaan 198?. (A C., 19BI H2, I 
m:. 1'\0) en ht·t C\!Tf!Si. VC1'.1 hct J3e!Wll1X· 
Gcrf?._chtshof. d.d .. :..;2, 1"tc:~c. J.Llgl 1 \\-ai.lrvan srn:Lll~e 
l.'J in vorenven.n(:ld anvsL 

« ge'intimeerde (thans eiser) voorhoudt 
geen vergoeding verschuldigd te zijn 
gezien tweede appellant (tweede ver
weerder) op de hoogte was van de dief
stal, waardoor ... de vordering niet toe
laatbaar zou zijn " en dat « deze reden 
van niet-toelaatbaarheid echter nergens 
voorzien is "• en op grand : dat « hoe 
laakbaar de houding van tweede appel
lant ook was, de heling in zijnen hoofde 
niet bewezen is, (daar) dit misdrijf onder 
meer de materiele inbezitneming met 
een bedrieglijk opzet (vereist) »; « dat de 
dief zelf zich op geen enkel ogenblik van 
het voertuig ontmaakt heeft en in gener
lei mate in zijn wederrechtelijk bezit 
geholpen werd door tweede appellant »; 
dat « het feit dat een passagier het 
gemeenschappelijk gebruik van een 
wagen deelt met de bestuurder ervan 
van hem nog geen medehouder maakt, 
zoniet zou geen enkel passagier door de 
normale verzekering gedekt zijn »; « dat 
houder is hij die een zaak bezit met de 
toestemming of voor rekening van 
ien:cand anders, dat tweede appellant 
daar niet onder vie!, daar de die£ zelf 
zich niet van zijn uitsluitend bezit had 
ontrnaakt, ... dat de houcler moet voldoen 
aan hager verrnelde bepaling om van hel 
recht op vergoeding uitgesloten te zijn "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie in hager beroep neergelegd op 
1l sc;ptember 1.97(1 op omstandige wijze 
liet gelden dat hoewel cle nitsluiting van 
de rnedeplic:htige van cle dief niet ui.t 
drul>kelijk vonrz.ien was ill artikel 4 van 
bet !wninldijk besluit van 5 januari. 1957, 
deze uitsluiting toch bi;j analogie diende 
toegepast, daar de verplichting tot tus
scnkomst van eiser wegens cliefstal ze!f 
ook slechts bij analogie afgelei.d was, 
zodat de inzittende die van de diefstal op 
de hoogte was, bij analogie gelijk te stel
len was met de personen die de wetge
ver heeft uitgesloten, 

en terwijl noch de aangehaalde over
wegingen uit het arrest noch enige 
ondere overweging van het arrest een 
::111\;vvoord geven op clit middel, 

zodrtf: bet arrest niet regelmatig gemo
tiveerd is en derhalve schending inhoudt 
van nrtilm! 97 van de Grondwet; 

h·veede onderdeel, voor zover een ant
woord gPvtmden zou knnnen worden ·
quod non · in de overweging dat " deze 
redel.l van niet-t.oelaatbaarheid nergens 
voOJ:zien is '', het arrest, in zoverre het 
olrhw de condusie van eiser nitlegt in de 
;:in d.nl; clnm:in werd ingeroepen dat 
,, r1eze reckn van niet toelaatbam:heid 
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voorzien was », miskenning inhoudt van 
de bewijskracht toekomende aan deze 
conclusie daar hierin expliciet gesteld 
werd dat deze uitsluiting niet voorzien 
was, doch bij analogie diende toegepast, 
en daar in bedoelde conclusie niet de 
ontoelaatbaarheid van de vordering, 
doch integendeel de ontvankelijkheid 
noch ongegrondheid van het hager 
beroep werd ingeroepen, 

zodat het arrest, door eisers conclusie 
te interpreteren op een wijze die onver
enigbaar is met de bewoordingen, de zin 
en de draagwijdte ervan, schending 
inhoudt van de aan deze conclusie toeko
mende bewijskracht (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, luidens artikel 4, 13 , 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957, het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet gehouden is tot vergoe
ding tegenover « de eigenaar, de houder 
of de bestuurder van het niet verzekerde 
motorrijtuig dat de schade heeft veroor
zaakt », en terwijl, in de zin van deze 
bepaling houder is diegene die met toe
stemming of voor rekening van icmand 
anders maierieel de beschikking !weft 
over een voertuig en ali; dusdan.ig 
heschouwd moet worden de persoon die, 
zoals ten deze door het arrest va.stge·· 
steld werd, wetens zich - zi.i het als 
passagier - verplaatst met een gestolen 
voertuig, en tervvijl, overeenkorn:'·:l:ig de 
artikelen 22213 en 2229 van he(; Bmgerlijk 
Wetboek, opdat iemanrl l.lnw'!Pr ?:ij, niet 
Fereist is dat hij de znnk " bezit me>t de 
toestemming of v0or rekening van 
iemand anders » en hct arrest niet wet" 
tig kon beslissen dot twer~rle verweerder 
geen houder was op grand cl.at « de dief 
zelf zich van zijn uitsluitend bezit niet 
had 0ntmaakt " en dat " om van het 
recht op vergoeding uitgesloten te zijn, 
de houder moet voldoen ann hoger ver
mel.de bepaling ,, zodat het arreo;t schen
ding inhoudt, enerzijds van artikel 4, 1', 
van het lwninklijk besluit van 5 januari 
195'7 en anderzijds van de nrtikelen 2228 
en 2229 van h£-!t Burgeriijk Wetboek; 

vierde onderdeel, althans, het arrest in 

het arrest bijgevolg, bij gebrek aan 
regelmatige motivering, schending in
houdt van artikel 97 van de Grondwet; 

vijfde onderdeel, het misdrijf heling 
evenmin vereist dat de heler de zaak 
" animo domini » bezit, doch het integen
deel volstaat dat de heler de zaak waar
van hij de delictuele oorsprong kent, 
onder zich heeft, zodat het arrest niet 
wettelijk kon beslissen dat de heling aan 
de zijde van tweede verweerder niet 
bewezen was omdat " dit misdrijf onder 
meer de materiele inbezitneming met 
een bedrieglijk opzet veronderstelt ,, en 
omdat " de dief zelf zich op geen ogen
blik van het voertuig ontmaakt heeft en 
in generlei mate in zijn wederrechtelijk 
bezit geholpen werd door » (tweede ver
weerder) (schending van artikel 505 van 
het Strafwetboek} : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het middel weergegeven consi
deransen, omstandig de redenen 
aangeeft waarom het niet aanneemt 
dat iweede verweerder van het 
recht op schadevergoeding door het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg· 
fonds uitgesloten is; dat het aldus de 
conclusie beantwoordt waa.rbij eiser 
aanvoerde dat die uitsluiting bij 
analogie dient te worden toegepast; 

Dat het onderdeel feitelijke growl 
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be· 
trefl : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser « voorhoudt geen ver
goeding verschuldigd te zijn, aange
zien tweede (verweerder) op de 
hoogte was van de diefstal., waar
door, steeds volgens (eiser), de vor
dering niet toelaatbaar zou zijn »; 
da.t het arrest deze sidling verwerpt 
door vast te stellen dat << deze reden. 
van niet.-toelaatbaarheid echter ner-
gens is voorzien »; 

bet midden laat of het met de woorden Dat het arrest aldus oordeelt dat 
:: bezit , en ,, uitsluitend bezit , in d<~ in de door eiser ingeroepen ongegrond
het derde onderdecl gekritiseerde ov<'r' heid van het hoger beroep steunt op 
wegingen, het " bezit animo l'em sibi de niet-toel.aatbaarhcid van de oor
habendi » bedoelL -~ in welk gevi:\1 het snronkelijke vordering, en zodanige 
arrest zoals hierhoven m het derde I" 

onderdeel. aangetoolld, niet wettehjk interpretatie niet onverenigbaar is 
gerechtvav.nllgd is ~·-· dan wd <;en andcr rnet de conclusie; 
bezit, wellw dubbelznmrghud gd1jl<:staaL Dat het onderdeel feitelijke grand-
met een afwezigheid van motivering en, slag mist; 
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Wat het derde en het vierde besluit voorkomt, in beide bepalin-
onderdeel betreft : gen dezelfde betekenis heeft; 

Overwegende dat artikel 1, eerste Dat houder is, in de zin van 
lid, van het koninklijk besluit van genoemde bepalingen, hij die, zelf of 
5 januari 1957 tot bepaling van de door middel van een ander, de feite
toekenningsvoorwaarden en van de lijke heerschappij over het rijtuig 
omvang van de rechten van de uitoefent; dat in strijd met wat het 
benadeelden tegenover het Gemeen- arrest beslist, om aldus houder van 
schappelijk Motorwaarborgfonds be- een motorrijtuig te zijn, niet nodig 
doeld in de wet van 1 juli 1956 is dat degene die over het rijtuig 
betreffende de verplichte aansprake- beschikt dit rijtuig met de toestem
lijkheidsverzekering inzake motor- ming of voor rekening van iemand 
rijtuigen bepaalt dat het Gemeen- anders bezit; 
schappelijk Motorwaarborgfonds in Overwegende echter dat de hoeda
de plaats van de verplichtingen van nigheid van in het motorrijtuig ver
de aansprakelijke dader wordt voerde persoon niet de hoedanigheid 
gesteld, voor de vergoeding van de van houder van dit rijtuig insluit; 
schade voortvloeiende uit lichame- dat het niet genoegzaam is dat 
lijke letsels, in Belgie veroorzaakt iemand nut heeft van de zaak, om 
door motorrijtuigen die krachtens hem als houder daarvan te kunnen 
de wet van 1 juli 1956 moeten verze- aanmerken; dat evenmin van de 
kerd zijn, wanneer het betrokken passagier gezegd kan worden dat hij 
rijtuig niet verzekerd is overeen- de feitelijke heerschappij over het 
komstig de bepalingen van die wet motorrijtuig uitoefent op grond van 
of wanneer iemand zich door dief- het enkel feit dat hij weet dat het 
stal of geweldpleging van het rijtuig gestolen is; 
heeft meester gemaakt; Overwegende dat het arrest, dat 

Overwegende dat degene die een vaststelt « dat de dief zelf zich van 
motorrijtuig gestolen heeft en bij zijn uitsluitend bezit niet had ont
het foutief besturen van dit rijtuig maakt en in generlei mate in zijn 
schade toebrengt aan een persoon wederrechtelijk bezit werd gehol
die hij vervoert, niet ontlast is van pen » door tweede verweerder, aldus 
zijn verplichting om die schade te ondubbelzinnig te kennen geeft dat 
vergoeden door het feit dat de bena- die verweerder geenszins de feite
deelde kennis had van de diefstal; lijke heerschappij over het gestolen 

Overwegende dat, weliswaar, naar rijtuig had uitgeoefend en aldus zijn 
luid van artikel 4, 1o, van het beslissing regelmatig motiveert en 
koninklijk besluit van 5 januari wettelijk verantwoordt volgens 

welke genoemde verweerder geen 
1957, het Gemeenschappelijk Motor- houder van het motorrijtuig was; 
waarborgfonds niet tot vergoeding 
gehouden is tegenover de eigenaar, Dat de onderdelen niet kunnen 
de houder of de bestuurder van het worden aangenomen; 
niet verzekerde motorrijtuig dat de Wat het vijfde onderdeel betreft : 
schade heeft veroorzaakt; Overwegende dat artikel 4, 1°, van 

Overwegende dat het koninklijk het koninklijk besluit van 5 januari 
besluit van 5 januari 1957 is vastge- 1957 bepaalt dat het Gemeenschap
steld ter uitvoering van artikel 16 pelijk Motorwaarborgfonds niet tot 
van de wet van 1 juli 1956 betref- vergoeding is gehouden tegenover 
fende de verplichte aansprakelijk- de eigenaar, de h~mder of de 
heidsverzekering inzake motorrijtui- bestuu~~e~ van het met verzekerde 
gen en dat de uitdrukking << houder · motornJtmg dat de schade heeft ver
van het motorrijtuig "• die en in oorzaakt; 
artikel 3 van de bedoelde wet en in Dat, nu uit het arrest blijkt dat 
artikel 4, 1°, van het koninklijk I tweede verweerder noch de eigenaar 
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noch de bestuurder was van het rij
tuig dat het ongeval veroorzaakte en 
nu dit arrest wettelijk beslist, zoals 
door het antwoord op het derde en 
het vierde onderdeel wordt aange
toond, dat bedoelde verweerder ook 
geen houder was van de gestolen 
auto in de zin van artikel 4, 1°, van 
het koninklijk besluit van 5 januari 
1957, het niet dienend wordt te 
onderzoeken of hij als heler van 
die auto zou kunnen worden 
beschouwd : 

Dat, wegens het ontbreken van 
belang, het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

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

4 juni 1982 1" kamer - Voorzitter 
en FPrslaggever · de h. Wauters, eerste 
\'O<wzitt:er Gel(ikluidende conclusie 
1·rm nJevr. Liekendael, advocaat-generaal 
-· AdFocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 5fl4 

J'' J\1\MER ·- 4 juni 1982 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE-
KER.ING - Z.I.V.-WET 9 AUG. 1963, ART. 70, 

§ FORFAITAIRE UITKERINGEN 
GElVJF:ENRECHTELIJKE SCHADELOOSSTEL-
LING -- EEN ZELFDE SCHADE - SAlVIENVOE
GING - VETIIJOD - DRAAGWIJDTE - GREN
ZEN. 

lo Art. 70, § 2, Z.I. V.-wet 9 aug. 1963, 
krachtens hetwelk het Ferboden is de 
in die wet bedoelde verzekeringspres
taties en de schadeloosstelling naar 
gemeen reeht of kraehtens een andere 
wetgeFing samen te genieten en de 
verzekeringsinstelling in de plaats 
treedt Fan de reehthebbende, is enkel 
toepasselijk wanneer bedoelde presta
ties en Fergoedingen betrekking heb
ben op dezelfde sehade of hetzelfde 
gedeelte van de sehade (1); het forfai
tair karakter Fan de verzekeringspres
taties belet niet dat de feitenreehter, 
op grand Fan de gegevens eigen aan 
de zaak die hij besleeht, in feite vast
stelt dat bedoelde prestaties ten deze 
een welbepaald onvermogen tot verdie
nen dekken, voor zoFer dat onFermo
gen meer dan 66 pet. bedraagt. 

zo Wettelijk Ferantwoord is de beslissing 
dat verzekeringsprestaties en de seha
deloosstelling naar gemeen reeht 
mogen worden samengevoegd als de 
reehter daarin vaststelt dat het perma
nente onvermogen tot verdienen van 
100 pet. dat de verzekeringsgereehtigde 
I1eeft opgelopen, voor 20 pet. aan de 
sclmld van een derde en sleehts vo01· 
80 pet. aFm de ziekte is te w~ften en dat, 
derhafl·e, in dat bepaald geval, de pres· 
taties Pn de schadeloosstelling schade 
van verscheidene aard dekken. 

(NATIONALE BOND DER LIBERALE 
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE 

T. VAN ASSCHE E.A.) 

MutEST 

IIJi:T HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 30 septernb8r 1980 
door het Hof van Renx~p te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de eerste tvvee ver
weerders : 

Over het middcl van niet-ontvan
kelijkheid, door het openbaar minis .. 
terie ambtshalve tegen de voorzie .. 

?." ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE- ning opgeworpen en regelmatig ter 
kennis gebracht overeenkomstig 

KERING - z.LV.-WET 9 AUG. 1963• ART. 70• artikel 1097 van het Gerechtelijk 
§ 2 FORFAITAIRE UITKERINGEN 

SCHADELOOSSTEL I·VV __ e_t_b_o_e_k __ ; _____________ ~------------
LING - SCHADE VAN VERSCHEIDENE AARD 
GEMEENRECHTELIJKE 

- SAMENVOEGING - WETTIGHE!D ·~ EEN (1) Zie Cass., lG maart 1970 (JLC, 1979, 672) 
l3EFi\i\LD GEV•\L. en 15 maart 1971 {fbld., 1971 G75) . 
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Overwegende dat eiser voor de 
feitenrechter geen geding heeft 
gevoerd met de eerste twee verweer
ders en het arrest geen veroordeling 
ten laste van eiser en ten voordele 
van die verweerders uitspreekt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de laatste twee ver·· 
weerders : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 56, 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regellng voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
wegens de betaalde uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid « geenszins gesu
brogeerd is in de rechten van (eerste 
verweerder) >>, op grond van volgende 
overwegingen : « Krachtens artikel 70, 
§ 2, van voormelde wet van 8 augustus 
1963 mag een rechthebbende de uitke
ringen wegens arbeidsongeschiktheid 
waarom hij verzocht heeft voor een 
schade, die gedekt is door het gemeen 
recht, niet samen genieten met de scha
deloosstelling voortvloeiende uit het 
gemeen recht. Wanneer in een dergelijk 
geval een ziekenfonds uitkeringen heeft 
gedaan, dan is de landsbond, waartoe dit 
ziekenfonds behoort, gesubrogeerd in de 
rechten van de rechthebbende. Krach
tens deze bepalingen kan een slachtoffer 
voor een zelfde schadeverwekkend feit 
geen tweemaal worden vergoed. W aar 
het ziekenfonds, dat uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid betaalt, zijn eigen 
schuld betaalt, wijkt de wettelijke subro
gatie, voorzien in voormeld artikel 70, 
§ 2, af van het gemeen recht en dient ze 
derhalve strikt te worden gei:nterpre
teerd. Een sociaal verzekerde, die als 
gevolg van een verkeersongeval slechts 
een onvermogen tot verdienen van min
der dan twee derde oploopt en nadien 
lijdt aan een ziekte, die op zichzelf 
alleen een onvermogen tot verdienen 
van meer dan twee derde meebrengt, zal 
de wegens het verkeersongeval ontvan
gen vergoeding integraal mogeri cumule
ren met de door het ziekenfonds 
betaalde uitkeringen wegens arbeidson
geschiktheid. In dat geval is immers de 
door het ziekenfonds forfaiLair vergoede 
schade niet dezelide als de schade die 
vergoed werd door de voor het verkeers
ongeval aansprakelijke derde of diens 

verzekeraar. Hetzelfde geldt indien het 
onvennogen tot verdienen van minder 
dan twee derde als gevolg van een onge
val en het onvermogen tot verdienen 
wegens een ziekte samen ontstaan en 
die ziekte op zichzelf aileen een onver
mogen tot verdienen van meer dan twee 
derde als gevolg heeft. Ter zake is (eer
ste verweerder) op 23 april 197:3 als 
gecombineerd gevolg van .bet verkeers
ongeval en zijn ziekte 100 pet. invalide 
geworden. Hierv66r werd 1·eeds aanvaard 
dat zijn materiele schade wegem; de aan 
het ongeval te wijten blijvende werkon
bekwaamheid minder is dan 20 pet. van 
het loon dat hij verdiende. Gelet op de 
besluiten van het deskundigenonderzoek 
dient verder aanvaard dat zijn ziekte op 
zichzelf alleen een onvermogen tot ver
dienen van meer dan twee derde als 
gevolg heeft. In deze omstandigh•?den 
mag Marcel Van Assche de in het l;:ader 
van clit geding toegekende vergoeding 
voor materiele sc.bade integraal cumule
ren met de van zijn ziekenfonds ontvnu
gen uitkeringen wegens arbeidsonge-· 
schiktheid >>, 

terwijl, krachtens artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963, de in deze 
wet bedoelde uitkeringen slechtr; onder 
de door de Koning te bepalen voorwaar
den worden toegekend als de schadP 
waarvoor om die prestaties wonlt: ver-· 
zocht door het gemeen recht of door een 
andere wetgeving is gedekt en in die 
gevallen de verzekeringsprestaties niet 
samen genoten worden met de schade
loosstelling voortvloeiende uit de andere 
wetgeving doch slechts ten laste vallen 
van de verzekering in de mate dat voor 
de door die wetgeving gedekte schade 
niet werkelijk schadeloosstelling is ver
leend, en de verzekeringdnstelling rech
tens in de plaats van de rechthebbende 
treedt; 

en terwijl zowel de doer eiser uitge
keerde vergoeding wegens arbeidsonge
schiktheid (krachtens artikel 56 van 
vorengemelde wet van 9 augustus 1963) 
als de door het arrest op grand van het 
gemeen recht toegekende vergoeding 
voor « materiele werkonbekwaamheid >> 

tot voorwerp hebben het vergoeden van 
het verminderde vermogen tot verdie
nen, en zij derhalve beide betrekking 
hebben op dezelfde schade; 

en terwijl het arrest op grand alleen 
van de overweging dat de ziekte van eer 
ste verweerder op zichzelf alleen een 
onvermogen tot verdienen van meer dan 
twee derde als gevolg heeft, niet wettig 
kan beslissen dat de toegekende vergoe 
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ding voor materiele schade gecumuleerd 
mag worden met de uitkeringen van 
eiser, nu deze omstandigheid niet nood
zakelijk inhoudt dat de schade die door 
beide vergoedingen gedekt wordt, ver
schillend is; :wdat het arrest ten eerste 
door voor t~en zelfde schade de cumulatie 
van de schadevergoeding uit het gemeen 
recht toe te laten met de door eiser uit" 
gekeerde vergoedingen, schending in" 
houdt van de artikelen 56, § l, en 70, 
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering en, ten tweede, in de 
mate dat het beslist dat de door beide 
regelingen voorziene vergoeding een 
andere schade dekt, door deze beslissing 
aileen te steunen op de overweging dat 
de ;-;iekte van. eerste verweerder op zich
zt~lf aileen cen onvermogen tot verdienen 
van meer dan twee derde als gevolg 
heeft, niet wet.telijlt veraniwoord is 
(:;chencling von de artikelen 70, § 2, 55, 
§ 1, van de v,cet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering en 97 van de Grondwet) 
noch regelmatig gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) nu deze 
ovmweging geens;oins inhoudt dat de 
door beide regelingen gedekte schade 
noorizRkelijkerwijze verschillend is : 

Overwegende clat de grief volgens 
welke de beslissing niet wettelijk is 
verantwoord, geen schending van 
artikel 97 van de Grondwet kan uit
maken; dat de grief volgens welke 
een bepaalde vaststelling de ge
volgtrekking die de rechter eruit 
afleidt, niet mogelijk maakt, vreemd 
is aan het vormvereiste van 
genoemde grondwettelijke bepaling; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending van die bepaling aan
voert, niet ontvankelijk is; 

dezelfde schade of hetzel Ede gedeelte 
van de schade; -

Overwegende dat de schade, in 
genoem.d artikel 70, ~ 2, bedoeld, 
wat de invaliditeitsprestaties betreft, 
bestaat in de verm.indering, inge· 
volge letsels of functionele stoornis
sen bij de werlmemer die alle werJ.,. 
zaamheid heeft onderbroken, van 
zijn vermogen tot verdienen tot een 
derde of rnindf)r dctn eeu derdf~, vol·· 
gens de criteria bepaald bi.i 
artikel 56, § 1, van de wet; 

Overwegende dat, hoewel de scha
deloosstelling naar gemeen recht, 
wanneer die wegens arbeidsonge
schiktheid verschuldigd is, eveneens 
betrekking heeft op een verminde 
ring van het vermogen tot verdie· 
neri, zij evenwel niet noodzakelijk 
het verlies van lwtzelfcle gedeelte 
van dit vernwgen dekt als dat 
wat door de verzekeringsprestaties 
wordt vergoed; 

Overwegende dat het forfaitair 
karakter van de7.e laatste prestaties, 
die, in de regel, een onveJ"mogen tot 
verdienen van 66 pet. tot 100 pet. 
dekken, niet belet dat de feitenrech" 
ter, op grond van de gegevens eigen 
aan de zaak die hij beslecht, in feite 
vaststelt dat bedoelde prestaties ten 
deze een welbepaald onvermogen 
tot verdienen dekken, voor zover dit 
onvermogen meer dan 66 pet. 
bedraagt; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de besluiten van het 
deskundigenonderzoek, overweegt 
dat de ziekte van eerste verweerder 
« op ziehzelf aileen » een << onvermo
gen tot verdienen van meer dan 
twee derde tot gevolg heeft »; dat 

Overwegende dat artikel 70, § 2, het daarenboven de besluiten van 
van de wet van 9 augustus 1963, dat de deskundige aanhaalt waaruit 
het samen genieten van de verzeke- blijkt dat het blijvend onvermogen 
ringsprestaties en de sehadeloosstel- tot verdienen ad 100 pet. waardoor 
ling naar gemeen reeht of kraehtens eerste verweerder is aangetast, voor 
een andere wetgeving verbiedt en 20 pet. aan de onreehtmatige daad 
de subrogatie van de verzekerings- van Valere Baetsle te wijten is; dat 
instelling in de reehten van de reeht- het aldus te kennen geeft dat het 
hebbende bepaalt, aileen toepasselijk onvermogen tot verdienen sleehts 
is wanneer bedoelde prestaties en voor 80 pet. aan de ziekte te wijten 
vergoedingen betrekking hebben op is; 
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Dat het arrest hieruit, zonder 
schending van de genoemde artike
len, afleidt dat de schaden, 
respectievelijk gedekt door de inva
liditeitsverzekering en door het 
gemeen recht, ten deze niet dezelfde 
zijn; 

Dat het middel derhalve, in 
zoverre het aanvoert dat het arrest 
de cumulatie van de verzekerings
uitkeringen en van de schadeloos
stelling naar gemeen recht voor een 
zelfde schade toelaat, feitelijke 
grondslag mist en, in zoverre het 
aanvoert dat de evenvermelde consi
derans de beslissing niet wettelijk 
verantwoordt, faalt naar recht; 

III. Op de vordering tot bindend
verklaring van het arrest, gericht 
tegen de eerste twee verweerders : 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening gericht tegen de 
overige verweerders, elk belang ont
neemt aan de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

4 juni 1982 - 1' kamer - Voorzit-te1· : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -· Ver
slaggever : de h. Lebbe - Gel~ikluidende 
conclusie van mevr. Liekendnel, advo
caat-generm:~l .Advocaten mrs. 
Slmont en Van llyn. 

Nr. 595 

3' KAMER - 7 juni 1982 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST EE-

DIENDEN - OVEREENKOMST VOOR EEN 
BEPI\ALDE TIJD - EENZIJDIGE BEEINDIGING, 
V66R I-lET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN EN 
ZONDER DRINGENDE F.EDEN - VERGOEDJNG 
• BEREKEN!NG 

2° BEWIJS - BEW!JS DOOR GESCHRIFT -
BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - BESLISSING VOLGENS 
WELKE IN EEN AKTE EEN VERMELDING 
VOORKOMT DIE ZIJ EIGENLIJK NIET BEV AT -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTE. 

lo Wanneer een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden met tijdsbepaling v66r 
het verstrijken van de termijn en zon
der dringende reden wordt beeindigd, 
geeft zu.lks aan de benadeelde partij 
recht op een vergoeding gelijk aan het 
bedrag van het loon dat verschuldigd 
zou zijn tot het bereiken van die ter
mijn, zonder evenwel het dubbel te 
mogen overtreffen van het loon dat 
cvereenstemt met de duur van de 
opzeggingstermijn welke had dienen 
in acht te worden genomen, indien de 
overeenkomst zonder tijdsbepaling 
was gesloten; onwettig is het arrest 
volgens hetwelk de rechter, in ieder 
geval, niet minder mag toekennen dan 
het bedrag dat de wet als maximum
vergoeding aanmerkt (1). (Art. 2 
A.O.B., gew. bij art. 50 wet van 21 nov. 
1969.) 

2" De hew~fslcracht van ePn loonbrie(fe 
waarin ilet bedrag van een brut:o
maandloon vermeld wordi, wordt mis
kend door de beslissing volgens welke 
op dat briefje een ander bedrag staat 
als werkelijk brutomaandloon (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(GE:MEENTE COURCELLF.S T. HTJBLET) 

ARREST (Fertaling) 

HET HOF; ~· Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1981 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 21 van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienc!en gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, gewijzigd bij 

(1) Zie A. en !VI. CoLENS, Le contrat d'emploi, 
Brussel, 1980, nr. 71; Rep. prat. dr, beige, bij
lage III, V, Contrat de travail et; contrat 
d'emploi, nr. 714 .. De bepa.ling van art. 21 were! 
lichtjes gewijzigd in art. 40 Arbeidsovereen· 
lwmstenwet 3 juh 1978. 

(2) Zie Cass" 23 ol(t. 1980 (AC., 1980-flJ., 
nr 122). 
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artikel 50 van de wet van 21 november 
1969 en, voor zoveel als nodig, van 
genoemd artikel 50, en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest het vonnis van de 
arbeidsrechtbank bevestigt, in zoverre 
daarin wordt bepaald dat de vergoeding 
wegens beeindiging die eiseres aan ver
weerder moet betalen, een bedrag is dat 
gelijk is aan veertien maanden loon, om 
de volgende redenen : « dat artikel 21 
van de gecoordineerde wetten als regel 
stelt dat, wanneer een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd wordt 
beeindigd, de opgezegde partij recht 
heeft op een vergoeding gelijk aan het 
loon dat verschuldigd zou zijn tot de nor
male vervaldatum van de overeenkomst; 
dat de beperking tot het dubbel van het 
loon dat overeenstemt met de duur van 
de opzeggingstermijn welke had dienen 
in acht te worden genomen indien de 
overeenkomst zonder tijdsbepaling was 
gesloten, in het licht van het basisbegin
sel moet worden begrepen; dat de rech
ter, op voorwaarde dat de vergo~ding 
niet meer bedraagt dan het maxrmaal 
bedrag, geen enkele beoordelingsmacht 
heeft; dat hij geen vergoeding mag toe
kennen die minder bedraagt dan het 
maximaal bedrag; dat hij enkel de opzeg
gingstermijn mag vaststellen die had 
nageleefd moeten worden en, na de vast
stelling van die termijn, nagaan of de 
vergoeding niet meer bedraagt dan een 
bedrag gelijk aan het dubbel van het 
desbetreffende loon; dat, met andere 
woorden, de wet enkel een maximum 
bepaalt met betrekking tot de basisver
goeding, maar dat dit tegelijkertijd een 
minimum is en dat de rechter niet min
der mag toekennen ''• 

terwijl, naar luid van artikel 21 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, de 
beeindiging van een overeenkomst voor 
een bepaalde duur, v66r het verstrijken 
van de termijn en zonder dringende 
reden, aan de benadeelde partij recht 
geeft op een vergoeding waarvan het 
maximum is vastgesteld, enerzijds, 
onder verwijzing naar de lonen en voor
delen die verschuldigd zouden zijn tot 
het bereiken van die termijn en, ander
zijds, onder verwijzing naar het dubbel 
van de lonen en voordelen die overeen
stemmen met de duur van de opzeg
gingstermijn welke had dienen in acht te 
worden genomen indien de overeen
komst zonder tijdsbepaling was gesloten; 
het laagste van die twee referentiebedra
gen voor elk geval bepaalt welke het 

hoogste toegestane maximum is, daaruit 
volgt dat, 

eerste onderdeel, het arrest, niet zon
der schending van artikel 21 van de 
gecoi:irdineerde wetten op arbeidsover
eenkomst voor bedienden, kon beslissen, 
in de in het middel weergegeven alge
mene bewoordingen, dat de rechter geen 
vergoeding mag toekennen die minder 
bedraagt dan het dubbel van het loon 
dat overeenstemt met de duur van de 
opzeggingstermijn welke had dienen in 
acht te worden genomen indien de over
eenkomst zonder tijdsbepaling was 
gesloten; 

tweede onderdeel, het arrest, nu eise
res in conclusie had betoogd « dat, wan
neer het, zoals ten deze, gaat om een 
overeenkomst voor een bepaald werk, 
het dubbel van de opzeggingstermijn het 
uiterste maximum is dat aan de 
bediende mag worden toegekend; de eer
ste rechter, ten deze, door automatisch 
en op ongenuanceerde wijze toepassing 
te maken van de mogelijkheid bepaald 
bij voornoemd artikel 21, in strijd met de 
wens van de wet, gei:ntimeerde heeft 
bevoordeeld door hem een vergoeding 
toe te kennen die beduidend hager is 
dan die waarop hij recht had gehad 
indien hij voor een bepaalde tijd was 
aangenomen "• niet kon bepalen dat het 
bedrag van de vergoeding wegens beein
diging gelijk was aan veertien maanden 
loon zonder de vervaldag van de over
eenkomst te preciseren of althans zonder 
na te gaan of de voltooiing van de in de 
overeenkomst bedoelde werken nog ten 
minste veertien maanden zou duren; het 
arrest, bij ontstentenis van die controles 
en vaststellingen, niet naar recht verant
woord is (schending van alle in het mid
del aangewezen bepalingen) en evenmin 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 21 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, dat ten 
deze van toepassing is, wanneer 
de arbeidsovereenkomst · voor een 
bepaalde tijd werd aangegaan, de 
eenzijdige beeindiging ervan zonder 
dringende reden v66r het verstnj
ken van de termijn, aan de beria
deelde partij recht geeft op een ver
goeding gelijk aan het bedrag van 
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het loon dat verschu1digd :-zou zijn- terwijl, eer·ste onde1'de2l, uit verweer" 
tot het bereiken van die termijn, ders loonbriefje voor de :maaml juni 197ll 
zonder evenwel het dubbel te mogen blijkt dat hij in juni 1976 een brutoloon 
overtreffen van het loon dat over- van 30.776 frank heeft ontvangen; daar-

d d d uit volgt dat het arrest de bewijskracht 
eenstemt met e uur van e opzeg- van dat loonbriefje miskent door het uit 
gingstermijn welke had dienen in te leggen op een wijze die met zijn 
acht te worden genomen indien de bewoordingen onverenigbaar is (schen
overeenkomst zonder tijdsbepaling ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
was gesloten; 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

Overwegende dat uit die bepaling tweede onderdeel, ... 
volgt dat de vergoeding waarop de 
benadeelde partij recht heeft, gelijk 
is aan het bedrag van het loon dat 
verschuldigd zou zijn tot het berei
ken van de termijn van de overeen
komst, onder voorbehoud van de 
toepassing van het aangegeven 
maximumbedrag; 

Wat het eerste onderdeel betreft ~ 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat het loon waarop de ver
goeding wegens beeindiging moet 
berekend worden, het loon is van de 
maand waarin de opzegging is 
gedaan, dus de maand juni 1976, en 
zegt dat verweerders brutoloon voor 
de maand juni 1976, volgens het 
loonbriefje, 44.991 frank bedroeg; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat het in de wet bepaalde maxi
mum terzelfder tijd een minimum is 
en dat de r·echter niet minder mag 
toekennen, voornoemd artikel 21 
schendt; 

Dat genoemd loonbriefje van de 
maand juni 1976 een brutoloon van 

Dat dit onderdeel van het middel 30.776 frank vermeldt; 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, en uit de miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechter ver
biedt uitspraak te doen over niet gevor
derde zaken, onder meer vervat in de 
artikelen 807 en 1138, 2°, en uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vergoeding 
wegens beeindiging berekent op grand 
van een maandloon ten belope van 
44.891 frank om de reden dat << het loon 
dat in aanmerking moet genomen wor
den bij de berekening van de vergoeding 
wegens beeindiging het loon is voor de 
maand waarin de opzegging is gedaan, 
dus de maand juni 1976; dat uit de loon
briefjes uit (verweerders) dossier blijkt 
dat zijn brutoloon voor de maand juni 
1976 44.991 frank bedroeg; dat betrok
kene echter zelf zijn loon op 44.147 frank 
bepaalt; dat de rechter het voorwerp van 
de vordering niet mag wijzigen, ook al 
gaat zij uit van een foutieve berekening, 
nu belanghebbende, in dit geval, het 
gemiddelde had gemaakt van het loon 
dat hij gedurende de twaalf voorgaande 
maanden had ontvangen, also£ het een 
variabel loon betrof ,,, 

Dat het arrest, door aan die akte 
een ander bedrag toe te schrijven, 
de bewijskracht ervan miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vergoeding 
wegens beeindiging en over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel~ 
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

7 juni 1982 - a· kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Simont. 
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3' KAMER - 7 juni 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- DIENSTPLICHTZAKEN - GEEN MIDDEL 
VOORGEDRAGEN IN HET VERZOEKSCHR!Fr -
NIET ONTVANKELlclKE VOORZIENING. 

1Viet ontvanlwlijk is het cassatieberoep 
dat tegen een beslissing van de Hoge 
Militieraad is ingesteld en waarin geen 
middel voorkomt (1). (Art. 51, § 4, 
Dienstplichtwet.) 

(STASSART) 

7 juni 1982 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - GeliJkluidende 
conchrsie van de h. Deciercq, advocaat
generaal. 

Nr. 597 

2' KAMER - 8 juni 1982 

1° WEGVERKEER - VERVAL VAN HET 

RECHT TOT STUREN GESTELD BIJ ART. 38, § 2, 
VAN DE WEGVERKEERSWET EN U!TGESPRO
KEN WEGENS OVEHTI\EDING VAN Al\T. 48, J", 

VAN DIE WET- DUUI\ VAN DE STRAF. 

2" CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN ALS 
STRAF UITGESPROKEN - VERNIETIGING 
WEGENS ONWETTIGHEID VAN DIE STRAF -
VOLLEDIGE VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

2" De vemietiging wegens de onwettig
heid van de straf van het verval van het 
recht tot sturen is een volledige vernie
tiging met verwijzing (2}. 

(ARDAEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 december 1981 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het am.btshalve aangevoerde mid
del, afgeleid u1t de schending van 
artikel 38, § 2, van de Wegverkeerswet; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens het besturen van 
een voertuig spijt het tegen hem uit
gesproken verval (telastlegging B) tot 
een hoofdgevangenisstraf van drie 
maanden, waarvan een maand met 
uitstel gedurende een termijn van 
drie jaar, een geldboele van 500 frank 
of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden, waarvan 200 
frank of een vervangende gevange
nisstraf van een maand en vijftien 
dagen met uitstel gedurende een ter
mijn van drie jaar, en vijf jaar verval 
van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig van de catego
rieen A tot F, bepaald bij artikel 2 
van het koninklijk besluit van 3 mei 
1965, vervangen bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 14 juli 1976; 

Overwegende dat, luidens artl
kel 38, § 2, van de Wegverkeerswet, 
de rechter, die veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 48, 1°, van 
voormelde wet, verval van het recht 

lo De straf van verval van het recht tot tot het ·besturen van een voertuig sturen, gesteld bij art. 38, § 2, van de 
Wegverkeerswet in geval van 01,ertre- moet uitspreken, hetzij voorgoed, 
ding van art. 48, J0

, van die wet, moet hetzij tijdelijk voor een duur van ten 
door de Techter worden uitgesproken, minste vijftien dagen en ten hoogste 
hetzij voorgoed, hetzij Foor een duw· twee jaar; 
van ten minste vijftien dagen en ten Dat het uitgesproken verval der-

_h_o_o_g._s_te_tw_e_e_ja_a_r_(l_)_. -------! halve onwettig is; 

Nota arrest nr. 596 : 

(1) Cass., 14 sept. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 36). 

Nota's arrest nr. 597 : 

(l) en (2) Cass., 14 sept 1976 ( 4 C ~,977, 44) 
en 2 sept 1980 (ib1d 1980-81, m. 3 ). 

Overwegende dat het wegens de 
telastlegging B uitgesproken verval 
een bestanddeel is van de straf, zodat 
de vernietiging van de besllssing 
betreffende dit verval de vermetigihg 
van de ganse veroordeling wegens 
die telastlegging met zich brengt; 
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En overwegende dat, voor het ove

rige, de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de telastlegging B 
en over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde, zitting hou
dende in hoger beroep. 

8 juni 1982- 2' kamer- Voorzitter: de 
h. Chiltel, afdelingsvoorzitter - Verslag
gever : de h. D'Haenens - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 598 

2' KAMER - 8 juni 1982 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN 
LOUTERE VERSCHRIJVING - VERSCHRIJVING 
KAN OP ZICHZELF GEEN AANLEIDING TOT 
CASSATIEBEROEP GEVEN. 

(VAN BAEKEL, MAST T. VAN BAEKEL, WOUTERS} 

8 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Bel
mans, Turnhout. 

Nr. 599 

2' KAMER - 8 juni 1982 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - ONTHEFFING VAN DE 
GEVOLGEN VAN DIE BESLISSING - ARREST 
VAN HET HOF VAN BEROEP- VOORAFGAAND 
VERZOEKSCHRIFT AAN DE PROCUREUR
GENERAAL - TERMIJNEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - AANVRAAG VAN DE 
VEROORDEELDE OM VAN DE GEVOLGEN VAN 
DIE BESLISSING TE WORDEN ONTHEVEN -
AANV ANG VAN DE TERMIJN VOOR HET INDIE
NEN VAN DE AANVRAAG. 

1 o De recidivist of gewoontemisdadiger 
die ter beschikking van de regering is 
gesteld, kan van de gevolgen van die 
beslissing worden ontheven door het 
hoi van beroep in welks rechtsgebied 
het rechtscollege dat die beslissing 
heeft uitgesproken, zijn zetel heeft. 
Daartoe moet hij een aanvraag richten 
tot de procureur-generaal bij dat hoi; 
deze aanvraag mag worden ingediend, 
naar gelang van het geval, drie of vijf 
jaar na het verstrijken van de straf en 
vervolgens om de drie of vijf jaar (1). 
(Art. 26 Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

2° De termijn van drie of vijf jaar, naar 
Een loutere verschrijving kan op zichzelf gelang van het geval, na het verstrij-

geen aanleiding tot cassatieberoep 
geven (1). 

Nota arrest nr. 598: 

(1) Cass., 9 sept. 1975 (A.C., 1976, 47); zie ook 
Cass., 22 feb. 1977 (A.C., 1977, 679). 

Nota's arrest nr. 599: 

(1) en (2) Cass., 17 april 1973 (A.C., 1973, 822) 
en de noten; verge!. Cass., 5 okt. 1953 (Bull. en 
Pas., 1954, I, 72) en 27 feb. 1956 (ibid., 1956, I, 
672). 
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ken waarvan de recidivist of gewoonte
misdadiger mag vragen te worden ont
heven van de gevolgen tran de beslis
sing die hem krachtens de artikelen 22 
en 23 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij ter beschikking van 
de regering stelt, begint niet te lopen 
vanaf de daadwerkelijke beroving van 
de vrijheid ingevolge de bevolen terbe
schikkingstelling, maar wei vanaf het 
verstrijken van de andere straf dan de 
terbeschikkingstelling van de regering 
(2). (Art. 26 Wet Bescherming Maat
schappij.) 

(COUVIN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest de 
vraag van eiser om ontheven te wor
den van de gevolgen van de terbe
schikkingstellingen van de regering, 
die tegen hem werden uitgesproken 
voor een termijn van tien jaar bij 
vonnis van 2 juli 1957 van de Cor
rectionele Rechtbank te Gent, voor 
een termijn van tien jaar bij arrest 
van 10 februari 1965 van het Hof 
van Beroep te Gent en voor een ter
mijn van vijf jaar bij vonnis van 
14 juli 1971 van de Correctionele 
Rechtbank te Brugge, niet ontvan
kelijk verklaart; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 26 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 26 van de wet van 9 april 1930 
tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, als vervangen 
bij artikel 1 van de wet van 1 juli 
1964, de recidivisten en de gewoon
temisdadigers, die ter beschikking 
van de regering zijn gesteld krach
tens de artikelen 22 en 23 van die 

wet, kunnen vragen van de gevolgen 
van die beslissing ontheven te wor
den en die aanvraag mag ingediend 
worden drie jaar na het verstrijken 
van de straf en vervolgens om de 
drie jaar, wanneer de duur van de 
terbeschikkingstelling van de rege
ring tien jaar niet te boven gaat; 

Overwegende dat de termijn van 
drie jaar, bepaald bij voornoemd 
artikel 26, een aanvang neemt op 
het ogenblik van het verstrijken van 
de straf - dit wil zeggen de andere 
straffen dan de terbeschikkingstel
ling van de regering - en niet 
vanaf de daadwerkelijke beroving 
van de vrijheid ingevolge de bevolen 
terbeschikkingstelling; 

Overwegende dat het arrest het 
verzoek van eiser niet ontvankelijk 
verklaart op grond « dat de bij 
arrest van 20 augustus 1957 (lees : 
vonnis van 2 juli 1957) uitgesproken 
terbeschikkingstelling van de rege
ring voor een termijn van tien jaar 
slechts een aanvang heeft genomen 
op 17 augustus 1966 en dat door de 
opeenvolgende schorsingen gedu
rende de uitvoering van verschil
lende door de verzoeker opgelopen 
vrijheidsberovende straffen, er tot 
nu toe voor geen enkel van de terbe
schikkingstellingen van de regering, 
waarvan verzoeker vraagt van de 
gevolgen ontheven te worden, de 
vereiste termijn van drie jaar is ver
streken »; 

Overwegende dat aldus uit het 
arrest of uit andere stukken waarop 

_ het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt op welke data de straffen ver
streken zijn naar aanleiding waar
van de drie terbeschikkingstellingen 
van de regering werden uitgespro
ken waarvan eiser de opheffing 
vraagt; dat aldus het Ho£ in de 
onmogelijkheid verkeert na te gaan 
of, op het tijdstip van eisers aan
vraag, de termijn van drie jaar 
sedert het verstrijken van die straf-

---------~-------l fen al dan niet bereikt was, en der
halve de wettigheid van de beslis
sing niet kan beoordelen; 

(2) Zie, op vorige biz., nota 1 van arrest nr. 
599. 
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Om die redenen, zonder acht te ' 
slaan op de middelen door eiser 
aangevcierd, die niet tot ruimere cas-
satie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van. Beroep te Antwerpen. 

!l juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts 
advocaat-generaal Advocaat : mr: 
Daeleman, Turnhout. 

Nr. 600 

2" KAMER 9 juni 1982 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STHAFZAKEN - COHHECTIONELE RECHT
BANK -- DADEN VAN ONDERZOEK REGELMA 
TIG TER TErtECHTZITriNG VERH!CHT DOOH 
DAARTOE BEVOEGDE RECH'l'ERS - VEHI1El{E 
BEHANDELING VAN DE ZAAK EN UlTSPRAAK 
VAN HET VONNIS DOOR ANDERE REC:HTERS 
DIE TER VERVANGING VAN DE EERSTE ZIJN 
AANGEWEZEN EN DIE ALLE TERECHTZITTIN
GEN OVER DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND -
WETTIGHEID 

Indien regelmatig ter terechtzitting van 
de correctionele l'echtbank met de 
belwndeling van een zaak is begannen 
door daartoe bcwoegde l'echters, laten 
de rechters, die te .hunner vervanging 
zijn aangewezen om de zaak verder te 
behandelen en te beslissen, lwn over
tuiging wettig steunen op de reeds ver
richte daden van onderzoek, als zij alle 
terechtzittingen hebben bijgewoond 
waartoe de zaak na hun aanwijzing 
aanleiding heeft gegeven (1). (Art. 779 
GerW.) 

(1) Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977 73) 

(VAN I1ANSBEECK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen: 

Ove1' .het etJI'ste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat het op 9 maart 1981 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 
gewezen vonnis is ondertekend door de 
heer ondervoorzitter Marchandise, mevr. 
de rechter Spiritus en de heer Kaisin-de 
Miomandre, advocaat, die op het tableau 
van de Orde was ingeschreven en die 
wegens het ontbreken van een voldoend 
aantal rechters-plaatsvervangers opge
roepen was om in ue rechtbank zitting te 
nemen, terwijl uit de gedingstukken 
blijkt dat de getuigen Moreau en Ver
paelt onder eed werden gehoord op de 
terechtzitting van 19 mei 1980 tijdens 
welke de rechtbank was samengesteld 
uit de heer ondervoorzitter Marchandise, 
mevr. de rechter Beaupain en mevr. 
Belva, advocaat, die op het tableau van 
de Orde was ingeschreven en die wegens 
het ontbreken van een voldoend aantal 
rechters-plaatsvervangers opgeroepen 
was om zitting te nemen; dat de recht
bank op de terechtzitting van 2 februari 
1981, wHarop de rechtbank op dezelfde 
wijze was sarnengesteld als op 9 maart 
1981, besliste " de behandeling van de 
zaak in haar geheel over te doen », dat 
de voornoemde getuigen niet opnieuw 
werden ondervraagd; dat derhalve de 
rechtbank die bestond uit rechters van 
wie twee het verhoor van die getuigen 
niet hadden bijgewoond, verplicht was 
die getuigenverklaringen te weren uit de 
aan haar om·deel onderworpen bewijsele
mentfm; dat nochtans uit het vonnis dui
tldijk blijkt dat de twee getuigenvetkla
ringen in aanmerking werden genomen, 
hetgeen afdoende bewezen wordt door 
de vermelding « Gehoord de verklarin
gen van de getuigen ,, en de opgave van 
de artikelen 154, 155, 189 en 190 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat de 
rechtbank zodoende het op straffe van 
nietigheid voorgeschreven artikel 779, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
heeft geschonden; dat de omstandigheid 
dat eiser de exceptie van nietighe1d van 
het bestreden vonnis niet opgeworpen 
heeft in hoger beroep, hem niet het 
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recht ontneemt om die nietigheid vool' · 
de eerste maal voor het Hof aan te voe
ren, nu uit de gedingstukken en meer 
bepaald uit de tekst zelf van het arrest 
blijkt dat het arrest de nietigheid heeft 
overgenomen; dat immers het appelge
recht het beroepen vonnis, enkel wat de 
uitspraak over de kosten betreft, heeft 
bevestigd en het voor het overige heeft 
vernietigd, echter niet op grond van arti
kel 215 van het Wetboek van Strafvorde
ring doch op grond van artikel 211bis 
van dat wetboek, ofschoon de rechters in 
hoger beroep, enkel door hun overtui
ging te gronden op het ter zitting 
gevoerde onderzoek en op het tijdens het 
voorbereidend onderzoek verzamelde 
bewijsmateriaal, hadden kunnen voorko
men dat het aangeklaagde gebrek werd 
overgenomen, 

terwijl in de tekst van het arrest ner
gens gewag wordt gemaakt van enig 
onderzoek dat voor het hof van beroep 
zou zijn gevoerd of van bewijselementen 
welke voor de appelrechters de enige 
basis voor hun overtuiging zouden zijn 
geweest, zodat het althans niet mogelijk 
is te besluiten dat het hof van beroep 
zijn overtuiging enkel heeft gegrond op 
bewijselementen andere dan de twee 
getuigenverklaringen welke ten onrechte 
door de eerste rechter in aanmerking 
werden genomen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de correctionele 
rechtbank op de terechtzitting van 
19 mei 1980 samengesteld was uit de 
heer Marchandise, mevr. Beaupain 
en mevr. Belva; dat de rechtbank op 
de terechtzitting van 2 februari 1981 
tot en met de terechtzitting van 
9 maart 1981, dag waarop het vonnis 
werd uitgesproken, samengesteld 
was uit de heer Marchandise, mevr. 
Spiritus en de heer Kaisin-de Mio
mandre, en dat aldus vanaf 
2 februari 1981 de behandeling van 
de zaak in haar geheel werd overge
daan door de anders samengestelde 
rechtbank; 

Overwegende dat de rechtbank 
niet gehouden was het verhoor af te 
nemen van de getuigen die reeds op 
de terechtzitting van 19 mei 1980 
waren ondervraagd, en evemnin 

hun verLladngen di,J 
de debatten waren 
hoefde te weren; 

Dat het middel faalt 

wetb?lljk tot 
toegelaten, 

naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

En overwegende voor het overigE~ 
d&t de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor, 
men in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt het eas~ 
satiebero(-~p; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

fl juni 1082 -- 2' karner - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitte1· - "Verslaggever : 
de h. Poupart -- Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat : H. Mievis, BrusseL 

2" KAMEH - 9 juni 1982 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- BESCHIKK!NG VAN DE RAAD
IV\MER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF WORDT 
GECONTRAVENTIONALISEERD ··- VONNIS TOT 
ONBEVOEGDVERKLATI!NG VAN DE RECHT 
BANK, GEGROND OP EEN OMSTANDIGHElD 
DIE GEBLEKEN IS NA DE BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING EN TEN GEVOLGE WAARVAN 
BET FElT MET EEN ZW AARDERE COHREC. 
TIONELE STRAF WOHDT GESTRAFI' - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN 
- VASTSTELLING VAN HET VONNIS GEGROND 
LIJKEND- REGELING VAN RECHTSGEBIED
BESCHIKKING NIETIG VERKLAARD - VER
WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE 
RAADKAMER, ANDERS SAMENGESTELD 

H'awwei' de raadkamer, mc:i aannemi.clg 
van verzachtende omstandigheden, de 
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dader van een wanbedrijf naar de poli
tierechtbank heeft ve1wezen en de 
rechtbank een vonnis uitspreekt waar
bij zij zich onbevoegd verklaart op 
grand' dat, na de besc~ikJc.ing. tot ver
wijzing, een omstand1ghe1d Js geble
ken waarvan het feit bij de wet met 
een zwaardere correctionele stral 
wordt gestraft, gaat het Hoi, waarbij 
een verzoek tot regeling van rechtsge
bied aanhangig is, na of beide beslis
singen in kracht van {Jewijsde zi}If 
gegaan en of de vaststf!_llmg va~ de fei
tenrechter gegrond liJkt; zo Ja, dan 
vernietigt het de beschikking en ver
wijst het de zaak naar dezelfde raad
kamer, anders samengesteld (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI 
IN ZAKE DE BEYN, DUTROUX) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 30 april 1982 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Charleroi; 

Overvvegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi, bij beschikking ~an 
6 februari 1981, met aannemmg 
van verzachtende omstandigheden, 
Armand Rene De Beyn, zonder 
beroep, geboren op 28 november 
1959 te La Hestre, wonende te La 
Louviere, rue Gambetta 26, en Marc 
Paul Alain Dutroux, elektricien, 
geboren op 6 november 1956 te 
Elsene, wonende te Haine-Saint
Pierre, rue de l'Hotel de Ville 30, 
naar de bevoegde politierechtbank 
verwezen heeft, ter zake dat ze op 
12 oktober 1980 te Montignies-sur
Sambre elkaar opzettelijk slagen of 
verwondingen hebben toegebracht, 
die bij beiden een ziekte of een 
ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid ten gevolge 
hebben gehad; 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Charleroi zich bij op 

tegenspraak gewezen vonnis van 
25 januari 1982 onbevoegd heeft ver
klaard, op grond dat blijkens het 
verslag van de door haar aangewe
zen geneesheer-deskundige, Marc 
Dutroux een blijvende ongeschikt
heid had opgelopen; 

Overwegende dat de beschikking 
van 6 februari 1981 en het vonnis 
van 25 januari 1982 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtgang 
belemmert; dat er derhalve grond 
bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de blij
vende ongeschiktheid van Marc 
Dutroux te wijten was aan de ten 

. laste van Armand De Beyn vastge
stelde slagen of verwondingen; dat 
die omstandigheid pas na de 
beschikking tot verwij zing a an het 
licht is gekomen; 

Dat op het misdrijf van opzette
lijke slagen of verwondingen die 
een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
hebben veroorzaakt, zwaardere 
straffen staan dan op het door de 
raadkamer bewezen verklaard mis
drijf; 

Overwegende dat de aan Marc 
Dutroux ten laste gelegde feiten 
samenhangend schijnen te zijn met 
die welke ten laste van Armand De 
Beyn bewezen zijn verklaard; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking, op 6 februari 1981 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

-----------------1 kant van de vernietigde beslissing; 
(1) Cass., 24 maart 1982 (A.C., 1981-82, 

nr. 445); zie noot L.-F.D., Cass., 20 juli 1978 
(A.C., 1978, 1279). 

verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van de
zelfde rechtbank. 
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9 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 

de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal. 

Nr. 602 

2" KAMER - 9 juni 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ HET 
BEVEL TOT AANHOUDING WORDT BEVESTIGD 
- INVRIJHEIDSTELL!NG - CASSATIEBEROEP 
ZONDER REDEN VAN BESTAAN - NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS ~- CASSA

TIEBE:ROEP - ARREST VAN DE l\AMF:ll VAN 
lNBl'.S<'HULDTCilNGSTE:Ll~TNG W 1\1\HBJ.T 1\T::T 

BEVEL TOT AANHOUD!NC< WOHD'[' Bf<:\.'f<:STJGD 
-- CASSAT!EBE:ROEP VAN DE VF.RDACHTE · 
INVRIJHEIDSTELLING - CASSATIEBEROEP 
ZONDER REDEN VAN BESTAAN- NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" en 2" Het cassatieberoep van de ver
dachte tegen het arrest van de lramer 
van inbeschuldigingstelling, waarb~i 
het tegen de verdachte ver1eende bevel 
tot aanhouding wardt bevestigd, !weft 
geen reden van bestaan meer als later 
de voorlopige hechtenis eindigt 
rco.rdat het Hof op hAt cassaiiehemep 
uitspraal{ heei't gedaan (1). 

(BRUST! C) 

ARHEST ( vertafing) 

HET HOF; - Gdet op het bestre
den arrest, op 9 april 1982 gewezen 
door de karm:r van lnbesclll.tldi
gingstelling van hct Hof van Beroep 
te Brussel; 

Nota arrest nr. 602 ; 

(J.) Cass., 23 dec. 1980 (A.C, 1980-81, nr. 245); 
z1e Cass., 9 juni 1981 (A.C:, 1980-31, nr. 578). , 

Overwegende dat het arrest de 
beschikking bevestigt waarbij de 
raadkamer het tegen e1ser ver
leende aanhoudingsbevel heeft be
vestigd; 

Dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel bij arrest van 30 april 
1982 eiser uit de voorlopige hechte
nis heeft ontslagen, zodat het cassa
tieberoep geen bestaansreden meer 
heeft en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat om acht te slaan op 
de door eiser ingediende memorie, 
verwerpt het cassatieberoep; veroor
deelt eiser in de kosten. 

9 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter ·-- Verslaggever: 
de h. Marchal --- GeliJlduidPnde condu 
siP vnu nv::!vr .Lieke:nrlr1c·l, advncn.;;t-genr::· 
ra.r:\1 ---- Advocaat · mr H. rle Winghe, 
Brussel. 

Nr. 603 

1' !C~l\HO:H 10 juni 1982 

RECHTERLI.JKE OHGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLJJKE ZAKEN - BESLISSING ALVO
RENS RECHT TE DOEN - LATERE BE:SLISSING 
-- BESLISSING DOOR DF:ZF.LFDE RECHTERS 
NIET VEREIST. 

.Een arrest waarbij het hager beroep ont
vankelijk wordt Ferklaard maar waar
bij geen uiispraak wordt gedaan over 
de zaak zelf, zaals die voor een vroe
ger arrest aflrorens recht te doen was 
Foortgebracht, en waarbij het debat 
wordt verworpen, zoals het tot aan dat 
arrest alvorens recht te doen was 
gevoerd (1), behoeft niet te worden 

Nota au-est nr. 603 · 

(J.) Cass., 9 apri.! 1981 (AC, 1981, nr >.159). 
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gewezen cioor dezelfde rechter als llet 
.beduelde al'rest alvorens recht i:e doen 
waarbif partifen verzocht wE·nflm te 
concluderen over de ontw:wkelifkheid 
van bet boger heroep. 

(l'NlON m:s THANSPORTS Aimmt~S !'1.1!. 1'. HEY· 
lvtANS, VOLCKi\EHT, J.'HAN8PO.\\T l·~QU\PJVIENT 

F!Ni\NCI<; COMPANY N.V., Pi\!~ /1i\IE!UCI\~i WORLD 
i\II-t\Vi\Y!J lNCO!l POI\AT~O!\) 

/lHRf~S'J.' 

HE'T llOF; -. Crelet op he! bt:•stre· 
den arrest, op 11! rnaart 1081 door 
het tiof van Heronp !e Gent gewe· 
Z':!H; 

Ov(~f<.rveg(,lli:k: dut Jvd; cU'J'n:3t uiL
:c>I)J'fW.k doet ovPr dP mu:.giiJe van 
~:r:hnld <mt·dc~riug vn '' :;'.iS!H'r;:. in :h.el, 
tnilJj;;~;rmJunt ·v.an cis I\! .V. J •, •n1.air, 
;vell~<: sclluldv(\tdnri . .ng ei:;en··;~ bf)· 

voon:,~cht nehth: op gl·onrl van u1ti· 
h~l 20, ~r, van de \vet vnn Jn decem 
her lllhl. op de voorree]rl.en en 
h.ypnthel<..t'rt, · rm over rle !.f~g••uvonie
t·in.g ·van tie Vf)J.'WPnnleu; ,c;ub 1, 
nt.rt'J<J;nndP l:ot b+!t. ni~C•ti.g vPddnnm 
iPn n p.dchJ.p v WJ. de J Wl.~'sn vn n ·~en 
0 1-/UI.'(Jo~:~"~ 1.kn.nJ:·:L Dft~4-·~.slt\i-,PJ-J Ltlr;snt.l 
('1:-;orec; C•H ri.P J'l,',', Pom.ni.r tijdnw; d"· 
V(~rducht!' pudode; da1. hci mTr!si hd 
hoger beroep hF/;reftenclP de vmde .. 
ring van eiseres in verband met 
haar aangifte van schuldvordering 
ontvanlmlijk verklaart, doch de vor· 
riering ?.elf vooralsnog niet ontvan
kelijk ·~n 7.ond\~J.' nitwerking on het 
hngnr he.roep tegc!n d.e heslis,<;ing 
van d1o •.'m:stf• rechi:ei .in verbRnd 
met de tegm.J.vordr~ring vnn de ver· 
weerden~ 1mb 1 niet toelaatbaar; 

Over het eerste middel, .. . 
Over het tweede middel, .. . 
Over hei derde middel, afgeleid uit de 

sch(mding van rlfl nrtikelen 7'19 ~n :1 042 
van het \Tm.·eehtelijk. Wetbodr, 

dncJ!:dtJt hel. r-u:~·Pst alvnJ:r~un J.'er?ht tc 
doen van bet Uof van Beroep t.P Ci·nnt 
van 24 :septembPl' lll80, dat. va,.;t;;t.eJI. rla1. 
de part.ljon in hun " m.iddelen en ecmdn· 
sies " " ter npeubare zitting >> wm·rl.mJ 
gehoord en riat de partijen uitnodigt. om 
te eoncluderen om trent de ontvankell.il' · 
heid van het hoger beroep, went uH:ge· 
sproken 'If' ven.nelde datnm ter openhcln; , 

zitting van de 7e Kamer, samengesteld 
uit de heer voorzitter Desplenter en de 
heren raadsheren Couckuyt en Degrae
ve, en het bestreden arrest, dat instemt 
met de sinds het vermeld tussenarrest 
gevoerde geschreven procedure en dat 
uitspraak doet over de ontvankelijkheirl 
vau het hager heroep en de gegrondheirl. 
van de hoofdvordering, ter openbare zit 
bng vun 12 mo.art 1981 werd uitgespro
Jsen door de 7e Kamer, samengestel.d uit 
df: heer voorzitter Desplenter en de 
heretJ raadsheren Lamiroy en Degrneve, 

terw~fl, krachtens dr! artikelen 779 en 
:1.042 van het Gerechtelijk Wetboek het 
9.rrest enkel kan worden gewezen door het 
voorgeschreven aantal rechters, die alk 
z;iitingen over de zaak hebben bijge 
"Yc'ond, 8en en ander np straffe van nie· 
li[ih.Pirl, en tenvijl de conclusie neerge· 
lr•grl door de JJDI'tijen tijdens de [:cbriHe· 
Hjke proeedure nn het nrrest alvmeJw 
1 echt t.e doen van FK!ptember 1980 enlwl 
lwndelen over de ontvankelijkheid van 
llet hager beroep en niet venvijzen naar 
h u.n eonclusie over de grond van de 
zaak, neergelegd v66r het tussenarrest 
vnn 24 september 1980 en mondeling uit
oengezet ter openbare zitting van de 'le 
Komer, samengesteld nit de heer voorzit
l.<:t DespJentm: en de heren raadsherev 
Cr;ueh:uyt en Degraew~, zodat het bestre· 
rif;n nnest, in zoverre het uitsprnak doei; 
nvm· rle gegrondheid van de hoofdvorde · 
ring van eiseres, mede uitgesproken 
werd door een raadsheer, namelijk de 
heer raadsheer Lamiroy, die niet alle zit· 
tingen over de zaak heeft bijgewoond 
(schending van de in het middel ver· 
meldP wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, na het hoger beroep niet 
toelaatbaar te hebben verklaard wat 
de tegenvordering betreft maar toe· 
laatbaar wat de hoofdvordering 
betreft, beslist de zaak van de 
hoofdvordering, zoals erover door de 
partijen was geconcludeerd v66r het 
nrrmd; alvorens recht te doen, niet te 
nnder:welcen, omwille van de ambts
hillve npgeworpen en op zichzelf 
niet bestreden exceptie volgens 
vvelke de aangifte, die aan de hoofd· 
v0rdering ten grondslag ligt, niet 
ontvankelijk is, zodat iedere uitwer· 
kmg eraan dient ontzegd te worden, 
e~'· ctat rierhalve ten onrechte, zowel 
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door de euratoren als de eerste rech
ter, het debat ten gronde betl·ef
fende de aangifte werd aanvaard; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het over de zaak zelf, zoe.ls ze v66r 
bet arrest alvorens recht te doen 
werd voortgc~bracht, geen uitspraah 
doet en integendeel. het deb at ve1-
werpt, zortls ht:t tot aan het 'li't,•e:5l 

l" De feitenredJter beoordeelt op onaan
tastbare wzjze, binnen de perken van 
de conclusies van partij.en, wellw de 
omvang .is van de door een onrechtma
tige d:wd toegebmchte schade, of er 
als b~jlwrnende schadeloosstelling ver
goedende .r-ente .moet worden toege
kend en wat het ;wrwangsptmt is voor 
ric berekeDing nw die rente (I). 
(1\rLi:. l:3H2 An J3(l:3 B.\~1 .) 

alvorens recht te dom.1 werd grc; ;r Nim: .wvnemel~fk ,is ·ic grund HW 

voerd, dom de bij artikel '770 vtm cw+onl.rr11nkelij.kheid lzieruii: afgpfeid 
het Gereehtelijk Wetboelc. bepaalde dat Jwt ,middel enkel kl'itiek oefent op 
nietigheid niet is aangetast; de beschikking van lwi arrest waarin 

Dat het n1iddel niet kan aangeno- voorbehoud wordt verleend, wanneer 
aan dat Foorbehuud een vuorwaarde is 
!Jekoppeld die <'f'l1 beslissing nopens 

men worden; 

Ont die redr~rwH, v>~J:1,1,><';q't rk 
voorzieninr, en ck vord1o!'ingcm 1:ot. 
hindt~ndverltlarilJg van het ruTest.; 
veroordeelt eiserE!S in de ko:-;i;,,,,, 

10 juni 1982 ~ r· kam~r -- Foor·.:iU:m': 
de h. Wauters, eerste voor?.ii.I.Pr r-'l'r
slaggever ; de h. Boon --· Cie.l(jkluirlende 
eonelusie van dP h .. Jnnss0n.'J de Bistho-
ven, advnca<~l-g(!llr>rao.l. Advo•:nlt,''l 
mrs. Van H.,y n en Vf\U Heclw. 

Nr. 604 

1' KAMER - 10 juni 19ll2: 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE 

SCHADE - VERGOEDENDE RENTE - AAN
VANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING VAN DE FEITENRECHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN ~ GROND VAN 

NIET ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL WAAR
BIJ KRIT!EK WORDT GEOEFEND OF DE 
BESCHIKKING VAN HET ARREST W AARIN 
VOORBEHOUD WORDT VERLEEND VOORBE 
HOUD GEKOPPELD AAN EEN VOORWAARDE 
DIE EEl'< BESLISSING NOPENS DF: WEDER
ZIJDSE RECHTEN VAN PAHTIJEN ll\iHOlJDT -
MID DEL VAN NJET ONTV ANlmLTJE HIWJ NlE''-' 
GEGHDN'• 

(ie wederzij.rlse rcohien van partij.en 
.1nhmzdC 

.HET m >F; ·-· Uelet op het bestre 
den arrest, op 9 maart l!Hil, door het 
Hof van Jieroep te Brussel. guwezen; 

Overwegende dat het verzoek·, 
sehrif!; tot;- cassatie et>nsdcels gedcht 
is tegen verweerstur en anrlerdeels 
de nanwezigheid vermeldt van de 
partijen Maurits liendrickx: en. 
Nionique Hendrickx; dat het onder 
meer concludeert tot de veroorde
ling van de « verweerders » in de 
kosten; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het ver
;-;oekschrift aan de partijen Hen
driekx werd betekend; 

Dat de voorziening, in zoverre zij 
tegen deze laatste partijen is 
gericht, niet ontvankelijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1:182, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 9'1 van de 
C<rondwet, 

doordat hei, arrest aan eiseres i.n eigen 
naam een vergoeding toekent voor 
inkomstenverlies wegens het CJV<Jrlijfien 
van haar echtgenoot en de;t;e vergoPding 
berekent door o.a. het basi<.Jhedrag van 

(1) Case;, 19 <tpn.l :l978 (A.C, 197U, lJ5:!.) 
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het jaar 1974 ten belope van 1.141.184 BF 
te verhogen met 20 pet. uit hoofde 
van toekomstige schade, op volgende 
gronden : « Ter bepaling van deze toe
komstige schade wijst eerste appellante 
(eiseres) tevergeefs op de forse stijging 
van het indexcijfer der kleinhandelsprij
zen tussen september 1974 (131,67) en 
september 1978 (175,72) en op de verdub
beling van de erelonen van de tandart
sen op amper zes jaar tijd. Er mag 
immers niet uit het oog worden verloren 
dat de toekomstige schade over een vee! 
ruimere periode, nl. 37 jaar, client te wor
den beoordeeld dan in de vorige ali
nea respectievelijk vermelcle perioden 
van 4 en 6 jaar; dat de aanslepencle eco
nomische recessie, waarvan het einde 
vooralsnog niet is te voorzien, de in bet 
recent verleden getroffen anti-crisis- en 
programmawetten (o.m. 5 augustus 1978 
en 8 augustus 1980) ten zeerste in vraag 
stellen of in de toekomst niet eerder een 
teruglopen van de erelonen is te voor
zien en een hervorming in de zin van 
een loskoppeling van lonen en index of 
althans een niet automatische koppeling 
van beide. Het geheel van de aidus ont
wik\<P1de be:och~ouwingPn, Fllsmede de 
C1Hl.c;t,rl,11dir~-~H_!id dni, f'(1 r,SLP nppP[h-nlh' 
(PiSPH.'.q) 0\'P;' de lll0gPii;jlzhPid hpcw!Ji !i l 
dP lH1dPiigt? gr;volr;Pll unn dP nn~nt-.Prot~<ilf' 
np t~' Vfll!gen door een ver.stnndige bPlc~g· 
ging van het haar toe te kenmm kapi~ 
taal, leiden tot het besluit dat de door de 
eerste rechter toegepaste verhoging van 
20 % als redelijk dient te worden bestem
peld (cf. Sd~rijvers : " De lichamelijke 
scbade in cijfers "• in. H. W., Ul7!l-80, 
lwl. 2.H05/280(i onder litt. e); dat dPze ver, 
hoging ll:orrcld; wcrd berekencl np 22fl.23'7 
Irauk, 1i'111t rle Jmsis hrengt c>p L368.n1 
frnnk. »; 

en dfJm·dat. hel. nrrest ckrlwlve {oen ver·~ 
boging vfln 20 % toell:enrlr: voor de 
schade ingevolge o.a. JninJ.tontwaard.ing 
voor de periode van 2G september 1974, 
datum van de aanrijding en het overlij
den van het slachtoffer, tot 37 jaar later, 
ogenblik waarop het slachtoffer vermoed 
werd zijn lucratieve nktiviteiten stop te 
zctten, 

terwijl ei.c:eres in haar bm:oepc;conclu" 
5ie bij de begroting van het inkomsten<~ 
verlies wegens het overlijden van haar 
echtgenoot enerzijds een duidelijk onder
scheid gemaakt ha.d tussen de periode 
van 26 september 1974 tot de datum van 
de rechterlijke uitspraak en de periode 
na de uitspraak vrm hct. arrest, en ander, i 
z.jjri;; vo.o.J:. rl.e.':·e·, onr1cr . .sl.oh~i0. eP perind0 .. ~n I 
-'~GD. UJ;:';OnderJ ijl\:f~ Vt· '· J JO[;l nG V{}}l l-1•:1 

basisbedrag gevorderd had, nl. voor de 
eerste periode een verdubbeling van het 
basisbedrag ingevolge de stijging van de 
conventietarieven van de tandartsen bin
nen deze periode of minstens een aan
passing van het basisbedrag aan de stij
ging van de index der kleinhandelsprij
zen en voor de tweede periode een 
verhoging van 20 % uit hoofde van de 
stijging van de erelonen van de tandart
sen en de muntontwaarding na de uit
spraak van het arrest, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een 
partij vergoeding vordert voor afzonder
lijke schadeposten, voor elke post de toe
passing vordert van een bepaalde bere
kening van de schade, en de rechter 
deze berekening niet volgt maar een for
faitaire schadevergoeding toekent voor 
alle schacleposten samen, hij de redenen 
moet opgeven waarom hij afwijzend 
beschikt op de conclusie tot toekenning 
van een afzonderlijke vergoeding voor de 
onderscheiden schadeposten; het arrest, 
derhalve nu het de redenen niet opgeeft 
waarom het voor de periode van 26 sep
tember 1974 tot de uitspraak van het 
arrest en voor de periode na de uit
spJ'aRk geen nfzonderlijke verhoging van 
he'!; basisbedrag toelcent., zoals door eise 
""" .in lwnw.pRc•mdusil~ gevonlenl, niel 
rc-gnlmFtti.g is gemotive~~rd, rlerhalve r\l·ti 
kd U'.i van de- Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de rechter overeen· 
komstig de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en de motiverings
verplichting zoals vastgesteld door arti
kel 97 van de Grondwet, die de schade 
van de getroffenen ten gevolge vau een 
om·Pcbtmatige daad ex aequo et bnnc 
rafl-mt, de redenen mflet opgeven 
w<1arorn, enerzijds, de door partijen voor
gestelde ramingselemPJJi/cn moeten ver· 
worpen wordPn Pn, onderL:ijds, de 
raming sl0chts ex neqrw et bono kan 
gedaan worden; het arrer,t, derhalv8 11l1 

het de redenen niet opgeeft waarom 
enerzijds de verhoging in de periode van 
26 .~eptember 1974 tot de nitspr11ak van 
het arrest niet volgens de door eiseres 
voorgestelde berekening kon gebeuren 
en wanrom anderzijds voor die periode 
siechts een ex aequo et bono berekening 
in aanmcrking kwam, wegens gebrek 
aan antwoord op de conclusie niet regel
matig gernotiveerd is, derhalve artikel 97 
van de Grondwet schendt alsook schen, 
ding inhoudt van de artikelen 1382 en 
1383 van het Bw:gerlijk Wetboek; 

de1·de ondeJ·deel, overeenkomstig de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijh 
Wetbc;,J;. de rcchtcr zicll bij de bsoorde, 
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ling van de geleden schade op het ogen
blik van uitspraak moet plaatsen; het 
arrest, derhalve nu het de schade in 
hoofde van eiseres en in het bijzonder 
haar " toekomstige , schade ingevolge 
o.a. muntontwaarding berekent op 
datum van het overlijden van het slacht
offer op 26 september 1974 en niet op 
datum van de uitspraak van het arrest, 
aangezien het de " toekomstige ,, schade 
situeert in een periode van 37 jaar, 
zijnde de vermoedelijke lucratieve over
levingsduur van het slachtoffer op het 
ogenblik van zijn overlijden in 1974, niet 
wettelijk verantwoord is en de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

vierde onderdeel, het arrest door 
tegenstrijdigheid, minstens dubbelzinnig
heid in de motivering is aangetast im 
het bij de uitspraak op 9 maart 1981 de 
schade, geleden ingevolge muntontwaar
ding tijdens de periode van 37 jaar, als 
" toekomstig •• bestempelt dan wanneer 
het impliciet doch zeker vaststelt dat die 
schade reeds ontstond vanaf 26 septem
ber 1974 en liep tot de vermoedelijke 
lucratieve overlevingstijd van het slacht
offer; het arrest, derhalve gezien deze 
tegenstrijdigheid, niet regelmatig gemoti
veerd is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door 

de in het middel weergegeven 
motieven te kennen geeft waarom 
het voor de periode van 26 septem
ber 1974 tot de uitspraak van het 
arrest en voor de periode na de uit
spraak geen afzonderlijke verhoging 
van het basisbedrag toekent, meer 
bepaald omdat de toekomstige 
schade over een periode van 37 jaar 
dient beoordeeld te worden en dat 
de stijging van het indexcijfer en de 
verdubbeling van de erelonen, die 
zich in de eerste periode voorgedaan 
hebben, niet onomkeerbaar voorko
men, nu, om de aangegeven reden, 
ten zeerste in vraag wordt gesteld 
dat in de toekomst niet eerder een 
teruglopen van de erelonen is te 
voorzien en een hervorming in de 
zin van een loskoppeling van lonen 
en index of althans een niet auto
matische koppeling van beide; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het middel weergegeven 
motieven, de door eiseres voor 
de eerste periode aangevoerde 
bepaalde gegevens verwerpt, omdat 

, zij slechts een periode van 
respectievelijk vier en zes jaar 
beslaan, terwijl het noodzakelijk is 
de toekomstige schade te beoordelen 
over de ganse lucratieve periode; dat 
het, door te wijzen op de onzeker
heid van de berekeningselementen, 
te kennen geeft dat slechts een 
raming « ex aequo et bono » moge
lijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest, zo 

het de toekomstige schade be
schouwt over een periode van 
37 jaar te rekenen van het overlij
den van de echtgenoot van eiseres, 
bij de berekening ervan rekening 
houdt met de op het ogenblik van 
de uitspraak gekende gegevens, 
zoals blijkt uit het feit dat het eens
deels rekening houdt met de stijging 
van de erelonen en van het indexcij
fer in het verleden, anderdeels met 
de crisis- en programmawetten van 
1978 en 1980 en met de op het ogen
blik van de uitspraak bestaande ver
wachtingen nopens de toekomstige 
economische evolutie; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet tegen

strijdig of dubbelzinnig is de schade 
uit inkomstenverlies wegens het 
overlijden van de echtgenoot van 
eiseres te betitelen als een toekom
stige schade te rekenen vanaf het 
overlijden over een periode van 
37 jaar, ook al is er op het ogenblik 
van de uitspraak al een gedeelte 
van die periode verlopen, vermits de 
schade, op het ogenbhk dat ze ont
stond en vergoedbaar werd, alles
zins een toekomstige schade was; 

Dat het m1ddel fe1telijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid urt 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
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van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest voor morele schade 
wegens het verlies van haar echtgenoot 
aan eiseres 150.000 frank toekende zon
der bij dit bedrag de in conclusie gevor
derde vergoedende intresten toe te ken
nen op grond dat voor deze schadepost 
het toegekende bedrag bepaald werd « in 
functie van de op het ogenblik van de 
uitspraak geldende maatstaven >>, 

terwUl overeenkomstig de arlike
len 1382 en 1383 van het Burger!ijk Wet
boek de vergoedende intresten deel uit· 
maken van de schadevergoeding en de 
vergoeding vormen voor het uitstel van 
betaling tot de dag van de rechterlijke 
beslissing; nu het hof van beroep over
woog dat het voor de bedoelde morele 
schade de « op het ogenblik van de uit
spraak geldencle maatstaven >> had aan
[Cl'Wend, zoncler vergoedende intresten 
t<:w te kennl'!n, ni.et kan uitgemaalct wor
den of het hof van beroep, hetzij in het 
toegekende bedrag van 150.000 BJ.i' de 
vergoedende intresten reeds had ingecal
culeerd, hetzij van mening was dat voor 
de morele schade geen vergoedende 
intresten dienden toegekend te worden, 
in welk geval het bestreden arrest niet 
wettelijk verantwoord zou zijn (scherr
ding van artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek), daar het vaststelde 
dat het dachtoffer in 1974 overleden 
was, wat impliceert dat de morele 
schade in hoofde van eiseres toen ont
stond, en het derhalve niet impliciet kon 
besluiten dat het uitstel van betaling van 
de vergoeding aan eiseres geen nadeel 
had berokkend; het arrest derhalve min
stens wegens dubbelzinnigheid in de 
motivering niet regc:lmatig gemotiveerd 
is \~ll >:tetikPl \J'! VDJJ de Gronchvet 
schenclt : 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze, binnen de 
perken van de conclusies van de 
partij en, oordeelt welke de omvang 
is van de rloor een onrechtmatige 
daad toegebrachte schacle, of er als 
bijkomende vergoeding '·'"l'gm;dirJgs
rente Jnul;t worden toegekl:md en 
wat in voorkomend geval het aan
vangspunt is voor de berekening 
van die intrest; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat, gelet op de 
omstandigheid dat de vom· rle 
monciP ;;;chade tor~gekend.!:; hedragen . 

werden bepaald in functie van de op 
bet ogenblik van de uitspraak gel
dende maatstaven, het niet behoort 
of deze bedragen vergoedende inte
resten toe te passen >>, ondubbelzin
nig te kennen geeft dat het uitstel 
van de betaling tot op het ogenblik 
van de uitspraak mede vergoed 
wordt door de voor de morele 
schade toegekende bedragen; 

Dat het middel niet kan aangenn 
men worden; 

Over ilet derde .middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het inkomstenver
Hes in hoofde van eiseres ingevolge het 
overlijden van hanr echtgenoot berelcent 
op basis van bet netto belastbaar inko
mP-n van wijlen het slachtoffer en ann 
eiseres voorbehoud verleent « voor het 
instellen van ee:n bijkomende vordering, 
voor zover ze het bewijs zou leveren van 
de gelijkwaardigheid tussen de eventuele 
belastingslast op het vergoedingskapitaal 
en haar sociale bijdragen enerzijds en de 
op het beroepsinkomen van het slacbtnf
fP.r wegende lasten anderzijds », 

terwijl, eerste onderdeel, over·een· 
komstig de artikelen 13B2 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek de rechter die 
het inkomstenverlies berekent in hoofde 
van een weduwe op basis van het netto 
belastbaar inkomen van wijlen haar 
echtgenoot en aan die weduwe voorbe
houd verleent om later een bijkomende 
vordering in te stellen wanneer blijkt dal 
zij sociale en fiscale hijd.ragen moe! 
betcllen ingevolge de vergoeding die :,:ij 
ont:ving wegcms het. inkomstenvcrlie:-c, 
het verlenen van clnt voo!"behoucl ni!~~t 
kan onderwerpen aan het levermt vall 
het bewijs van gelijkwaardigheid tussen 
haar fiscale en sociale lasten ener<.ijds 
en die van wijlen haar echtgenooi: ander· 
zijds, 

en terw(il, m• h<"t bnf van l!';l·· '"ll hd. 
inkcnnstenverli<:L'_~· rrnp ~"').Sf11 ~!.'"' h{'11:1u-:llc1 

hnd op bo.niri 1.nn ht:l .il.f~tto ~-·r_.L)~-1hn(n: 
inkmncn vr.m Wl;jkn hd c;.la-;htolkl, •kor 
halve op he;1, inh.mH2!l :>J<l nftrsh vnn ck" 
fiscale en sociale lastcJJ. het IHn::ot. hei: 
verlenen van voorbehond 0m eeJJ bijko
mende vordering in te c;t.ellen, niet wette· 
lijk kon onderwerpen fum dP voorwaard~c 
van het J.everen van hei. b2wijs vm1 
,. geli.ili.'N·'"H-l.tdlgh<:.dd Lu:,sen rhJ '.~:vt~ntl.H?.i;; 
l:H-:dash":l.glnst op }1(~:t vcr:GCH3c!; 'lc;nk:J.pitaal 
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en haar sociale bijdragen enerzijds en de 
op het beroepsinkomen van het slachtof
fer wegende lasten anderzijds »; het 
arrest, derhalve nu het voormelde voor
waarde koppelde aan het verleende voor
behoud om de bijkomende vordering in 
te stellen, schending inhoudt van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

tweede onderdeel, het arrest door 
tegenstrijdigheid in de motivering is 
aangetast daar het enerzijds het inkom
stenverlier: in hoofcle wm eiseres bere· 
],ent on basis van het netto belastbaar 
inkomen van wi;jlen het slaehtoffer en 
anderzijds eiseres voorbehoud verleent 
om een bijkomende vordering in te stel
len onder de voorwaarde van het bewijs 
van de « gelijkwaardigheid tussen de 
eventuele belastinglast op het vergoe
dingskapitaRI en haar sociale bijdrage 
enerzijcls en de op het verg<)edingsinko-
men van bet slR.chtoffer wegende lasten 
anderzijds »; het arrest derhalve niet 
regelmatig gemotiveerd is en artikel 9'7 
van de Grondwet schendt : 

Over de door verweerster aange
voerde grond van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het middel 
uitsluitend dat gedeelte van het 
arrest aanvecht waarbij aan eiseres 
voorbehoud wordt verleend voor het 
instellen van een bijkomende vorde
ring en de daaraan gekoppelde voor
waarde alleen betrekking heeft, niet 
op het verleende voorbehoud, maar 
op een gebeurlijk toekomstig 
geding, zodat het geen beslissing is 
waartegen op dit ogenblik cassatie
beroep mogelijk is : 

Overwegende dat, zo de loutere 
tJ.kteverleningen niet door een cassa
!:ieberoep kunnen aangevochten 
worden, omclat ze enkel een vast
stelling inhouden en geen beslissing 
nopens de eJ"kenning van een recht 
ten voordele van een. partij en ten 
last'~ vnn een andere, de onder voor
waarde geformnleerde akteverlening 
0venwel het voorwerp van een voor
ziening kan u.itmaken, iudi.en de 
gefonnuleerde voorwaarde een be
slissing nopens de wederzijdse rech
ten van partljen inhoudt; 

Overwegende dat de ten deze door 
bet arrest [{eformuleerde voor~ 

:wals ze in het m.iddel is 

weergegeven, een beslissing nopens 
de wederzijdse rechten van partijen 
inhoudt, in die zin dat er door tc 
kennen wordt gegeven dat de vorde
ring van eiseres om het bruto-inko
men als berekeningsbasis te nemen, 
slechts verworpen is in zoverre deze 
partij het bewijs niet levert van de 
gelijkwaardigheid tussen de belas
tinglast op het vergoedingsk.apitaal 
en de sociale bijclrugen van Pi:o:<?n~s 

enerzijds en de op het berrJepsinko· 
men van het slaehtoffer wegendP 
lasten anderzijds; dat eiseres even·
wel gerechtigd blijft dit bev,rijs later 
te leveren om een bijkomende vor
dering te steunen; 

Dat de grond van niet-ontvanke·· 
Jijkheid derhalve niet aanwezig is; 

Overwegende dat het middd even
wei uitgaat van de onjuiste stellin
gen, eensdeels, dat het Grrest de 
vergoeding van eiseres wegens 
inkomstenverlies berekende op basis 
van het netto belastbaar inkomen 
van de overledene, anderdeels, dat 
het netto belastbaar inkomen gelijk 
te stellen is met het inkomen na 
aftrek van de fiscale en sociale las
ten; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, vmwerpt de 
voorziening; veroordeelt Giseres in 
de kosten. 

tO ;iuni 1932 -~ 1' kamer -- Tfoo;·zitter: 
de h. Wauters, eerste vom:zitter - Ver
slRggever : de h. Boon -- Gel~jklnidende 
conclusie van de h .. Janssens de; Bisthr;
veD, advocaat-generaf\J. --- lldv-co:dcn : 
1DTS, _ne CTrysc-- ~>n BDtzJP-r. 

1° VOORZmNJNG IN CASSATIE 



- 1256-
VAN BETEKENING VAN DE VOORZIENING -
TE LATE NEERLEGGING VAN HET EXPLOOT 
VAN BETEKENING- GEVOLG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORZIE
NING IN CASSATIE TEGEN EEN ARREST ALVO
RENS RECHT TE DOEN - VOORZIENING NA 
DE EINDBESLISSING - GRENZEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HUISHUUR 
- VOORRECHT VAN DE VERHUURDER OPAL 
HETGEEN HET VERHUURDE HUIS STOFFEERT 
- BESTAANSVEREISTE. 

4° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- AANVOERING VAN HET BESTAAN VAN DE 
HUUR TEGEN DERDEN - VEREISTEN. 

1' Het voorschrift van art. 1081 Ger. W., 
dat betrekking heeft op het bewijs van 
de betekening van de voorziening, is 
niet, zoals art. 1079, op straffe van 
niet-toelaatbaarheid van de voorzie
ning voorgeschreven, maar enkel op 
straffe van nietigheid van de proces
handeling van neerleE;ging, welke nie
tigheid onderworpen is aan de bepa
ling van art. 861 Ger. W. 

2' De voorziening tegen een beslissing 
alvorens recht te doen moet worden 
ingesteld voordat het eindarrest over 
de zaak zelf in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

3' Het voorrecht van de verhuurder op 
alles wat het verhuurde huis stoffeert, 
vastgesteld bij art. 20, 1', Hypotheek
wet, bestaat zodra de meubelen, ter 
uitvoering van de huurovereenkomst, 
in het huis zijn ondergebracht. 

4' Het opstellen van een akte tot bewijs 
van de huurovereenkomst en de regis
tratie van die akte ziJn geen vereisten 
voor de tegenwerpelijkheid tegenover 
derden, van de huurovereenkomst zelf, 
noch van het eruit voortvloeiende voor
recht van de verhuurder als zodanig. 

(BROUWERIJ ARTOIS N.V T PRAET, VROMAN, 
BROUWERIJ ARTOIS NV T PRAE'l', VROMAN, 
BROUWERIJ ARTOIS NV T PRAET, VROMAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gel&t op de bestre
dPn :1rresten, op 26 juni 1979 en 

17 december 1979 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat eiseres achter
eenvolgens drie voorzieningen heeft 
ingesteld, de eerste tegen de twee 
arresten, de tweede en de derde 
alleen tegen het arrest van 26 juni 
1979; 

Dat de voorzieningen samenhan
gend zijn en een goede rechtsbede
ling vraagt dat zij samen zouden 
worden behandeld; 

I. Betreffende de gedeeltelijke 
afstand van de eerste voorziening 
en de afstand van de tweede voor
ziening : 

Overwegende dat mr. Bayart, 
advocaat bij het Hof, bij akte van 
3 maart 1981 verklaard heeft 
namens eiseres voorwaardelijk 
afstand te doen van de eerste voor
ziening voor zover zij gericht is 
tegen het arrest van 26 juni 1979; 

Dat hij bij akte van 10 augustus 
1981 deze afstand vervangen heeft 
door een onvoorwaardelijke afstand 
van dezelfde voorziening, eveneens 
beperkt tot het arrest van 26 juni 
1979 alsmede afstand deed van de 
tweede voorziening; 

Dat deze tweede afstand regelma
tig is; 

II. Betreffende de ontvankelijk
heid van de eerste voorziening, voor 
zover zij gericht is tegen het arrest 
van 17 december 1979 : 

Overwegende dat het origineel 
exploot van betekening van de voor
ziening, niet samen met het ver
zoekschrift maar pas een drietal 
dagen later, na het verstrijken van 
de termijn om cassatieberoep in te 
stellen, ter griffie van het Hof werd 
neergelegd; dat eiser aanvoert dat 
de verzending met de post van dat 
origineel exploot vertraging had 
geleden; 

Overwegende dat het verzoek
schrift tijdrg werd mgedrend en 
de betekening ervan vooraf was 
geschied; dat geen vrjftren dagen 
zijn verlopen tussen de betekemng 
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van het verzoekschrift en de indie
ning op de griffie; dat aan de vereis
ten van artikel 1079 van het Gerech
telijk Wetboek is voldaan; 

Overwegende dat het voorschrift 
van artikel 1081 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat het bewijs van 
de verplichte betekening van de 
voorziening betreft, niet, zoals arti
kel 1079, op straffe van niet-toelaat
baarheid van de voorziening, maar 
op straffe van nietigheid van de pro
ceshandeling van neerlegging is 
gesteld; dat deze nietigheid aan de 
bepaling van artikel 861 van het 
Gerechtelijk Wetboek is onderwor
pen; 

Dat ten deze niet wordt aange
voerd dat door de laattijdige neer
legging van het exploot van beteke
ning de belangen van de verwe
rende partijen werden geschaad; dat 
eerste verweerder, in zijn memorie 
van antwoord op de eerste voorzie
ning, zelfs de nietigheid niet had 
opgeworpen; 

Dat de voorziening derhalve ont
vankelijk is; 

III. Betreffende de ontvankelijk
heid van de derde voorziening : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door eerste verweerder 
tegen de voorziening opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het arrest van 
26 juni 1979 eerder als een arrest 
alvorens recht te doen dan als een 
eindarrest dient te worden be
schouwd en dat derhalve toepassing 
dient te worden gemaakt van de 
regel volgens welke de termijn voor 
het indienen van een voorziening 
tegen een arrest alvorens recht te 
doen verstrijkt drie maanden na de 
betekening van het eindarrest : 

Overwegende dat het arrest van 
26 juni 1979 twee beslissingen 
inhoudt, een eerste, definitief op 
incident, waarbij principieel wordt 
gezegd dat van de twee voorrechten, 
dat van de verhuurder en dat van 
de pandhoudende schuldeiser, het 
voorrecht dat chronologisch het 
andere voorafgaat, voorrang heeft 

en dat de anterioriteit dient te wor
den bepaald volgens de respectieve 
data van de registratie van de huur
ceel en van de inschrijving van de 
pandakte op het kantoor der hypo
theken, en een tweede, alvorens 
recht te doen, waarbij eerste ver
weerder wordt verzocht het bewijs 
van de inschrijving van de pandakte 
over te leggen; 

Dat het arrest van 26 juni 1979 
niet werd betekend; dat, zo het 
arrest van 17 december 1979, dat als 
gevolg en op grand van de beslissin
gen van het eerste arrest, over de 
zaak zelf uitspraak doet, wel werd 
betekend, het, ingevolge het regel
matig cassatieberoep dat ertegen is 
ingesteld, nag niet definitief in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat de voorziening tegen het 
arrest van 26 juni 1979 derhalve niet 
laattijdig is en het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

IV. Betreffende de voorzieningen 
zelf, hierboven genoemd onder de 
cijfers II en III : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 20, meer bepaald 1', van de hypothe
caire wet van 16 december 1851, 1, 2 en 4 
van de wet van 25 oktober 1919 op de 
inpandgeving van het handelsfonds, het 
disconto en de inpandgeving van de fac
tuur, alsook de agreatie en de expertise 
van de rechtstreeks voor het verbruik 
uitgevoerde leveringen, gewijzigd bij de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1936, hetwelk 
bekrachtigd werd door het enig artikel 
van de wet van 4 mei 1936, 

doordat - nadat het arrest van 26 juni 
1979, met verwijzing naar het beroepen 
vonnis van 16 november 1977, consta
teerde dat de eigenaars van het onroe
rend goed, waarin de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" Borgerhouts Raadhuis >> haar handel 
had uitgebaat, achtereenvolgens dit goed 
aan verschillende vennootschappen en 
uiteindelijk sinds 1970 aan eiseres in 
huur hadden gegeven, dat genoemde per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid opeenvolgend onderhuur
der van deze verschillende hoofdhuur-
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ders was geworden, dat voor de onder
huurovereenkomst met eiseres een 
schriftelijk contract werd opgesteld op 
17 november 1971 en · geregistreerd op 
7 februari 1972, dat de handelszaak van 
genoemde personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid in pand werd 
gegeven aan de samenwerkende ven
nootschap « Antwerps Beroepskrediet , 
volgens overeenkomst van 22 juni 1971, 
dat door vonnis van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen van 14 januari 
1975 het faillissement van genoemde per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid werd uitgesproken, dat 
een betwisting ontstond betreffende de 
vraag of het voorrecht van de pandhou
der, te weten de samenwerkende ven
nootschap « Antwerps Beroepskrediet », 
het voorrecht van de verhuurder·, te 
weten eiseres, primeerde, dan wel omge
keerd, en dat verweerder Praet als soli
claire borg de samenwerkende vennoot
schap « Antwerps Beroepskrediet » uitbe
taalde en dienvolgens in de rechten van 
die vennootschap gesubrogeerd was, en 
nadat eiseres in haar conclusie had 
doen gelden, ten eerste, dat zij reeds in 
1970 de onderhuurovereenkomst tussen 
de naamloze vennootschap « Chasse Roy
ale » en de gefailleerde vennootschap 
had overgenomen, dat de onderhuurover
eenkomst van 17 november 1971 zonder 
onderbreking gesubstitueerd werd aan 
de reeds bestaande onderhuurovereen
komst, dat zulks het voorrecht van de 
verhuurder niet kan aantasten, en, ten 
tweede, dat op het ogenblik van de 
inpandgeving van de handelszaak de 
pandnemer het bestaan van een huur
overeenkomst kende vermits het borde
rei van inschrijving op de handelszaak 
uitdrukkelijk het recht van huurceel ver
meldt, en dat in die omstandigheden de 
pandhouder zich het voorrecht van de 
verhuurder kon zien tegenstellen - het 
arrest van 26 juni 1979 beslist dat de 
onderhuurovereenkomst tussen eiseres 
en de gefailleerde vennootschap slechts 
sinds haar registratie op 7 februari 1972 
tegenstelbaar was aan derden en dat 
daartegenover de inpandgeving van de 
handelszaak van de gefailleerde v~nnoot
schap tegenstelbaar was geworden aan 
derden door haar overschrijving op het 
hypothekenkantoor, en het arrest van 
17 december 1979 beslist dat eiseres het 
bewijs niet voortbracht van een vroeger 
aan derden tegenstelbare huurovereen
komst waarop zij zich tegenover de 
andere schuldeisers van het faillisse
ment zou kunnen beroepen, dat haar 
beweringen daarqmtrent dienden te wor-

den verworpen, dat verweerder Praet 
daartegenover de akte van inpandgeving 
aan derden kon tegenstellen vanaf 
3 augustus 1971, dat de voorrang, bij ont
stentenis van wettelijke bepaling, dient 
bepaald te worden op grand van het ver
wezenlijken van de tegenstelbaarheid 
aan derden van de akte waarop het voor
recht steunt, dat eiseres, wanneer zij op 
17 november 1971 met de gefailleerde 
vennootschap de huurovereenkomst af
sloot, waardoor haar voorrecht ontstond, 
de pandovereenkomst niet kon ignoreren 
en bewust moest zijn dat haar voorrecht 
van verhuurder het voorrecht van de 
pandhouder niet zou kunnen benadelen, 
en dat derhalve het voorrecht van ver
weerder Praet dit van eiseres primeerde, 

terwijl, eerste onderdeel, het door arti
kel 20, meer bepaald 1 ", van genoemde 
hypothecaire wet ten bate van de ver
huurder ingestelde voorrecht op alles 
wat het verhuurde goed stoffeert, aan 
derden tegenstelbaar is, ook wanneer de 
huurovereenkomst geen vaste datum 
heeft, althans in de mate waarin zulks 
door gezegd artikel 20, 1", wordt bepaald, 
welke wettelijke bepaling door de hager 
gepreciseerde beslissingen van beide 
arresten wordt geschonden; 

tweede onderdeel, het door de artike
len 1, 2 en 4 van genoemde wet op de 
inpandgeving van het handelsfonds 
ingestelde voorrecht, indien het, zeals 
ten deze, onder meer draagt op het recht 
op huurceel, hierdoor beperkt wordt en 
ondergeschikt is aan het voorrecht van 
de verhuurder ingesteld door artikel 20, 
meer bepaald 1", van genoemde hypothe
caire wet, ook indien de huurovereen
komst geen vaste datum heeft, welke 
hier vermelde wettelijke bepalingen door 
de hager gepreciseerde beslissingen van 
de arresten worden geschonden; 

derde onderdeel, ten minste nu beide 
arresten nalaten zich uit te spreken over 
de vraag te weten of de akte van inpand
geving ten bate van de samenwerkende 
vennootschap « Antwerps Beroepskre
diet » al dan niet het recht op huurceel 
vermeldde, beide arresten nalaten te ant
woorden op de twee hager gepreciseerde 
verweermiddelen van eiseres, hetgeen 
aan het Hof niet toelaat na te gaan of de 
rechters een juiste toepassing maken 
van de eerder ingeroepen wettelijke 
bepalingen van de hypothecaire wet en 
van de wet op de inpandgeving van het 
handelsfonds, zodat dit gebrek aan ant-
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woord gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep, met verwijzing naar de 
redenen van het beroepen vonnis, 
aanneemt dat eiseres hoofdhuurster 
van het onroerend goed was sinds 
1970 en dat de personenvennoot
sc~ap met beperkte aansprakelijk
held Borgerhouts Raadshuis, die 
« beurtelings onderhuurster van de 
verschillende hoofdhuurders was , 
sinds die datum onderhuurster va:d 
eiseres is; 

Dat het vaststelt dat de handels
zaak van de personenvennootschap 
Inet beperkte aansprakelijkheid in 
pand werd gegeven op 22 juni 1971 
en dat de inschrijving van de akte 
van inpandgeving op het kantoor 
van de hypotheken plaatsvond op 
3 augustus 1971; 

Overwegende dat in beide arres
ten wordt aangenomen dat het ant
woord op de vraag of het voorrecht 
van de verhuurder dan wel het 
recht van de pandhouder de voor
rang geniet, afhangt van de datum 
waarop die rechten zijn tot stand 
gekomen; 

Overwegende dat in beide arres
ten echter ook wordt aangenomen 
dat het voorrecht van de verhuurder 
slechts « bestaat » vanaf het 
moment waarop het huurcontract 
tegenstelbaarheid verworven heeft 
tegenover derden, dit is, volgens de 
arresten, vanaf de registratie; dat 
het hof van beroep hieruit afleidt 
dat, nu het huurcontract, gesloten 
tussen eiseres en de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid, slechts geregistreerd werd 
op 7 februari 1972, het recht van de 
pandhouder van de handelszaak 
ouder is en derhalve voorrang 
geniet; 

Overwegende dat artikel 20 1 o 

van de Hypotheekwet bepaalt d~t d~ 
huur- en pachtgelden van onroe
rende goederen bevoorrecht zijn op 
de vruchten van de oogst van het 

jaar en op de waarde van al hetgeen 
het verhuurde huis of de hoeve stof
feert en van al hetgeen tot de 
exploitatie van de hoeve dient en 
wel : indien het een huis betreft, ~oor 
de twee vervallen j aren, daarenboven 
voor het lopende jaar, alsmede voor 
het jaar dat daarop volgt en zelfs 
indien de huurcontracten authentiek 
zijn of indien zij onderhands zijnde, 
een vaste dagtekening hebben voor 
al hetgeen nog moet vervallen; 

Overwegende dat het door die 
wetsbepaling ingestelde voorrecht 
van de verhuurder op al hetgeen het 
verhuurde huis stoffeert, bestaat 
zodra de huurovereenkomst is geslo
ten en de meubelen in het huurgoed 
zijn ondergebracht; 

Overwegende dat het opstellen 
van een akte tot bewijs van de 
huurovereenkomst en de registratie 
van die akte geen vereisten zijn 
voor de tegenstelbaarheid, tegenover 
derden, van de huurovereenkomst 
zelf, noch van het eruit voortvloei
ende voorrecht van de verhuurder 
als zodanig; dat de registratie welis
waar, krachtens genoemde wetsbe
paling, medebepalend is voor de 
omvang van de schuldvordering die 
door het voorrecht is gewaarborgd; 
dat zij evenwel geen formaliteit is 
die voor de bekendmaking van de 
huurovereenkomst is vereist· dat 
derhalve derden, ook afgezie~ van 
die formaliteit, het bestaan van de 
overeenkomst en van het eraan ver
bonden voorrecht, eventueel beperkt 
wat de aanvang van de gewaar
borgde schuldvordering betreft, 
moeten erkennen; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, zo het arrest terecht aanneemt 
dat de rang van het voorrecht van 
de verhuurder ten aanzien van het 
recht van de pandhoudende schuld
eiser, afhangt van de anterioriteit 
van het ene recht ten opzichte van 
het andere, voor het bepalen van de 
datum waarop het voorrecht van de 
verhuurder is ontstaan evenwel niet 
de datum van de registratie van de 
huurceel maar de werkelijke datum 
waarop de huurovereenkomst uit-
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voering heeft gekregen en de meu- Nr. 606 
belen in het huurgoed werden 
gebracht, determinerend zijn; 

1' KAMER 11 juni 1982 

Overwegende dat het hof van 
beroep derhalve, door in beide 
arresten te oordelen dat het bestaan 
zelf van het voorrecht van eiseres 
afhankelijk is van de registratie van 
de huurceel en door, in het arrest 
van 17 december 1979, om die reden 
te beslissen dat het recht van eerste 
verweerder voorrang heeft op het 
voorrecht van eiseres, genoemd arti
kel 20, 1°, van de Hypotheekwet 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken, 
ingeschreven op de algemene rol 
onder de nrs. 3068, 3291 en 3441 
samen; verleent akte van de afstand 
van de eerste voorziening voor zover 
zij gericht is tegen het arrest van 
26 juni 1979 en van de tweede voor
ziening; vernietigt de bestreden 
arresten, behalve in zoverre het 
hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de - gedeeltelijk wat het 
eerste betreft - vernietigde arres
ten; veroordeelt eiseres in de kosten 
van de tweede voorziening en van 
haar afstanden, gezegde kosten 
begroot op de som van elfduizend 
honderd drieendertig frank jegens 
de eisende partij; houdt de overige 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

11 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en De Baeck. 

BENELUX - VERDRAG BETREFFENDE DE 

INSTELLING EN HET STATUUT VAN EEN 
BENELUX-GERECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDI
CIEEL GESCHIL - VRAAG OM U!TLEGGING 
VAN EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN 
NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTS
REGEL, ALS DUSDANIG AANGEWEZEN KRACH
TENS ART. 1 VAN HET VERDRAG - VRAAG 
OPGEWORPEN IN EEN VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE AANHANG!GE ZAAK - VERPLICH
TING VAN HET HOF. 

Wanneer een vraag betreffende de uit
legging van een voor Belgie, Luxem
burg en Nederland gemeenschappe
lijke rechtsregel, die als dusdanig is 
aangewezen, zoals bepaald is in art. 1 
Verdrag Benelux-Gerechtshof, met 
name een vraag om uitlegging van de 
artt. 3, 13, A, en 14, B, Warenmerken
wet, voor het Hoi van Cassatie is opge
worpen, moet dat Hot, in de regel, de 
zaak aan het Benelux-Gerechtshof 
voorleggen. 

(HENRI JULLIEN B.V. T. VERSCHUERE} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1980 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat drie merken ter 
sprake komen : het merk Union van 
eiseres, het merk Union-Soleure en 
het merk Union met een tekening 
van een anker, allebei van verweer
der; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 3, 13, A, 14, 
B, 1, van de eenvormige Beneluxwet op 
de warenmerken, goedgekeurd bij wet 
van 30 juni 1969, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na - onder nr. 6 -
het verweer van verweerder, waarbij aan 
het merk van eiseres " Union onder
scheidende kracht » werd ontkend, te 
hebben ongegrond verklaard, derhalve 
impliciet doch zeker te hebben beslist 
dat bedoeld merk « onderscheidend ver
mogen >> bezat in de zin van artikel 1 
van de Beneluxmerkenwet, en na vastge-
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steld te hebben dat " het bij beide par
tijen om hetzelfde soort waren gaat » 
(nr. 7), de vordering van eiseres om ver
weerder het gebruik van de merken 
Union Soleure en Union met afbeelding 
van een anker hierna genoemd 
" Union met anker » - te horen verbie
den, de nietigheid van de depots van 
laatstgenoemde twee merken te horen 
uitspreken en verweerder tot schadever
goeding te veroordelen, ongegrond ver
klaart wegens - zij het, wat althans het 
merk « Union met anker » betreft, in 
subsidiaire orde en blijkbaar alleen wat 
de vordering in schadevergoeding betreft 
- gebrek aan gelijkenis of overeenstem
ming tussen de litigieuze merken en dit 
gebrek afleidt uit de vaststelling dat het 
merk van eiseres " uit niets anders ,, 
bestaat « dan uit het in gewone druklet
ters geschreven woord Union zonder 
enige fantasie of onderscheidend ken
merk », « het woord Union in de geest 
van de lezer geen enkel bepaald beeld 
oproept », « uiterst banaal », is, doch 
« gewoonlijk gebruikt wordt in samen
stellingen die daardoor een gans aparte 
eigenheid verkrijgen » waarbij het arrest 
ook wijst op de « distinctieve functie » 
van de « klank Soleure » (in het merk 
Union Soleure) ten opzichte van het 
« banale en zo goed als onbetekenend 
eerste deel van de samenstelling 
(Union) » hetwelk, « wat zijn kenmer
kend vermogen betreft, helemaal opge
slorpt wordt door het tweede deel 
ervan », en doordat de beslissing in het 
arrest betreffende de afwezigheid van 
gelijkenis tussen de merken Union, 
Union Soleure en Union met afbeelding 
van een anker, derhalve, zoals overigens 
duidelijk blijkt uit de overweging in het 
arrest onder nr. 9 in fine - krachtens 
dewelke de « onder nr. 7 gemaakte 
beschouwingen » betrekking hebben op 
« het gebrek aan onderscheidende kracht 
van het woord Union » dat in het geval 
van het merk Union met anker « slechts 
distinctief wordt door de hierbij horende 
tekening » - steunt op een beweerd 
gebrek aan onderscheidende kracht van 
het merk Union van eiseres, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, enerzijds het « onderschei
dend karakter » van het merk Union van 
eiseres te erkennen, doch anderzijds het 
gebrek aan overeenstemming of gelijke
nis tussen dit merk en de merken Union 
Soleure en Union met anker te laten 
steunen op een gebrek aan onderschei
dende kracht van het merk Union, zodat 
de bestreden beslissing, wegens tegen-

strijdigheid - minstens ondmdelijkhe1d 
en dubbelzinnigheid - in de motivering, 
niet regelmatig met redenen is omkleed, 
derhalve schending inhoudt van ar
tikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, het arrest in de 
mate dat het - althans in bepaalde 
overwegingen - aan het merk Union 
van eiseres onderscheidend vermogen 
lijkt te ontzeggen, geen antwoord 
inhoudt op de conclusie van eiseres 
waarin deze voor het hof van beroep 
deed gelden dat « het niet afdoend is te 
beweren dat het woord Union op zich 
zelf genomen banaal zou zijn; dat een 
merk inderdaad wel uit een op zich zelf 
genomen banaal woord kan bestaan als 
het maar onderscheidend is voor de 
waren waarvoor het is gebruikt » en dat 
een merk enkel dan onderscheidende 
kracht mist wanneer het hetzij noodza
kelijk is om het produkt en/of een eigen
schap ervan te noemen, hetzij de soort
naam ervan is, hetzij de gebruikelijke 
benaming ervan is geworden, hetgeen 
van het woord Union voor horloges niet 
kan gezegd worden, zodat het arrest, bij 
gebrek aan antwoord op de conclusie, 
niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, (a) een teken dat vol
doet aan de in artikel 1 van de Benelux
merkenwet gestelde voorwaarde van 
onderscheidend vermogen, mits depone
ring, valle merkbescherming geniet zon
der dat een bijkomend - in de wet niet 
voorzien - onderscheid mag gemaakt 
worden naargelang het onderscheidend 
vermogen « groat » of « klein » is, anders 
gezegd, naargelang het een « zwak » of 
een « sterk » merk is, en terwijl (b) de 
rechter, bij het beoordelen van de over
eenstemming - in de zin van de artike
len 3, 13, A, en 14, B, van de Benelux
merkenwet - moet uitgaan van de 
totaalindruk (synthetische beoordeling), 
gewekt door de litigieuze merken en niet 
mag overgaan tot dissectie van de mer
ken (analytische beoordeling) en geens
zins uit de te vergelijken merken 
bepaalde gedeelten, ten deze het ganse 
merk van eiseres, mag buiten beschou
wing laten wegens een beweerd banaal 
- alhoewel voldoende onderscheidend 
geacht in de zin van artikel 1 van de 
Beneluxmerkenwet - karakter, terwijl 
(c) een teken of merk dat een voorafbe
staand voor soortgelijke waren gedepo
neerd woordmerk, waarvan het onder
scheidend vermogen in de zin van arti
kel 1 van de Beneluxmerkenwet vast
staat, volledig alsdusdamg overneemt 
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doch met toevoeging van een ander het arrest deze eerste vraag bevesti
woord of van een ander grafisme, waar- gend beann;voordt, nu « zelfs een 
van overigens zelfs niet is vastgesteld banaal teken origineel kan zijn en 
dat het aan het merk een nieuwe eigen-
heid geeft die het voldoende onder- van aard om een bepaalde waar te 
scheidt van het overgenornen merk, iden~ificeren en om aldus een onder
moet beschouwd worden als overeen-· sche1dend karakter te hebben >>; 

stemmend - in de zin van de I 
artikelen 3, 13, A, en 14, A, van de Bene- Overwegende dat het hof van 
luxmerkenwet - met bedoeld voorafbe- beroep dan verder nagaat of dit 
staand woordmerk, en de houder van het merk Union, van eiseres, nagemaakt 
voorafbestaand merk derhalve gerech- werd door het merk Union Soleure 
tigd is zich op laatstgenoemde twee en/of door het merk bestaande uit 
wetsbeJ?alingen te beroepen, zodat het het woord Union met de tekening 
arrest, m de mate dat het, na vastgesteld 

0 

te hebben dat het merk van eiseres val- van een anker, dat 
0 

het arrest deze 
ledig voorkomt in het merk van vervv-eer- tweede vraag negatlef beantwoodt; 
der en dat het gaat om soortgelijke 
waren, weliswaar erkent dat het merk 
van eiseres onderscheidend vermogen 
heeft in de zin van artikel 1 van de 
Beneluxmerkenwet, doch niettemin de 
vordering ongegroncl acht wegens gebrek 
aan gelijkenis of ove:ceensternmir.1g tus
sen de merken en daarbij steunt op het 
« uiterst banaal » dit is « zwak >> lwrakter 
van het merk van eiseres, hetwelk zij bij 
een doorgevoerde « dissectie >> en analy
tische vergelijking van de litigieuze mer
ken volledig buiten beschouwing laat, 
een onwettelijk onderscheid - wat de 
beschermingsomvang betreft - invoert 
tussen « zwakke >> en « sterke >> merken 
en schending inhoudt van de drie hierbo
ven, in het derde onderdeel (a, b, c), ver
melde regelen en van de geciteerde wets
bepalingen waarop zij steunen betref
fende het onderscheidend vermogen van 
een merk, de beschermingsomvang en 
het beoordelen van de overeenstemming 
(schending van alle in het middel inge
roepen bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest het 

over het << onderscheidend karak-· 
ter >> en over de << onderscheidende 
kracht » heeft in twee totaal ver
schillende contexten; 

Overwegende dat het hof van 
beroep eerst onderzoekt of het 
woord Union << in gewone letters 
geschreven zonder enige fantasie of 
onderscheidend kenmerk >> wel, naar 
het vereiste van artikel 1 van het 
Beneluxverdrag inzake de waren
merken, goedgekeurd door de wet 
van 30 juni 1969, dient om de waren 
van eiseres te << onderscheiden >>; dat 

Dat het arrest, voor wat het merk 
Union Soleure betreft, deze beslis
sing motiveert door onder meer te 
considereren dat << het woord Union 
zelf in de geest van de lezer geen 
enkel bepaald beeld oproept >>, het 
<< uiterst banaal >> is, vooral als 
eigenschap heeft << dat het gewoon
lijk gebruikt wordt in samenstellin
gen die daardoor een gans aparte 
eigenheid verkrijgen >>, << het banale 
en zo goed als onbetekenend eerste 
deel van de samenstelling Union, 
wat zijn kenmerkend vermogen 
betreft, helemaal opgeslorpt wordt 
door het tweede deel ervan >>, 

Soleure, en het << de klank Soleure 
is die, in de geest van de lezer of 
van de luisteraar, in zijn distinctieve 
functie blijft hangen >>; 

Dat het arrest zijn benadering 
van de namaak door het merk 
U:t;J.ion Soleure dan overneemt bij 
het onderzoek van de namaak door 
het merk bestaande uit het woord 
Union en een anker; dat het arrest 
deze overneming van motieven uit
druld met de woorden << ook in dit 
geval gelden de onder nr 0 7 
gemaakte beschouwingen omtrent 
het gebrek aan onderscheidende 
kracht van het woord Union dat in 
dit geval slechts distinctief wordt 
door de erbij behorende tekening >>; · 

Dat deze motieven tegenstrijdig, 
onduidelijk noch dubbelzinnig zijn; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 
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Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van 
beroep het onderscheidend karakter 
van het woord Union uitdrukkelijk 
aanvaardt, om reden dat « zelfs een 
banaal teken origineel kan zijn en 
van aard om een bepaalde waar te 
identificeren en om aldus een onder
scheidend karakter te hebben »; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt : 1 o dat eiseres « zich beroept op 
het Beneluxmerk "Union" voor 
onder meer horloges » en 2° dat ver
weerder << titularis is van twee 
andere Beneluxmerken : a) een met 
het woord Union in een afbeelding 
bestaande uit drie onvolledige in 
elkaar overgaande cirkels waarin 
een anker voorkomt met aan de ene 
kant de letter V en aan de andere 
kant de letter S; ... b) het merk 
" Union Soleure " merken die allebei 
<< uurwerken en toebehoren » betref
fen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep de opwerping van verweer
der dat << het teken Union geen 
onderscheidende kracht heeft voor 
horloges en klokken » verwerpt op 
grond dat << zelfs een banaal teken 
origineel kan zijn en van aard om 
een bepaalde waar te identificeren 
en om aldus een onderscheidend 
karakter te hebben »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep spijt deze beslissing oordeelt 
<< dat er nauwelijks sprake van gelij
kenis kan zijn tussen het "Union" 
van eiseres en het " Union Soleure " 
van verweerder », onder meer op 
deze grond : << het banale en zo goed 
als onbetekenend eerste deel van de 
samenstelling (Union) wordt, wat 
zijn kenmerkend vermogen betreft, 
helemaal opgeslorpt door het tweede 
deel ervan. Ret is de klank 
" Soleure " die, in de geest van de 
lezer of van de luisteraar, in zijn 
distinctieve functie blijft hangen »; 

Dat voor het merk Union met ri:n 
gen, anker en de letters V en S, het 
hof van beroep oordeelt dat << het 
woord Union in dlt geval slechts dis
tinctief wordt door de erbij beho
rende tekening ,; 

Dat het hof van beroep op die 
gronden de vordering van eiseres 
om verweerder het gebruik van zijn 
merken te ontzeggen, alsook de vor
dering tot nietigverklaring van de 
hand wijst; 

Overwegende dat het onderdeel 
onder letter c de schending aanvoert 
van de artikelen 3, 13, A, en 14, B, 
van de eenvormige Beneluxwet op 
de warenmerken en voorhoudt dat, 
wanneer de rechter oordeelt dat een 
woordmerk (Union) een onderschei
dend vermogen heeft, het hem wet
telijk niet mogelijk is te oordelen 
dat een teken of merk dat bestaat 
uit hetzelfde woord (Union) gecom
bineerd met een ander woord 
(Soleure) of een grafiek (cirkels, 
anker en letters) niet overeenstem
mend is met het eerstgenoemde 
woordmerk (Union); 

Overwegende dat het Protocol ter 
uitvoering van artikel 1, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de instel
ling en het statuut van een Benelux
Gerechtshof als gemeenschappelijke 
rechtsregels aanwijst het Benelux
Verdrag inzake de warenmerken, 
met als bijlage de eenvormige Bene
luxwet op de warenmerken, onderte
kend te Brussel op 19 maart 1962; 

Dat, met toepassing van de artike
len 1.2 en 6 van het Verdrag betref
fende de instelling en het statuut 
van een Benelux-Gerechtshof, het 
Hof van Cassatie verplicht is de 
vraag van uitleg van de artikelen 3, 
13, A, en 14, B, van de Warenmer· 
kenwet aan het Benelux-Gerechts
hof voor te leggen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1138, 3', 
van het Gerechtelijk Wetboek, 14, B, 1', 
en 14, D, van de eenvormige Beneluxwet 
op de warenmerken, goedgekeurd bij 
wet van 30 juni 1969, en 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het arrest met betrekking tot 
het merk van verweerder " Union met 
anker » beslist dat << de vordering van 
eiseres grotendeels zonder voorwerp is 
in zoverre zij strekt tot nietigverklaring 
van dit merk >> op grond van de overwe
ging dat verweerder " betoogt dat hij dit 
merk sinds vele jaren niet meer 
gebruikt, dat hij opdracht gegeven had 
om de inschrijving ervan niet meer te 
hernieuwen, dat indien dit in september 
1978 toch gedaan werd, dit door een mis
verstand met het bureau Gevers gebeurd 
is en dat hij thans in ieder geval 
opdracht gegeven heeft dit merk door te 
halen », uitleg die, volgens het arrest 
" gestaafd wordt door een brief uit
gaande van het bureau Gevers van 
25 augustus 1977 waarin melding wordt 
gemaakt van de opdracht tot schrapping 
en verder door een stuk van 22 april 
1980 waarbij inderdaad de doorhaling 
gevraagd wordt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de nietigver
klaring van een merkendepot, gevorderd 
op grand van artikel 14, B, 1°, van de 
Beneluxmerkenwet, geenszins gelijkstaat 
met het niet gebruiken van een merk of 
met een loutere opdracht tot << schrap
ping >> of '' doorhaling >> van bedoeld 
merk zonder dat vastgesteld wordt 
dat daaraan gevolg werd gegeven door 
een effectieve « doorhaling >> of « schrap
ping >>, zodat het arrest, in de mate dat 
het door de vordering tot nietigverkla
ring van het merk Union met anker zon
der voorwerp te verklaren wegens het 
sinds jaren niet-gebruiken van het merk 
en wegens een gegeven opdracht tot 
schrapping of doorhaling, dit ongebruik 
en/of verzoek tot schrapping of doorha
ling op onwettelijke wijze gelijk stelt 
met een effectieve « nietigverklaring >> of 
effectieve « doorhaling >> van de inschrij
ving van het nietig verklaard depot in de 
zin van artikel 14, B, 1°, en 14, D, van de 
Beneluxmerkenwet en derhalve scherr
ding inhoudt van deze bepalingen; 

tweede onderdeel, eiseres naast het 
vorderen van de nietigverklaring van het 
depot van het merk Union met anker, de 
doorhaling van de inschrijving ervan en 
schadevergoeding, zich ook uitdrukkelijk 
in de inleidende dagvaarding en bij con
clusie voor het hof van beroep, op grand 
van artikel 13 van de Beneluxmerkenwet 
verzette tegen elk gebruik van het woord 
Union en terwijl het arrest onder nr. 9 
z1Ch aileen uitspreekt over het dee! van 
de vordering dat betrekking heeft op de 
« nietlgverklaring >> en op de « schade >>, 

doch nalaat de vordering te beoordelen 

in zoverre ze strekt tot het horen verbie
den van elk gebruik van het woord 
Union en zich ertoe beperkt in het 
beschikkend gedeelte, in fine, « de eis in 
al zijn onderdelen ongegrond >> te verkla
ren; zodat het arrest, gezien het gebrek 
aan motivering, in het onzekere laat of 
zij ook het deel van de vordering dat 
betrekking had op het gebruik van het 
merk Union met anker heeft willen 
ongegrond verklaren, derhalve door dub
belzinnlgheid, minstens onduidelijkheid, 
is aangetast en niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en zodat, in de mate van het 
arrest inderdaad over dit punt van de 
vordering, dit is betreffende het gebruik 
van het woord Union met anker, geen 
uitspraak doet, het schending inhoudt 
van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, krachtens hetwelk voorziening 
in cassatie openstaat tegen beslissingen 
die nalaten uitspraak te doen over een 
van de punten van de vordering en zodat 
in de mate dat het arrest, door de eis 
« in al zijn onderdelen >> ongegrond te 
verklaren, tach ook uitspraak zou 
gedaan hebben over dit punt van de vor
dering, het nalaat te antwoorden op de 
conclusie van eiseres waarin deze uit
drukkelijk deed gelden dat zij, krachtens 
artikel 13 van de Beneluxmerkenwet, 
gerechtigd was zich ook tegen het 
gebruik van het merk Union met anker 
te verzetten, derhalve, wegens gebrek 
aan antwoord op de conclusie, niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel 
slechts tot een gedeeltelijke cassatie 
zou kunnen leiden, te weten wat het 
merk Union met anker betreft; dat 
overigens het antwoord op de vraag 
van uitleg gericht aan het Benelux
Gerechtshof mede belang kan heb
ben voor het antwoord op het mid
del; 

Om die redenen, schort de uit
spraak op en verzoekt het Benelux
Gerechtshof om, met het oog op de 
hiervoor vermelde aanvoeringen van 
eiseres, uitspraak te doen over de 
volgende vraag van uitleg van de 
artikelen 3, 13, A, en 14, B, van de 
eenvormige Beneluxwet op de 
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warenmerken : « In welke zin dient 
het woord " overeenstemmend " in 
de artikelen 3, 13, A, en 14, B, van 
de eenvormige Beneluxwet op de 
warenmerken te worden uitgelegd ? 
a) volstaat het dat een woordmerk 
dat naar het oordeel van de rechter 
onderscheidend is (bijvoorbeeld 
Union), gecombineerd wordt met 
een ander woord (bijvoorbeeld 
Soleure) of met een grafiek (bijvoor
beeld cirkels, anker en letters), 
opdat er wettelijk geen overeen
stemming meer zou bestaan ? b ) zo 
niet, kan de rechter, na vastgesteld 
te hebben dat een woordmerk (bij
voorbeeld Union) een onderschei
dend vermogen heeft, toch, zonder 
de voormelde artikelen te schenden, 
beslissen dat een ander merk dat 
bestaat uit dat zelfde woord (bij
voorbeeld Union), doch gecombi
neerd met een ander woord (bijvoor
beeld Soleure) of met een grafiek 
(cirkels, anker en letters) niet 
overeenstemmend is met het 
eerstgenoemde merk (bijvoorbeeld 
Union) »; stelt de uitspraak uit tot
dat het Benelux-Gerechtshof over de 
vraag van uitleg zal hebben geoor
deeld. 

11 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en Biitzler. 

Nr. 607 

3' KAMER - 14 juni 1982 

(HEDEBODW T. FORD WERKE A.G.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1981 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 35 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, 

doordat het arbeidshof overweegt dat 
« de bedrogen partij de arbeidsovereen
komst op grond van het bestaan van 
dringende redenen mag verbreken », oor
deelt « dat deze redenen uiteraard voor
handen zijn door de afwezigheid van gel
dige toestemming bij het ontstaan van 
het contract als zodanig >> en het boger 
beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart, 

terwijl, eerste onderdeel, de afwezig
heid van geldige toestemming (bij ver
weerster) bij het ontstaan van het con
tract als zodanig - die door het arbeids
hof wordt aangehouden als dringende 
reden tot ontslag ten laste van eiser -, 
niet kan worden beschouwd of opgevat 
als een « ernstige tekortkoming (van 
eiser), die elke professionele samenwer
king tussen de werkgever en de werkne
mer onmiddellijk en definitief onmoge
lijk maakt >>, als vereist door de wet op 
de arbeidsovereenkomsten; het arbeids
hof de wettelijke begripsinhoud en 
draagwijdte van het begrip « dringende 
reden >> miskent (schending van 
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978); 

tweede onderdeel, onder « dringende 
reden >> wordt verstaan de ernstige 
tekortkoming (van de werknemer) in de 
eigenlijke uitvoering van de arbeidsover
eenkomst, die elke professionele samen
werking tussen de werkgever en de 
werknemer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt, de feiten (tekorten of 
fouten) die plaatsvonden v66r het sluiten 
van de arbeidsovereenkomst, en der-

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLI.JKE halve de specifieke uitvoering van de 
ZAKEN VERMELDING VAN DE GESCHON- arbei.dsovereenkomst voorafgingen, zoals 
DEN WETSBEPALINGEN N!IDDEL DAT UIT ten deze het « toestemmingsgebrek >> bij 
SLUITEND IS AFGELEID UIT SCHENDING VAN de werkgevec, geen grond kunnen VOr
NIET TOEPASSELLJKE WETSBEPALTNGEN - men VOOI' de beeindiging van de arbeids
ONONTVANKELLJK ~HDDEL (J). overeenkomst; om drmgende redenen, 

~-~------~~~,~-~-,,~~~""-~~ het arbe1dshof, nu bet de fmten vooraf 

I 
gaand aan het sluiten van de arbeids

(1) Zie Cass., 22 feb. 1982, A.R nr 3303 (AC., overeenkomst (te weten de afwezigheid 
1981 82, nr 368). van geldige toestemming bij de wer!l:ge 
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ver, bij het ontstaan van het contract) 
aanneernt als « dringende redenen >>, om 
het ontslag zonder opzegging van eiser 
to vera.nhvoorden, de hegripsinhoud en 
draa.gv.rijdte van het wettelijk begrip 
" dringende reden >> miskent (schending 
van artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978) : 

Overwegende dat het arrest uit
r;praak doet over een vordering van 
0ispr tot het lwkomcn van. een 
Ppzf'gHlngsvergoPding w<Ogc'ns lwt. 
!Jei3iwligAn van zijn arhei<lsovewen
komst op ~ december 1977; 

Dat in het middel uitsluitend de 
schending wordt ingeroepen van 
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978; 
dat deze wet, die geen terugwer
Jcende kracht l1eeft, luidens arti·· 
!rel 103, wc;liswaar t.oepassA1ijl;: is 
op de lopende overeenl-mmsl.eH, doch 
niet op een arbeidsove1eenlwmst die 
op de datum van de inwerldngtre
ding van de wet definitief beeindigd 
was; dat het arrest overigens geen 
toepassing van de genoemde wetsbe
paling maakt; 

Dat bet middel derhalve niet o'lt· 
"'"ll.bclijk is; 

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

14 juni Hl82, -··· 2'' JHJ.Hler ·· Voo1·zitter: 
liP h. lVIee1:\E., afdelings·vootzitf;er Ver
,r;ifJ8ftever: de h. Lebb<-' Gei~7lduidendc 
f:cnlr.~/uF,·ir:: vrtn dP h. Lenat:.l·ts, ndvocaJ-lt· 
gf;;!11C-!t:RaL 

1° EXF'LOO'l' V.i-\N GKRE!CHTSDf~UH"' 
<W'AARDEH ·-~~ J,;XPLOOT VAN HETEKI<:J\T!J\iG 
~ AFSCJ-JJUJi'T ·-- J-1/\NDT.E;.KENING. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
AFSCHRIFT VAN HET EXPLOOT - HJ\NDTEKE
NING VAN DE GERECHTSDEURWAARDER 
WETTEl.!.JK VERE!STE RECHTSVORM. 

1" en 2" Het afschrift van een exploot van 
betekening dat niet door de optre
dende gerechtsdeurwaarder is onderte
kend, is nietig, oak al zijn door het 
ontbreken van de handtekening geen 
belangen geschaad en oak al js het ori
gh-wP.I van de akte ondertelw.nd (1). 
( i\rH 4!3, BG?-, § J. ?.", Pfl !Hl7 (1Pr W) 

(BROF.CKX T. SOCJALE VEitZEKEinNGSKAS DE 
ZELFSTANDIGE ARBEIDERS VAN BELGJE V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF'; -- Gelet op het hestre
den arrest;, op 30 juni lU81 door hel. 
.Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 43, 45, 860, 861, 
862, § 1, 2", 867 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat, zo het origineel van de akte 
van vcrzet door de deurwaarder werd 
onderteltend, c\it niet het geval was voor 
het afschrift betekend en a:l'gegeven aan 
verweerster, oordeelt dat uit artikel 362, 
s 1, 2", van het Gerechtelijk Wetboek 
blijkt dat de niet-ondertekening door de 
gerechtsdeurwaarder van het afschrift 
van het exploot, de nietigheid van dit 
afschrift teweegbrengt, deze nietigheid 
ambtshalve door de rechter moet worden 
uitgesproken zonder na te gaan of de 
parti:i nan wie het exploot. werd bete· 
lteud, door hel; ontbreken van (\e handt.e
lwning van de gereehtsclmlrwaarder 
schade heeft geleden, en ten slotte d8.t 
deze niehgheid niet kan gedekt worden 
door de l'egelmatigheid van de originele 
akte, 

t:ePw~il, eeJ~s·i;e ond£~rdeel, arti.kel 861 
wm hF)t Gerechtelijk Wetboek bepnalt. 
dnl. ,.,~,n. r\"chtet em'. proeeshand.eling 
a!Je·Jn 1"1n. nieti.g ver.klaren indien hc?t 
;J.m!.gt·>ldac1.p,de verzuim of' de aung<';<· 
Jdaagd(:' onregelmatigheid de belangnn 
flehaRdt van de partij die de exceptic 
npwer-pt. en de artikelen 862 en 86a van 

(.l) Z.ie Cn~.s., 6 sept. 1962 (Bull. en Pas., 
ln63, J, 2~), 20 nov. 1.964 (ibid., 1965, I, 303), 

maart l!J7B (!LC., 1978, 772) en 4 sept. 1979 
19i9-UO, m. 1), 
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het Gerechtelijk Wetboek op deze alge
mene regel een aantal uitzonderingen 
aanbrengen die derhalve restrictief en 
niet per analogiam dienen te worden 
gei:nterpreteerd; in artikel 852, § 1, 2", 
geen sprake is van een onregelmatigheid 
betreffende de ondertekening van het 
afschrift van de akte doch enkel van een 
onregelmatigheid betreffende de onderte
kening van de akte zelf; het Gerechtelijk 
Wethoek duidelijk een ond<~rscheid 
maakt tussen het vereiste VIHl dP onder" 
l.ekening v::1n bet exploot Pn het: vPreist<'! 
van de ondertekening van hc,t; <J.fi;(·hrif~ 
van het explool:, III;Plke ver<>isten in 
afzonderlijke artikelen (artikelen 1~3 en 
45) worden voorgeschreven; het arrest, 
door te oordelen dat het door eiser inge
roepen gebrek aan belangenschade ter 
?.ake niet dienend is, de in hPt middeJ 
fl.angeduide ·wetsbepa.JingPn schendi.; 

twecde onderdeel, nrtikel !Jil7 vnn bet 
Gerechtelijk Wetboek bqJanlt dat, wvn
neer de vermelding van een vorm ver· 
zuimd is of onregelmatig is geschied, 
zulks geen nietigheid van de rechtsple
ging ten gevolge kan hebben, indien uit 
de gedingstukken blijkt dat die vorm 
werkelijk in acht is genomen; het ontbre
ken van de handtekening van de 
gerechtsdeurwaarder op het afschrift 
van de akte derhalve slechts de nietig
heid van de proceshandeling tot gevolg 
heeft voor zover noch uit het origineel 
van de akte, noch uit enig ander 
gedingstuk blijkt dat de gerechtsdeur
waarder het afschrift van de akte aan de 
bestemmeling heeft afgegeven; het 
al'rest, door te oordelen dat artikel 86'1 
van het Gerechtelijk Wetboek ter zah:e 
niet van toepassing is, hoewel uit het ori
gineel van de alde van vero<'>t blijl;t r:lat 
het afschrift e1~1nn aan verweerf>ter were! 
01fgegeven, de in het Inidrlel <tangcd•Ji.de 

·wetsbepo.lingen, Jn;~oml,~rlwid nrUk-:1 -?.fil, 
·:r;hencll; : · 

Wat het eerste onderdeel betrefl: : 
Overwegende dat, krachtens de 

m:tikelen 43 en 45 van het Gerechte
lijk Wetboel,, nid nlleen he!; exploot 
'Ian betelmn.inr; !Plf n1c:wr ook hot 
nf;;chrift ervancp z;LraHe van 
held door de ni1tredende g~:;recl1 
:leurwaDJ'der JTJof.;t hetekend ;djn; 

Oat de partij diE; het hetekemlc: 
afschrift ontvangt, alleen Dan de 
ha.nd daarva.n l~an nag:.;w.n of de 
hetekening vvel degelijk door tk 

wonJL 

Dat het afschrift van een exploot 
van betekening cen akte is in de zin 
van artilLel 852, § 1, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat het 
afschrift dat niet door de optredende 
gerechtsdeurwaarder ondertekend 
is, nietig is, ook al zijn door het ont
breken van de handtekening geen 
belangen geschaad; 

W at het tweede onderdeel be
Ll'eff. · 

Overwegend~~ dRt rlP hnndtekc 
ning van de gerech l:wleurwaarder 
een op zich zelf staand geldigheids
vereiste van het afschrift van het 
exploot van betekening is waarvan 
noch de handtekening op het origi
JH';Pl noch enig ander g>~dingstuk 
kan Ran tr:•nen dal: het: werli.elijlr. in 
acht is genomen; 

Dat het arbeidsho£ een julste toe,. 
passJng van artikel 867 van het 
Gerechtelijk Wetboek maakt, nu het 
beslist dat de nietigheid van het 
afschrift als gevolg van het ontbre
ken van de handtekening niet kan 
worden gedekt door de regelmatig
heid van het origineel van de alde; 

Dnt Jwt ndddel 1war reeht faaH; 

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

JA j11ni liH32: ·~ .. :r lw.n,e:e ·--- TloonJiter ~ 
de h. Meei1s, ,'\fckdingsvourziHel' ~ Th7r· 
slaggover : d,. h. Smy --~ Gelijkluideno'c 
r;rmelusie VF\Il de h. Lrmaer-ts, advoeaat· 
generaal ..... AdFocal:eH : mrs. Simoni; eu 
Rii·!;zler. 

ARtmlVSOVEJtE:EN.KOMST ~ HMiDEL:i· 
VEJI'l'E(-;.r:;i\!\VOOHDIGEH. , __ DEGRIP 
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Het behoort tot de opdracht van de han
delsvertegenwoordiger met de clien
teel die hij opspoort en bezoekt, 
over zaken te onderhandelen of ze af 
te sluiten (1). (Art. 2 Handelsvertegen
woordigerswet (2).) 

(V ANCLUYSEN 
T. GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

terwijl, eerste onderdeel, de wetgever 
de « handelsvertegenwoordiging , uit
drukkelijk heeft gedefinieerd als zijnde 
de activiteit die bestaat in - en dus tot 
voorwerp heeft het opsporen en 
bezoeken van clienteel; de wetgever 
daarbij enkel gepreciseerd heeft dat het 
opsporen en bezoeken van clienteel dient 
te gebeuren met het oog op het onder
handelen over of het afsluiten van 
zaken; het arrest bijgevolg ten onrechte 
dit « doel , van de functie van handels
vertegenwoordiger gemaakt heeft tot het 
voorwerp ervan en de hoedanigheid van 
handelsvertegenwoordiger van eiseres 
afhankelijk stelt van het door haar 
onderhandelen over het afsluiten van 
zaken (schending van de artikelen 1 en 
2, eerste lid, van de wet van 30 juli 1963); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de tweede onderdeel, in de aanstellings
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur- brief van 11 september 1972, waarbij de 
gerlijk Wetboek, 1, 2, eerste lid, van de functie van eiseres werd omschreven, 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van het uitdrukkelijk sprake is van het direct en 
statuut der handelsvertegenwoordigers, indirect ondersteunen van de verkoop; 
en van het algemeen rechtsbeginsel van zulk « direct en indirect ondersteunen 
d b d . · d ht d van de verkoop >> noodzakelijk ook het 

e eer ie rgmg van e rec en van e onderhandelen over of het afsluiten van 
verdediging, 

zaken veronderstelt; het arrest dan ook 
doordat het arrest de oorspronkelijke niet kon beslissen dat de omschrijving 

vordering van eiseres, strekkende tot het van de functie, zoals die blijkt uit de 
bekomen van een uitwinningsvergoeding aanstellingsbrief van 11 september 1972, 
gelijk aan drie maanden wedde, onge- het onderhandelen over of het overgaan 
grond verklaart op grond : dat niet op tot het afsluiten van zaken niet inhoudt, 
het statuut van handelsvertegenwoor- zonder aan deze brief een draagwijdte of 
diger aanspraak kan maken de bediende betekenis te geven die onverenigbaar is 
die weliswaar tot taak heeft de publici- met de bewoordingen ervan en er aldus 
teit van een produkt bij een bepaald de bewijskracht van te miskennen 
publiek te verzorgen, doch die niet als (schending van de artikelen 1319, 1320 
opdracht heeft rechtstreeks met de en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
bezochte personen onderhandelingen te derde onderdeel, het in elk geval 
voeren of zaken af te sluiten; dat uit de tegenstrijdig is, althans dubbelzinnig, 
aanstellingsbrief van 11 september 1972 1 enerzijds aan te nemen dat de taak van 
blijkt dat eiseres aangeworven werd als eiseres buiten het kader van de wet van 
hostess en dat haar functie bestond « uit 30 juli 1963 viel, omdat de omschrijving 
het verwerven van adressen en het con- van de functie het onderhandelen over of 
tacteren van moeders met het doel deze het overgaan tot het afsluiten van zaken 
bekend te maken met Betterfood-produk- niet inhoudt, en anderzijds vast te stel
ten en in het bijzonder met Betterfood len dat de werkgever in zijn « taakom
Mamine en de verkoop hiervan direct en schrijving Hostess " niet ontkent dat, 
indirect te ondersteunen »; dat, nu de zoals eiseres voorhoudt, deze laatste in 
omschrijving van de functie het onder- werkelijkheid zaken afsloot, bestellingen 
handelen over of het overgaan tot afslui- afleverde en de verschuldigde sommen 
ten van zaken niet inhoudt, de eerste in ontvangst nam; deze tegenstrijdigheid, 
rechter kon beslissen dat de taak van althans dubbelzinnigheid, in de motive
eiseres die was van een publlciteitsagent ring gelijk staat met een afwezigheid 
en in beginsel viel buiten het kader van van motivering, zodat het arrest tekort 
de wet van 30 juli 1863. komt · aan de grondwettelijke motive-

--------1 l'ingsplicht (schending van artikel 97 van 

(1) Zie Cass., H jun l970 (A C., 1970, 415) en 
14 dec. 1977 (ibid, lfl7R, 460). 

(2) Thans art 4 Arbe1dsovereenlcomstenwet. 

de Grondwet); 

vierde onderdeel, het arrest alleen 
vaststelt wat de omschrijving van de 
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functie niet inhoudt; het echter onmoge
lijk uit te maken is of het arrest ten 
deze al dan niet aanneemt of verwerpt 
dat de functie van eiseres erin bestond 
een clienteel op te sporen en te bezoe
ken, zodat de wettelijkheid van de beslis
sing niet kan gecontroleerd worden en 
de rechten van de verdediging miskend 
werden (schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechtsbe
ginsel) 

W at het tweede onderdeel be-

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

14 juni 1982 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

treft : Nr. 610 
Overwegende dat het arrest, zon-

der miskenning van de bewijskracht 
van de aanstellingsbrief van 11 sep
tember 1972, oordeelt dat « het 
direct of indirect ondersteunen >> 

van de verkoop het onderhandelen 
over of het afsluiten van zaken niet 
inhoudt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de volledige 

tekst van het arrest in verband met 
de « taakomschrijving Hostess >> in 
het hierna opgenomen tweede mid
del voorkomt; dat uit die tekst blijkt 
dat de aangevoerde tegenstrijdig
heid of dubbelzinnigheid niet be
staat; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat grief luidens 

welke de wettigheid van de beslis
sing niet kan worden gecontroleerd 
omdat bepaalde feitelijke vaststellin
gen ontbreken, geen schending uit
maakt van artikel 97 van de Grand
wet en van het ingeroepen alge
meen rechtsbeginsel; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het tot de 

3" KAMER - 14 juni 1982 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - WET VAN 
17 APRIL 1878, ART. 27, TWEEDE LID - BESLIS
SING DIE ENIG VOORBEHOUD ERKENT -
BEGIUP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN CONCLUSIE- GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT DE 
RECHTER OVER HET BIJ CONCLUSIE VOORGE
DRAGEN MIDDEL UITSPRAAK HEEFT GEDAAN 
ZOALS HIJ HAD MOETEN DOEN, INDIEN HIJ 
DE AANGEGEVEN MISKENNING NIET HAD 
BEGAAN - CONCLUSIE NIET BEANTWOORD -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID KAN 
NIET WORDEN AANGENOMEN (1). 

lo U:it de enkele vaststelling dat de straf
rechter een provisionele schadevergoe
ding heeft toegekend, kan niet wettig 
worden afgeleid dat zijn beslissing 
enig voorbehoud heeft erkend in de 
zin van art. 27, tweede lid, wet van 
17 april 1878 (2). 

(VAN MECHELEN T. D'HONDT, ALDEWEIRELDT: 
ALS CURATOREN IN HET FAILLISSEMENT AVEFI 
N.V.; D'HONDT, ALDEWEIRELDT Q.Q. T. VAN 

MECHELEN) 

ARREST 

opdracht behoort van de handelsver- RET HOF; - Gelet op het bestre
tegenwoordiger, in de zin van arti- den arrest, op 16 maart 1981 door 
kel 2 van de wet van 30 juli 1963, l--------------
met de clienteel die hij opspoort en 
bezoekt, over zaken te onderhande
len of ze af te sluiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(1) Zie Cass., 19 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 49). 

(2) Zie Cass., 13 nov. 1961 (Bull. en Pas., 
1962, I, 313), 29 okt. 1962 (ibid., 1963, I, 268) en 
12 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 37); noot R.H., 
Cass., 16 mei 1949 {Bull. en Pas., 1949, I, 376); 
D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, I, 159. 
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het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 3406 en 3480 tegen 
dezelfde beslissing zijn gericht en 
dlenvolgens met toepassing van arti
kel 1083 van het Gerechtelijk Wet
boek dienen te worden samenge
voegd; 

I. Wat de voorziening van Ray
mond Van Mechelen betreft · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 26, 27 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 2219, 2224, 2260 en 2261 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest inzake de tegenvor
dering ex delicto een deskundige aan
stelt met als opdracht bij wijze van 
advies de schade te bepalen die de 
gefailleerde, naamloze vennootschap 
Avefi, en de massa der schuldeisers gele
den hebben door de misdrijven waarvoor 
eiser bij arrest van 4 december 1974 van 
het Hof van Beroep te Brussel, zetelend 
te Antwerpen, veroordeeld werd, na het 
middel van verjaring dat eiser tegen de 
ingestelde tegenvordering had aange
voerd, te hebben verworpen op grand : 
" dat luidens artikel 26 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering de burgerlijke rechtsvordering, 
volgend uit een misdrijf, door verloop 
van viJf jaren, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, verjaart; 
dat deze burgerlijke vordering niet kan 
verjaren voor de strafvordering; dat 
bovendien de verjaring van de strafvor
dering geen invloed heeft op de verja
ring van de tijdig ingediende burgerlijke 
rechtsvordering; dat ten deze deze bur
gerlijke rechtsvordering tijdig door 
appellanten (thans verweerders) werd 
mgesteld door hun burgerlijke partijstel
lmg voor de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen op 2 oktober 1973; dat, waar 
b1j het m dit verband in kracht van 
geWlJsde getreden vonnis van de Cor
rectwnele Rechtbank te Antwerpen van 
3 apnl 1974 de som van 2 x 25.000 frank 
slechts prov1swneel als schadevergoe 
dmg aan appellanten werd toegekend, 
alzo door deze beshssmg emg voorbe 
houd werd erkend, zodat de vol!ed1ge 
sch ad e. e1s van appellanten ten opz1ehte 
van gemtJmc>erdP (thans e1ser) overeen
komsbg artlkPl 27 van de voorafgaandc> 

titel van het Wetboek van Strafvordering 
slechts dertig jaar na voormelde correc
tionele uitspraak verjaart; dat deze tegen
vordering van appellanten dus geenszins 
verjaard is », 

terwijl, eerste onderdeel, een veroord.e
ling tot betaling van een provisionele 
schadevergoeding zonder meer, geen 
beslissing is over de burgerlijke rechts
vordering uit een misdrijf waarbij enig 
voorbehoud erkend wordt, wat artikel 27, 
tweede lid, van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering vereist 
opdat de vordering die strekt tot het 
doen wijzen van vonnis over het voor
werp van dat voorbehoud ontvankelijk 
zou zijn gedurende dertig jaar na de uit
spraak; de veroordeling tot betaling van 
een provisionele schadevergoeding impli
ceert dat het bestaan van de volledige 
schade zeker is, doch de begroting ervan 
nog niet kan gebeuren zodat op de ver
goeding van de schade slechts een voor
schot kan worden toegekend; wanneer 
daarentegen de strafrechter bij het doen 
van uitspraak over de burgerlijke rechts
vordering ingevolge het misdrijf voorbe
houd verleent overeenkomstig artikel 27, 
tweede lid, van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, dit 
voorbehoud de verergering van de 
bestaande schade of het ontstaan van 
nieuwe schade betreft welke zich kun
nen voordoen na de uitspraak van de 
strafrechter en welke schade uitmaken 
waarvan het bestaan op het ogenblik van 
de uitspraak door de strafrechter niet 
zeker is zodat deze op een dergelijke, 
mogelijke schade geen voorschot kan 
toekennen; het arrest dan ook de veroor
deling van eiser bij in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen van 
3 april 197 4, om aan de verweerders een 
provisionele schadevergoeding van 2 x 
25.000 frank te betalen, op onwettelijke 
wijze gelijkstelt met een beslissing die 
enig voorbehoud erkent in de zin van 
artikel 27, tweede lid, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering (schending van alle in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, artikel 27, tweede 
lld, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 
de vordering d1e strekt tot het doen w1j 
zen van vonnis over het voorwerp van 
het voorbehoud dat door de strafrechter 
werd erkend blJ de berechtmg van de 
burgerhJke rechtsvordermg mgevolge 
het mlsdriJf, gedurende dertlg Jaar na dP 
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uitspraak door de strafrechter op ontvan
kelijke wijze kan worden ingesteld; het 
voorbehoud dat door de strafrechter kan 
worden verleend, de verergering van de 
bestaande schade of het ontstaan van 
nieuwe schade betreft die zich kunnen 
voordoen na de uitspraak door de straf
rechter; bijgevolg enkel de vordering tot 
vergoeding vai). nieuwe schade of tot ver
goeding van schade door verergering van 
de oorspronkelijke schade, verjaart der
tig jaar na de uitspraak waarbij voorbe
houd werd erkend en het arrest op 
onwettelijke wijze beslist dat de volle
dige schade-eis van de verweerders ten 
opzichte van eiser overeenkomstig arti
kel 27 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering slechts der
tig jaar na de correctionele uitspraak 
verj aart en voor de be grating van de 
schade een deskundige aanstelt zonder 
in diens opdracht te voorzien van na te 
gaan welke schade hij de failliete naam
loze vennootschap Avefi en de massa 
van de schuldeisers door de misdrijven 
waarvoor eiser bij arrest van 4 december 
1974 van het Hof van Beroep te Brussel, 
zetelend te Antwerpen, werd veroor
deeld, zich voordeed v66r respectievelijk 
na het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
van Antwerpen van 3 april 1974 (scherr
ding van alle in het middel aangehaalde 
artikelen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de enkele 

vaststelling dat de strafrechter 
slechts provisioneel een schadever
goeding aan de verweerders heeft 
toegekend, het arrest niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat « alzo 
door deze beslissing enig voorbe
houd werd erkend » in de zin van 
artikel 27, tweede lid, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zodat met toepas
sing van die bepaling de nieuwe 
rechtsvordering van de verweerders 
tot vergoeding van de overige door 
het misdrijf berokkende schade 
slechts dertig jaar na de uitspraak 
door de strafrechter verjaart; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

reldt, als curatoren van het faillisse
ment van de vennootschap Avefi, 
betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de eisers qualitate 
qua veroordeelt om aan verweerder een 
aanvullende conventionele ontslagvergoe
ding van 4.000.000 frank te betalen op 
grand dat de eerste rechter terecht de 
aanvullende conventionele ontslagvergoe
ding ten belope van 4.000.000 frank heeft 
toegekend; dat het arbeidshof de uiteen
zetting en de consideransen van de eer
ste rechter in dit verband tot de zijne 
maakt; dat de middelen van de eisers in 
dit verband in het beroepen vonnis op 
gepaste wijze beantwoord werden en de 
eisers in hager beroep geen nieuwe mid
delen of ter zake dienende stukken heb
ben aangevoerd, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie in hager beroep, neerge
legd op 9 april 1980 ter griffie van het 
arbeidshof, wel een nieuw middel inrie
pen waar zij staande hielden dat zij door 
het inlassen van de clausule betreffende 
de aanvullende ontslagvergoeding alleen 
een bijzondere bescherming aan ver
weerder hadden willen verlenen tegen 
ontslag bij voortzetting van de handels
activiteit van de vennootschap, en bij 
gebreke daarvan verweerder derhalve 
geen recht had op die vergoeding; dat de 
eisers dit middel in hun conclusies voor 
de eerste rechter niet hebben ingeroepen 
zodat het arrest de bewijskracht van de 
conclusie in hager beroep en ook van de 
in eerste aanleg neergelegde conclusies 
miskent (schending van de artike 
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het middel door de eisers in 
hun conclusie in hager beroep ingeroe
pen, en waarbij zij staande hielden 
dat die aanvullende ontslagvergoeding 
slechts voorzien was bij ontslag van ver
weerder in geval van voortzetting van de 
handelsbedrijvigheid van de vennoot
schap, wat ten gevolge van het faillisse
ment niet het geval was (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) 

Wat het eerste onderdeel betreft 
Over de grond van met ontvanke 

II. Wat de voorziening van mr. lijkhmd door verweerder h1ermt 
At1dre D'Hondt en Emiel Aldewei- afgele1d dat het arbe1ds.hof de ron 
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clusie beantwoordt en de grief die 
steunt op de miskenning van de 
bewijskracht van die conclusie dien
volgens geen belang vertoont; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het in het onderdeel bedoelde ver
weer van de eisers niet beantwoordt 
door in dit verband enkel te verwij
zen naar de consideransen van de 
eerste rechter; 

Dat de eerste rechter weliswaar, 
zoals verweerder erop wijst, oor
deelde dat de in de overeenkomst 
bedongen aanvullende ontslagver
goedlng verschuldigd was in geval 
van eenzijdige beeindiging van het 
contract v66r aan het bestaan zelf 
van de vennootschap een einde is 
gesteld en dat deze voorwaarde ten 
deze vervuld was; dat echter, nu de 
eisers in hoger beroep deden gelden 
dat die vergoeding slechts verschul
digd was in geval van beeindiging 
van het contract v66r het einde van 
de handelsactiviteit van de vennoot
schap, wat ten gevolge van het fail
lissement niet het geval was, voor
melde considerans van de eerste 
rechter geen antwoord op dit ver
weer oplevert; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het onderdeel zelf 
Overwegende dat de eisers bij 

hun conclusie in hoger beroep het in 
het onderdeel aangehaalde verweer 
deden gelden, dat zij niet voor de 
eerste rechter hadden aangevoerd; 

Dat, door te oordelen dat de eisers 
geen nieuw middel voor het arbeids
hof inroepen, het arrest de bewijs
kracht van deze conclusie miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen ingeschreven op de alge
mene rol onder de nrs. 3406 en 3480 
samen en zonder acht te slaan op de 

niet behandelde middelen die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegenvordering ex delicto van mr. 
Andre D'Hondt en van Emiel Alde
weireldt qualitate qua tegen Ray
mond Van Mechelen en over de vor
dering van deze laatste tot betaling 
van een aanvullende ontslagvergoe
ding door mr. Andre D'Hondt en 
Emiel Aldeweireldt qualitate qua; 
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, behalve de kosten 
van het exploot van betekening van 
de voorziening van Raymond Van 
Mechelen van 10 jull 1981; veroor
deelt deze laatste in de kosten van 
dit exploot; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

14 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Baeck en Houte
kier. 

Nr. 611 

2' KAMER - 15 juni 1982 

1° R.ECHTI<;N VAN DE MENS - EURO

PEES VERDilAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET 
PRIVE-LEVEN- INMENGING VAN HET OPEN
BAAR GEZAG IN HET PRIVE-LEVEN MET HET 
OOG OP DE BESTRAFFING VAN OVERSPEL -
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EER
BIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN 

2° OVER.SPEL - INMENGING VAN HET 
OPENBAAR GEZAG IN HET PRIVE-LEVEN MET 
HET OOG OP BESTRAFFING VAN OVERSPEL
GEEN SCHENDI:'lG VAN HET RECHT OP EER 
BIEDIGI:'lG VA"'t< HET PRIVE LEVEN 
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3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING OP HET 
GEZINSLEVEN- INMENGING VAN HET OPEN
BAAR GEZAG IN HET PRIVE-LEVEN MET HET 
OOG OP BESTRAFFING VAN OVERSPEL -
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EER
BIEDIGING VAN HET GEZINSLEVEN. 

4° OVERSPEL - INMENGING VAN HET 
OPENBAAR GEZAG IN HET PRIVE-LEVEN MET 
HET OOG OP BESTRAFFING VAN OVERSPEL
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EER
BIEDIGING VAN HET GEZINSLEVEN. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 3 - RECHT OM NIET TE WORDEN 
ONDERWORPEN O.M. AAN ONMENSELIJKE 
OF VERNEDERENDE BEHAJ\:DELINGEN 
BESTRAFFING VAN OVERSPEL OVEREEN
KOMSTIG DE WET - GEEN SCHENDING VAN 
VOORMELD RECHT. 

6° OVERSPEL - BESTRAFFING VAN OVER
SPEL OVEREENKOMSTIG DE WET - GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT OM NIET TE 
WORDEN ONDERWORPEN AAN ONMENSE
LIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN. 

7° BEWIJS BURGERLIJKE ZAKEN 
BEWIJSLAST BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 1315 - SCHADEVERGOEDING WEGENS 
MORELE SCHADE- MORELE SCHADE VAN DE 
ECHTGENOOT DIE BEWEERT NADEEL TE REB
BEN GELEDEN DOOR HET OVERSPEL VAN DE 
ANDERE ECHTGENOOT - RECHT OP HUWE
LIJKSTROUW - MIS KENNING VAN HET 
RECHT OP HUWELIJKSTROUW GEEN 
SCHENDING VAN ART. 1315 B.W. 

8° OVERSPEL SCHADEVERGOEDING 
WEGENS MORELE SCHADE MORELE 
SCHADE VAN DE ECHTGENOOT DIE BEWEERT 
NADEEL TE HEBBEN GELEDEN DOOR HET 
OVERSPEL VAN DE ANDERE ECHTGENOOT -
RECHT OP HUWELIJKSTROUW - MISKENNING 
VAN HET RECHT OP HUWELIJKSTROUW -
VASTSTELLING VAN DE RECHTER - GEEN 
SCHENDING VAN ART. 1315 B.W. 

1" en 2' De rechter beslist wettig dat de 
inmenging van het openbaar gezag in 
het prive-leven met het oog op bestraf
fing van overspel het recht op eerbie
diging van het bij art. 8 Europees Ver
drag Rechten van de Mens gewaar
borgde prive-leven niet miskent, wan
neer hij erop w1jst dat overspel door 
de wetgever strafbaar is gesteld, en 

daarbij overweegt dat deze heeft kun
nen oordelen dat die maatregel in de 
Belgische samenleving nodig is voor 
de bescherming van de goede zeden en 
van het recht op huwelijkstrouw. 

3' en 4' Schending van het bij art. 8 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens gewaarborgde recht op eerbiedi
ging van het gezinsleven valt niet af te 
leiden uit het enkele feit dat het open
baar gezag zich, door de bij de wet 
bepaalde bestraffing van het overspel 
van de beklaagde, in diens onwettig 
gezin heeft gemengd. 

5" en 6" Schending van het bij art. 3 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
gewaarborgde recht om niet te worden 
onderworpen aan folteringen, noch aan 
onmenselijke of vernederende behande
lingen of straffen valt niet af te leiden 
uit het enkele feit dat overeenkomstig 
de wet tegen de beklaagde wegens 
overspel een gerechtelijk onderzoek is 
ingesteld en hij daarna is vervolgd en 
veroordeeld, of dat de veroordeling in 
openbare terechtzitting is uitgesproken. 

7' en 8" Art. 1315 B. W. betreffende de 
bewijslast in burgerlijke zaken wordt 
niet geschonden wanneer de rechter 
aan de echtgenoot, die beweert nadeel 
te hebben geleden door het overspel 
van de andere echtgenoot, vergoeding 
wegens morele schade toekent op 
grand van de vaststelling dat de echt
genoot die beweert dat h1j benadeeld 
is, niettegenstaande de religieuze echt
scheiding tussen de echtgenoten, 
schade heeft geleden wegens misken
ning van zijn recht op huwelijkstrouw. 

(KLAJNFELD T. WEINBERGER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 december 1981 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser wegens overspel veroor
deelt tot een geldboete en tot beta
ling van 1 frank morele schadever
goeding aa.n verweerster; 
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I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(recht op eerbiediging van het prive
leven en het gezinsleven) en 97 van de 
Grondwet, en luidende als volgt 

A. Schending van het recht op eerbie
diging van het prive-leven : In het arrest 
wordt gezegd dat de strafbaarheid van 
overspel als « inmenging in het intieme 
leven niet strijdig is met de eerbiediging 
van het prive-leven, noch met de rechten 
van de mens "· 1' Deze overweging is, op 
zichzelf genomen, innerlijk tegenstrijdig 
en schendt aldus artikel 97 van de 
Grondwet. Immers, een inmenging in het 
intieme leven is wel strijdig met de eer
biediging van het prive-leven en dus (in 
principe) met het recht van de mens op 
die eerbiediging. 2' Indien de overweging 
genomen wordt als het resultaat van de 
voorgaande overwegingen « dat gezegde 
huwelijkstrouw zelf een essentieel ele
ment is van goede zeden », « dat beide 
huwelijkspartners recht hebben op de 
eerbiediging, de ene door de andere, van 
de huwelijkstrouw " en « dat het niet is 
omdat ook andere opvattingen over zoge
naamde open huwelijksbelevingen, vrije 
sexuele omgang tussen de geslachten, 
doorgang vinden onder zekere groepen 
van de bevolking in Belgie of die van 
Belgie omringende landen, de Belgische 
wetgeving ter zake, zoals zij vigeert, de 
goede zeden niet meer beschermt wan
neer zi;j maatregelen neemt om buiten
echtelijke betrekkingen (sexuele) van 
haar rechtsonderhorigen te bestraffen », 
impliceert zulks dat het hof aanneemt 
dat de inmenging in het prive-leven, 
bestaande in de strafrechtelijke beteuge
ling van overspel (strafwetboek, arti
kel 387) wel geoorloofd is omwille van de 
gecombineerde stelling : - dat elke bui
tenechtelijke geslachtsomgang strijdig is 
met de goede zeden (a); - en dat een 
inmenging in het prive-leven geoorloofd 
is, zodra de nationale overheid (Bel
gische wetgeving) beoogt daarmee wat 
zij als goede zeden aanziet, te bescher
men (b). Geen van deze twee vooropstel
lingen gaat op : a) het is onjuist dat elke 
buitenechtelijke geslachtsomgang stnj
dig is met de « goede zeden ''·De « goede 
zeden , zouden in casu bestaan in de 
onthoudmg, "door een gehuwde, van elke 

geslachtsomgang met iemand anders 
dan de mede-echtgenoot, wat voor het 
overige de levenswijze van de echtgeno
ten tegenover elkaar ook moge zijn. Dit 
vereiste (sexuele onthouding) behoort 
echter niet tot de goede zeden. Het 
behoort tot het mens-zijn, en is dus een 
mensenrecht, van een ieder zijn sexuali
teit op een normale manier te (mogen) 
beleven. Indien men iemand dat recht 
ontneemt, ontneemt men hem zijn recht 
op leven, op het beleven van zijn mens
zijn. Wanneer de verhouding tussen twee 
echtgenoten zo is geevolueerd dat zij 
onmogelijk nog met elkaar normaal 
geslachtsgemeenschap kunnen hebben 
(zoals in casu; feitelijke scheiding sinds 
1978, bevestigd door een Joodsreligieuze 
echtscheiding), kan derhalve de ge
slachtsgemeenschap die een van hen 
zou hebben met iemand anders onmoge
lijk strijdig zijn met de goede zeden. Dit 
laatste verweermiddel, dat eiser had 
opgeworpen (zie conclusie van 26 mei 
1981, blz. 4), wordt in het arrest niet 
beantwoord (schending van artikel 97 
van de Grondwet); b) het is onjuist dat 
de voorgehouden beoogde bescherming 
van de goede zeden, iedere inmenging in 
het prive-leven zou rechtvaardigen. Zelfs 
indien men zou onderstellen dat iedere 
« inbreuk , op de plicht tot huwelijks
trouw strijdig zou zijn met de goede 
zeden quod non, dan is echter daardoor 
nog n'iet iedere inmenging in het prive
leven, tot bescherming van de voorge
houden goede zeden (naleving van de 
huwelijkstrouw) toelaatbaar. Uit de bepa
ling van artikel 8 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens volgt immers vooreerst al dat er 
een evenredigheid moet bestaan tussen 
de inmenging en het mogelijk resultaat 
ervan in verband met de beoogde 
bescherming. Enige inmenging is 
immers slechts toegelaten « voor zover 
bij de wet is voorzien en in een democra
tische samenleving nodig is ... "· Welnu, 
een dergelijke evenredigheid bestaat in 
de strafrechtelijke vervolgbaarstelling 
van overspel niet; er bestaat integendeel 
een volslagen wanverhouding tussen 
enerzijds de verregaande krenking 
van het prive-leven en anderzijds ~e 
bescherming van de goede zeden die 
ermee zou kunnen bereikt worden. 
De inmenging in het prive-leven door 
de strafrechtelijke beteugeling van over
spel is vooreerst al met van aard het 
overspel in concreto te voorkomen De 
mmengmg strekt er rmmers toe een 
(toch) bestaand overspel vast te stellen 
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Nog veel minder is deze vaststelling en 
veroordeling wegens · overspel van aard 
de duurzaamheid van het op het huwe
lijk gebaseerd gezinsleven mogelijk te 
maken. In feite en juridisch is immers 
het bewijs van het overspel een grond 
tot ontbinding van het huwelijk en hele
maal geen middel tot de instandhouding 
ervan. De strafrechtelijke beteugeling 
van overspel maakt de naleving van de 
getrouwheidsplicht niet in natura 
afdwingbaar Het is derhalve duidelijk 
dat de inmenging in het prive-leven, die 
door de strafrechtelijke beteugeling van 
het overspel mogelijk wordt, in volslagen 
wanverhouding staat met enige bescher
n:ting van de goede zeden die, naar in 
het arrest wordt beweerd, ermee beoogd 
zou worden. Eiser had dit middel opge
worpen (conclusie van 26 mei 1981, 
blz. 4). Het hof laat dit onbeantwoord 
(schending van artikel 8 van het Verdrag 
en 97 van de Grondwet); 

B. Schending van het recht op eerbie
diging van het gezinsleven. In het arrest 
wordt overwogen dat de opsporing, ver
volging en bestraffing van overspel geen 
inmenging zou zijn in de prive
aspecten van dit ander onwettig samen
leven >> (bedoeld is het gezinsleven van 
eiser met Gloria Fleischer). 1o Vooreerst 
al doet eiser gelden dat hij een scherr
ding had ingeroepen van zijn recht op de 
eerbiediging van zijn « gezinsleven >> met 
mevr. Gloria Fleischer, dat is van zijn 
gezinsleven in zijn geheel, inhoudende 
onder andere het recht op de normale 
ontplooiing ervan, en niet enkel van de 
zogenaamde « prive-aspecten >> van dat 
gezinsleven. Het verweermiddel dat eiser 
had opgeworpen, is derhalve niet beant
woord door de overweging dat er geen 
inmenging zou zijn in de « prive
aspecten >> van dat ander onwettig 
samenleven. Er is dus schending van 
artikel 97 van de Grondwet. 2o In strijd 
met de draagwijdte van artikel 8 van het 
Verdrag oordeelt het hof dat door de 
bestraffing van het feit dat eiser (door 
overspel) zijn wettig bestaand huwelijk 
onduurzaam maakt, de overheid geen 
inmenging doet in de prive-aspecten van 
dit onwettig samenleven. Vooreerst al is 
deze overweging in strijd met wat reeds 
impliciet in het arrest wordt aanvaard, 
namelijk dat de strafrechtelijke opspo
ring, vervolging en l:lestraffing van over
spel wel een inmenging inhouden in het 
prive-leven van de overspelige en zijn 
medeplichtige, welke tegenstrijdigheid in 
de motivering met een afwezigheid van 
motivering gelijk staat. Er is dus schen-

ding van artikel 97 van de Grondwet. 
Artikel 8 van het Verdrag dat het recht 
op de eerbiediging van het gezinsleven 
verleent, heeft als draagwijdte dat een 
ieder het recht heeft op de harmonische 
ontplooiing van dat gezinsleven. Dat 
recht bestaat, ongeacht of het gezin, 
waarvan de betrokkene dee! uitmaakt, 
een wettig of onwettig gezin is. Dit werd 
nog uitdrukkelijk bevestigd in het arrest 
van 13 juni 1979 door het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens gewezen 
in de zaak Marckx. Derhalve geniet ook 
het gezin dat eiser vormt met mevr. Glo
ria Fleischer de bescherming van het 
gezinsleven verleend bij artikel 8 van 
het Verdrag. De harmonische ontplooiing 
van dat gezinsleven impliceert de onge
hinderde beleving van de sexualiteit tus
sen de man en de vrouw die (mede) dat 
gezin vormen. De mogelijke strafrechte
lijke beteugeling van deze sexuele bele
ving is echter van aard de harmonische 
beleving en ontplooiing van het gezinsle
ven te belemmeren of onmogelijk te 
maken. Zij komt dus ontegensprekelijk 
neer op een inmenging in dat gezlnsle
ven en op een miskenning van het recht 
op de eerbiediging van dat gezinsleven. 
Door het tegendeel te beslissen, schendt 
het arrest voormeld artikel 8 en laat het 
verweer van eiser onbeantwoord (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel voor 
een groat deel uit sociaal-kritische 
of moreel-kritische beschouwingen 
bestaat, zonder dat enige onwettig
heid wordt gepreciseerd; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelljk is; 

Wat de grieven sub A betreft : 
Overwegende dat artikel 8, lid 2, 

van het in het middel vermelde Ver
drag de inmenging toestaat van het 
openbaar gezag in de uitoefening 
van het recht op eerbiedig.ing van 
het prive-leven en gezinsleven 
« wanneer deze inmenging bij de 
wet voorzien is en een maatregel is 
die in een democratische samenle
ving nodig is >> onder meer << voor de 
bescherming van de gezondheid of 
de goede zeden, of voor de bescher
ming van de rechten en vrijheden 
van anderen >>; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt : << dat de bepalingen van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
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Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden niet verbieden 
dat elke verdragsluitende staat door 
zijn wettelijk tot stand gekomen 
gezagsbeslissingen de opvattingen 
weergeeft die op het gebied van de 
goede zeden onder zijn rechtsonder
horigen geldend zijn; dat het duide
lijk is dat deze opvattingen door de 
tijd veranderlijk zijn en dat in casu 
de Belgische wetgeving zich hieraan 
aanpast; dat de Belgische wetgever, 
door buitenechtelijke betrekkingen 
(sexuele omgang) strafbaar te stel
len, de rechtsverplichting die uit het 
enkel aangaan van het huwelijk tus
sen een man en een vrouw voort
spruit, namelijk de huwelijkstrciuw 
(Burgerlijk Wetboek) beschermt 
door de schending ervan te sanc
tioneren, niet aileen als grond voor 
gerechtelijke ontbinding van het 
huwelijk doch tevens strafrechtelijk; 
dat het huwelijk als rechtsinstituut 
in de Belgische opvatting essentieel 
een instelling is ten einde het 
samenleven van een man en een 
vrouw en het daaruit voortkomend 
gezinsleven blijvend mogelijk te 
maken; dat dit blijvend bestanddeel 
essentieel door de wetgever wordt 
erkend en nagestreefd daar hij de 
ontbinding door echtscheiding als 
een gerechtelijke mogelijheid orga
niseert wanneer er bepaalde 
gronden aanwezig zijn of de duur
zame ontwrichting van het huwelijk 
aanwezig is; dat gezegde huwelijks
trouw zelf een essentieel element is 
van goede zeden ter zake de bele
ving, door de echtgenoten, van hun 
wederzijdse htlwelijksbetrekkingen 
(voorkomend uit het huwelijk zelf), 
daar deze essentieel van zedelijke 
aard zijn (dit wil zeggen van etische 
aard, gericht op de zin van het men
selijk handelen, de motieven en de 
doeleinden ervan); dat beide huwe
lijkspartners recht hebben op de 
eerbiediging, de ene door de andere, 
van de huwelijkstrouw: dat het niet 
is omdat ook andere opvattingen 
over zogenaamde open huwelijksbe
levingen, vrije sexuele omgang tus
sen de geslachten, doorgang vinden 
onder zekere groepen van de bevol-

king in Belgie of die van Belgie 
omringende landen, (dat) de Bel
gische wetgeving ter zake zoals zij 
vigeert, de goede zeden niet meer 
beschermt, wanneer zij maatregelen 
neemt om buitenechtelijke betrek
kingen (sexuele} van haar rechtson
derhorigen te bestraffen; dat deze 
inmenging in het intieme leven niet 
strijdig is met de eerbiediging van 
het prive-leven, noch met de rechten 
van de mens; dat de vrijheid van 
handelen van beide echtgenoten 
geeerbiedigd wordt, zolang zij de 
duurzaamheid van het huwelijk zelf 
niet in het gedrang brengt; dat de 
emanatie van de wil van de bevol
king zo gericht is dat overspel als 
penaal feit behouden is gebleven 
door de Belgische wetgever en dat 
de bewering als zou het tegen de 
geevolueerde zeden in Belgie zijn 
om overspel strafbaar te stellen, 
niet gefundeerd is »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft, enerzijds, dat over
spel strafbaar is gesteld door de 
wetgever en, anderzijds, dat deze 
laatste heeft kunnen oordelen dat 
die maatregel in de Belgische 
samenleving nodig is voor de 
bescherming van de goede zeden en 
van het recht op huwelijkstrouw; 

Dat het arrest zodoende, zonder 
tegenstrijdigheid, eisers conclusie 
beantwoordt en wettig beslist dat de 
inmenging in het prive-leven met 
het oog op de bestraffing van over
spel niet strijdig is met artikel 8 van 
het eerder vermelde Verdrag; 

W at de grieven sub B betreft : 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie betoogde : dat hij sinds enkele 
jaren een onwettig gezin vormt met 
een andere vrouw dan zijn echtge
note; dat de leden van het onw_ettig 
gezin, in de eerste plaats de man en 
de vrouw die het stichten, recht heb
ben op de eerbiediging van hun 
gezinsleven; dat tot de prive
aspecten van dat gezinsleven 
behoort tot sexuele leven tussen de 
man en de vrouw die het stichten; 
dat niet staande kan worden gehou
den dat deze beleving, omwille van 
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haar onwettig karakter, dit is zon
der dat de betrokkenen met elkaar 
gehuwd zijn, strijdig zou kunnen 
zijn met bijvoorbeeld de goede 
zeden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : « dat het feit dat (eiser) een 
ander gezin vormt met een andere 
vrouw en kind, niet beletten kan dat 
hij zijn wettig bestaand huwelijk 
onduurzaam maakt; dat door de 
bestraffing van dit laatste feit de 
over heid geen inmenging doet in de 
prive-aspecten van dit ander onwet
tig samenleven; dat artikel 8 van het 
Verdrag niet belet dat de verdrag
sluitende staat kan oordelen over 
het nodig karakter van zijn inmen
ging wanneer hij vaststelt, zoals ter 
zake, dat bepaalde handelingen van 
ethische aard, die de betrekkingen 
tussen de man en de vrouw betref
fen, dienen beteugeld voor de 
bescherming van de goede zeden of 
de bescherming van de rechten van 
anderen binnen hetzelfde instituut; 
dat zulks in casu het geval is daar 
overspel tegen de rechten is die de 
vrouw verworven heeft uit haar 
huwelijk >>; 

Overwegende dat het arrest daar
mee te kennen geeft dat het open
baar gezag, door de bij de wet 
bepaalde bestraffing van eisers 
overspel, geen met het verdrag strij
dige inmenging doet in eisers 
onwettig gezin, inzonderheid in de 
prive-aspecten ervan; 

Dat het arrest zodoende eisers 
conclusie beantwoordt en geenszins 
artikel 8 van het Verdrag schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

nodig » tot bescherming van onder meer 
de goede zeden en de rechten van ande
ren en dat de strafrechtelijke beteuge
ling van overspel niet " nodig » is om 
deze goede zeden en de rechten van 
anderen te beschermen, in het arrest 
desaangaande wordt overwogen : « dat 
artikel 8 van het Verdrag niet belet dat 
de verdragsluitende staat kan oordelen 
over het nodig karakter van zijn inmen
ging wanneer hij vaststelt, zoals ter 
zake, dat bepaalde handelingen van 
ethische aard, die de betrekkingen tus
sen de man en de vrouw betreffen, die
nen beteugeld voor de bescherming van 
de goede zeden of de bescherming van 
de rechten van anderen binnen hetzelfde 
instituut; dat overeenkomstig artikel 8 
van het Verdrag de Staat mag tussenko· 
men in het prive-leven wanneer prive· 
rechten van anderen geschonden wor
den; dat zulks in casu het geval is daar 
overspel tegen de rechten is die de 
vrouw verworven heeft uit haar 
huwelijk »; uit de overweging van het 
arrest blijkt dat het hof van oordeel is 
dat iedere verdragsluitende Staat zelf en 
zelfstandig zou oordelen over « het nodig 
karakter » van de inmenging in het pri
ve-leven die hij in zijn wetgeving voor
ziet; hierdoor de draagwijdte van 
artikel 8 en de staatsbindende kracht 
van het verdrag zelf worden miskend; 
waar het « noodzakelijk karakter , van 
de strafrechtelijke vervolgbaarheid van 
overspel, in strijd met wat ontwikkeld 
werd in de conclusie van eiser, niet 
wordt aangetoond in het arrest, dit 
arrest meteen ook artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest niet 
zegt dat iedere verdragsluitende 
staat « zelf en zelfstandig » oordeelt 
over het nodig karakter van de 
inmenging in het prive-leven, maar 
wel dat hij daarover oordeelt met 
het oog op de noodzakelijke 
bescherming van een van de belan-

Over het tweede middel, afgeleid uit gen die als essentieel worden 
de schending van de artikelen 8 van het beschouwd en die in artikel 8 van 
Verdrag tot Bescherming van de Rech- het Verdrag limitatief worden opge
ten van de Mens en de Fundamentele somd; 
Vrijheden en 97 van de Grondwet, Dat het voorts te kennen geeft dat 

doordat, nadat eiser als verweer had de Belgische wetgever heeft kunnen 
opgeworpen dat, zelfs indien men zou 
aannemen dat buitenechtelijke geslachts- oordelen dat de strafrechtelijke 
gemeenschap strijdig zou zijn met de beteugeling van overspel, in de Bel
goede zeden, een inmenging in het prive- gische samenleving, nodig is ter 
!even en gezinsleven dan nog enkel ver- bescherming van in dat artikel aan
antwoord zou kunnen zijn « voor zover .... gewezen belangen, met name de 
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i~oede zeden en de rechten die ver
weerster door haar huwelijk heeft 
verworven; dat het arrest aantoont, 
zoals blijkt uit het antwoord op het 
eerste middel, waarom het hof van 
beroep van oordeel is dat de Bel
gische wetgever aldus binnen de 
grenzen blijft van de door artikel 8 
van het Verdrag toegestane « inmen
ging >>; dat het zodoende eisers con
clusie beantwoordt en de beslissing 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, en 
gesteld als volgt Artikel 3 bepaalt onder 
meer dat niemand mag worden onder
worpen aan onmenselijke of vernede
rende handelingen of straffen. De behan
deling die men de verdachte van over
spel doet ondergaan, is onmenselijk en 
vernederend. Opgespoord wordt, dank zij 
de strafrechtelijke vervolgbaarheid van 
de feiten bedoeld in artikel 387 op welke 
wijze een man en een vrouw intiem 
samen geweest zijn. Aan de betrokkenen 
worden vragen gesteld nopens hun 
intiem Ieven, wat onmenselijk en v:erne
derend is. Desnoods worden opspormgen 
gedaan in de slaapkamer en in het bed, 
om aanwijzingen te vinden nopens de 
aard van het samenzijn, enz. Aldus laat 
de overheid een onmenselijke en verne
derende behandeling toe, zonder enig 
aanvaardbaar motief of mogelijk resul
taat in verband met wat nagestreefd 
wordt. Doordat in het arrest de resulta
ten van dergelijke onwettige vernede
rende behandelingen publiek worden 
gemaakt, is het mede een element van 
deze vernedereende behandeling en 
schendt het aldus artikel 3 van het Ver
drag: 

Overwegende dat noch uit de vast
stellingen van het arrest, noch uit 
de overige stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser aan een onmenselijke of ver
nederende behandeling of straf in 
de zin van artikel 3 van het Verdrag 
is onderwo.rpen; 

Dat zulks niet kan worden afge
leid uit de enkele omstandigheid 
dat eiser, overeenkomstig de wet, 

wegens overspel het voorwerp was 
van een gerechtelijk strafonderzoek 
en nadien werd vervolgd en veroor
deeld of uit het feit dat de uitspraak 
van de veroordeling, overeenkomstig 
het voorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet, in openbare terechtzit
ting is geschied; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiiHe 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
weerster : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, en gesteld als volgt : 
Om de eis van verweerster gegrond te 
verklaren overweegt het arrest : « dat 
niet bewezen is dat de burgerlijke partij 
na haar religieuze echtscheiding (13 juli 
1978) een geestesgesteldheld vertoonde 
van die aard dat zij haar burgerlijk 
huwelijk als niet-bestaande aanziet; dat 
niet bewezen voorkomt dat de burger
lijke partij ermee ingestemd heeft dat 
(eiser) met een andere vrouw geslachts
gemeenschap zou onderhouden en er een 
gezin mee vormt zolang hun bur&:er~ijk 
huwelijk niet ontbonden is; zelfs md1en 
zij heiden toegestemd hebben in een 
Joods godsdienstige echtscheiding, de 
burgerlijke partij de religieuze echtschei
ding uit vrije wil aanvaard en aangeno
men heeft >>. Door deze overweging 
wordt enkel aangehaald dat, volgens het 
arrest, door eiser in zijn verweer op de 
vordering van verweerster niet bewezen 
werd, en daaruit besluit het arrest tot de 
gegrondheid van de vordering van ver
weerster. De gegrondheid van de verde
ring van de burgerlijke partij onderstelt 
nochtans dat deze het positief bewijs 
Ievert van haar schade. Op geen enkele 
wijze wordt in het arrest gewezen op het 
effectief bestaan van de schade waarvan 
de vergoeding werd gevorderd door ver
weerster, die nochtans het bewijs van 
die schade moet leveren. Door tot toe
kenning van de vordering van verweer
ster te besluiten enkel wegens de 
beweerde ontstentenis van het negatief 
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bewijs vanwege eiser, schendt het arrest 
dan ook artikel 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gezegd « dat beide huwe
lijkspartners recht hebben op de 
eerbiediging, de ene door de andere, 
van de huwelijkstrouw » en dat 
<< overspel tegen de rechten is die de 
vrouw verworven heeft uit haar 
huwelijk », preciseert, in antwoord 
op eisers verweer, dat de religieuze 
echtscheiding van de partijen niet 
wegneemt dat verweerster nog 
schade kan lijden ten gevolge van 
eisers overspel en « dat de rechter 
weliswaar over de draagwijdte van 
het voorgehouden religieus karakter 
van de echtscheiding niet oordeelt, 
doch enkel over de schade die de 
burgerlijke partij mogelijk lijdt door 
het schenden van het voortbestaan 
van haar burgerlijk huwelijk, door 
(eiser) »; dat het arrest voorts ver
meldt « dat beide partijen door het 
aangaan van het burgerlijk huwelijk 
overeenkomstig de Belgische wetge
ving ... de rechtsplicht op zich gena
men hadden overeenkomstig de Bel
gische wetgeving betreffende het 
huwelijk te leven als man en 
vrouw » en dat eiser van die plicht 
niet was ontheven; 

Dat daaruit volgt dat, naar het 
oordeel van het hof van beroep, het 
bewijs is geleverd dat verweerster 
door de krenking van haar recht op 
huwelijkstrouw nadeel heeft gele
den; 

Dat het hof van beroep, door op 
grond daarvan aan verweerster een 
frank wegens morele schade toe te 
kennen, geenszins artikel 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

15 juni 1982 - 2' kamer - Voorzittw 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver· 
slaggever · de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo·· 
caat-generaal - Advocaat : mr A. Hey
vaert, Gent. 

Nr. 612 

2" KAMER - 15 juni 1982 

1° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - MOREEL BESTAND
DEEL - BEGRIP 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 10 - RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGS
UITING - BESTRAFFING, OVEREENKOMSTIG 
DE WET, VAN OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN TER GELEGENHEID VAN EEN 
DEMONSTRATIE - GEEN SCHENDING VAN 
HET RECHT OP VRIJHEID VAN MENINGS 
UITING. 

3° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN - BESTRAFFING, OVER

EENKOMSTIG DE WET, VAN OPENBARE 
SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN TER GELE
GENHEID VAN EEN DEMONSTRATIE- GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT OP VRIJHEID 
VAN MENINGSUITING. 

4° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN STRAFWETBOEK, 

ARTT. 383 TOT 386 - GOEDE ZEDEN - BEGRIP 

1" Het moreel bestanddeel van het mis
drijf « openbare zedenschennis » 

bestaat erin dat de dader met vrije en 
bewuste wil de handeling pleegt waar
van hij weet dat zij als zedenschen
nend strafbaar is (1). (Artt. 385 en 386 
Sw.) 

2" en 3" Bestraffing, overeenkomstig de 
artt. 385 en 386 Sw., van openbare 
zedenschennis ter gelegenheid van een 
demonstratie it? geen beperking van de 

Om die redenen, verwerpt de (1) Cass., 30 jum 1958 (Bull en P.as., 1958, I, 
voorziening; veroordeelt eiser in de 1214), raadp! Cass., 9 april 1974 (A.C., 1974, 
kosten. 873) 
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uitoefening van het recht op vrijheid 
van meningsuiting die onverenigbaar 
is met art. 10 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens. 

4' Het wettelijk begrip " goede zeden » 
dient te worden bepaald aan de hand 
van de door de wet op het stuk van de 
openbare zedelijkheid beschermde 
waarden, zeals zij door het collectief 
bewustzijn van het ogenblik worden 
aangevoeld (2). (Artt. 383 tot 386 Sw.) 

(VANDE WALLE E.A.) 

ARREST 

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

Overwege:p.de dat het arrest de 
eisers veroordeelt wegens 

A. In het openbaar de zeden te 
hebben geschonden door handelin
gen die de eerbaarheid kwetsen, 
met de omstandigheid dat de schen
nis gepleegd werd tegenover niet 
vereenzelvigde minderj arigen; 

B. In het openbaar de zeden te 
hebben geschonden door handelin
gen die de eerbaarheid kwetsen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 385 en 386 van het Strafwet
boek en van de in het strafrecht vige
rende basisopvatting van het misdrijf als 
bestaande uit een materieel en een 
moreel bestanddeel, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat voor het plegen van de ten 
laste van de eisers gelegde feiten geen 
bijzonder opzet vereist is, de intentiona
liteit slechts in aanmerking laat komen 
als een omstandigheid die de ergheid 
van de feiten kan bei:nvloeden, 

terwijl de vaststelling dat er geen bij
zonder opzet vereist is, de rechter uiter
aard niet ontslaat van een onderzoek 
naar het algemeen opzet en van het 
beantwoorden van de in de conclusie 

gestelde argumenten dienaangaande, 
daar het algemeen opzet niet herleidbaar 
is tot een loutere omstandigheid maar 
integendeel een als dusdanig te beoorde
len bestanddeel van het misdrijf uit
maakt: 

Overwegende dat het moreel 
bestanddeel van het misdrijf van 
openbare zedenschennis erin be
staat dat de dader met vrije en 
bewuste wil de handeling pleegt 
waarvan hij weet dat zij als zeden
schennend strafbaar is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat « het door de (eisers) uitge
drukt bijzonder opzet (een demon
stratie houden) » - waarmee het 
arrest zinspeelt op de eigenlijke 
bedoeling van de eisers - « hen 
niet de mogelijkheid ontnam ervan 
bewust te blijven dat de door hen 
opzettelijk in het openbaar gestelde 
handelingen de eerbaarheid zouden 
kunnen kwetsen »; 

Dat het arrest zodoende beslist 
dat de eisers de hun ten laste 
gelegde feiten hebben gepleegd met 
het door de wet vereiste opzet en 
dat derhalve het moreel bestanddeel 
van het misdrijf van openbare 
zedenschennis aanwezig is; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van de eisers beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
van 4 november 1950, 385 en 386 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest, om tot zijn besluit
vorming te komen, oordeelt dat het in 
zijn consideransen erkende feit dat het 
ging om een « spectaculaire manifestatie 
voor een meer verdraagzame maatschap
pij wat de problematiek van het naakt
zijn in het openbaar betreft "• niet weg
neemt dat deze handelingen, zelfs ------------------1 in .voormeld kader gepleegd, de eerbaar
held kwetsen, dat zij aan alle aanwezi
gen zonder onderscheid op de aan de 
kust meest bezochte dag werden opge-

(2) Cass., 24 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 197) 
en cone!. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, 
R. W, 1981-1982, kol. 1815. 
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drongen en dat de censuurbandjes dien
den om de bedoeling nog duidelijker te 
onderstrepen, 

terwijl, eerste onderdeel, het de rech
ter niet toekomt te oordelen of zich uit 
te spreken over de opportuniteit van de 
middelen waarmee de vrijheid van 
meningsuiting zelf wordt uitgeoefend 
maar zich dient te beperken tot de 
bestraffing van de misdrijven ter gele
genheid van het gebruikmaken van de 
vrije meningsuiting gepleegd en slechts 
voor zover geen beperking aan deze vrij
heid wordt opgelegd die in een democra
tische samenleving onnodig is; 

tweede onderdeel, de argumenten van 
de eisers niet genoegzaam worden beant
woord, waar zij, steeds in het kader van 
de vrije meningsuiting, zich beroepen op 
het demonstratiekarakter van de feiten, 
buiten de sexuele sfeer en buiten elke 
ophitsing tot immo:raliteit, om tot een 
uitsluitingsgrond te concluderen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

de eisers te veroordelen wegens 
openbare zedenschennis, niets 
anders doet dan overeenkomstig de 
artikelen 385 en 386 van het Straf
wetboek de misdrijven bestraffen 
die zij pleegden ter gelegenheid van 
hun « demonstrR.tie »; d11t het alrlus 
meteen te kennen geeft ~~ zonder 
artikel 10 van het w~rdrag tot 
Bescherming van de Hechten van de 
Mens en de Fundamentele Vri,ihe 
den van 4 november HJ50 te schen
den - dat die bij de wet bepaalde 
bestraffing geen beperking van de 
uitoefening van het recht op vrij
heid van meningsuiting oplevert die 
onverenigbaar is met vnm·melde ver
dragsbepaling; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de eisers bij 
conclusie aanvoerden dat als uitslui
tingsgrond moet worden aangeno
men tot demonstratiekarakter van 
de feiten << omdat de eisers een 
nogal spectaculaire demonstratie 
hebben gehouden voor een meer 
verdraagzame maatschappij wat de 
problematiek van het naakt-zijn in 
het openbaar betreft »; 

Overwegende dat het arrest dat 
verweer verwerpt op de volgende 
gronden : << Ret feit dat de (eisers) 
de hen ten laste gelegde feiten heb
ben gepleegd als " een spectaculaire 
manifestatie voor een mee:r bedraag
zame maatschappij wat de proble
matiek van het naakt-zijn betreft ", 
neemt niet weg dat deze handelin
gen, zelfs in het voormeld kader 
gepleegd, de eerbaarheid kwetsen. 
Zij werden aan alle aanwezigen zon
der onderscheid op de aan de kust 
meest bezochte dag opgedrongen ... 
Ret feit dat bepaalde (eisers} "cen
suurbandjes " droegen of ter plaatse 
op bepaalde lichaamsdelen aan
brachten, is zoals uit de in het dos
sier voorhanden foto's duidelijk 
blijkt, volstrekt niet "uit om.zi.chtig
heid" bedoeld, maar wel om de hier-· 
boven uiteengezette zedenschen
nend ondervonden bedoeling nog 
duidelijker te onderstrepen >>; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van de eisers beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schenrl.ing van de art:ikeleu !J7 van de 
Gronrlwet, 3115 ''n il86 van het Strafwet 
hoek, 

donrdat hei; arrest de eisers veroor
dedt na overwogen te hebben dat de 
als zedenschennend beschouwde feiten 
« aan het oordeel van de doorsneeburger 
moeten worden getoetst, die ze ongetwij
feld als voor zijn eerbaarheid kwetsend 
aanvoelt "• 

terw(fl de aan evoluti.e onderhevige 
inhoud van het wettelijk begrip goede 
zeden niet kan worden getoetst aan de 
desbetreffende opvattingen van de uiter
aard niet nauwkeurig te bepalen « door
sneeburger "• maar aan de hand van de 
door de wet op het stuk van de openbare 
zedelijkheid beschermde waarden, zoals 
zij door het collectief bewustzijn van het 
ogenblik worden aangevoeld : 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat de door de eisers 
gepleegde feiten ongetwijfeld door 
de doorsneeburger als kwetsend 
vom· zijn eerbaarheid worden erva· 
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ren, te kennen geeft dat die fe1ten 
de op het stuk van de openbare 
zedelijkheid door de wet bescherm
de waarden, zoals zij door het col
lectief bewustzijn van het ogenblik 
worden aangevoeld, schenden; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantii:He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

een ander een onrechtmatig voordeel 
te verschaffen (1). (Artt. 193 en 213 
Sw.) 

2• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat kritiek oefent 
op een beschikking van de bestreden 
beslissing waardoor de eiser niet bena
deeld kan zijn (2). 

(ROORYCK T. MR. MEWISSEN - CURATOR IN RET 
FAILLISSEMENT VAN MAERTENS GEBROEDERS 

P.V.B.A., C. VAN MAELE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
Om die redenen, verwerpt de gericht is tegen de beslissing op de 

voorziening; veroordeelt de eisers in strafvordering tegen eiser : 
de kosten. 

15 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. P. Van 
Eeckhout. 

Nr. 613 

2• KAMER - 15 juni 1982 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN BEDRIEGLIJK 
OPZET - BEGRIP 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING MID-
DEL Wtv\RIJ\1 KRITIEK WORDT GEOEFEND OP 
EEJ\1 BESCHIKKING V l\.J\1 DE BESTREDEN 
BESLISSING W tv\RDUUR DE ElSER NIET KON 
BENADEELD ZIJ1\i 
MID DEL 

1\JI·:T <J)I;TVANKELIJK 

1 • Het bednegllJk upzet dat mzake vals 
he1d of het gebrwk van valse stukken 
is vere1st, 1s het opzet om zJChzelf vf 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 196 en 197 van het Strafwet
boek, 

doordat, eerste onderdeel, het hof niet 
aangeeft waarin het mogelijk nadeel 
voor de andere schuldeisers van de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Maertens lag, dat uit het 
gebruik van de valse stukken kan voort
vloeien; 

tweede onderdeel, het hof eveneens 
nalaat het oogmerk om te schaden van
wege eiser te verantwoorden, 

terwijl die elementen nochtans consti
tutieve bestanddelen van het misdrijf 
van gebruik van een vals stuk zijn en 
eiser daarenboven voor het hof van 
beroep daaromtrent had geconcludeerd 
maar het hof nalaat hierop te antwoor
den 

Overwegende dat voor de straf
baarheid van het gebruik van een 
vals stuk is vereist dat het gebruik 
nadeel kan berokkenen en dat 
degene die van het stuk gebruik 
maakt, handelt hetzij met bedrieg-

(1) Cass., 20 nov 1973 (A.C., 1974, 325), 
15 maart 1978 (1b1d., 1978, 835), 6 feb. 1979 
(ib1d., 1978 79, 641) en 9 feb. 1982 (1b1d., 
1981 82, nr 352). 

(2) Cass 7 feb 1979 ( 4.C', 1978 79, 661) 
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lijk opzet, hetzij met het oogmerk 
om te schaden; dat het vereiste 
bedrieglijk opzet is het opzet zich
zelf of een ander een onrechtmatig 
voordeel te bezorgen; 

Overwegende dat het arrest, na 
te hebben aangegeven in welke 
omstandigheden eiser van het vals 
stuk gebruik heeft gemaakt, 
wetende dat het vals was, vaststelt : 
« Bij het indienen van de schuldvor
dering handelde (eiser) met het 
bedrieglijk opzet een onrechtmatig 
voordeel te bekomen voor de bevoor
rechte schuldeiser naamloze ven
nootschap W estfinance ten nadele 
van de boedel van de gewone 
schuldeisers. (Eiser) stelt dat er 
geen nieuw nadeel was omdat de 
lening bestond. Van belang is dat de 
lening niet zou toegestaan zijn aan 
de beklaagde Van Maele »; dat het 
arrest voorts releveert : << De schade 
die de boedel van het faillissement 
ten gevolge van het weerhouden 
misdrijf leed, bestaat hierin : door 
gebruik te maken van de akte waar
door de naamloze vennootschap 
Westfinance een voorrecht verkreeg 
op de handelszaak, dat de eigenlijke 
ontlener, beklaagde Van Maele, niet 
kon geven, heeft de curator aan de 
naamloze vennootschap W estfinance 
bij voorrang een bedrag van 848.026 
frank uitbetaald dat de naamloze 
vennootschap anders niet zou gekre
gen hebben »; 

Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt en de beslissing 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 196 en 197 van het Strafwet
boek, 

doordat het hof van beroep nalaat de 
persoonlijke tussenkomst van eiser in 
deze zaak aan te geven; eiser immers als 
hoofd van een bedrijf met een honderd 
tal werknemers met persoonlijk tussen
komt m de vernchtmgen, erser overigens 
heeft aangevoerd dat het zrjn aange 
stelde drrecteur, de heer Floren, was dre 
de verrichtmg in kWestre heeft gedaan, 

dit door de heer Floren zelf in het straf
dossier werd bevestigd; het Hof nalaat 
hierop te antwoorden, 

terwijl de persoonlijke tussenkomst 
van een persoon een noodzakelijke ver
eiste is voor zijn strafbaarstelling; boven
dien het hof gehouden was hierop te ant
woorden : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt : << Het gebruik dat (eiser) 
gemaakt heeft van het vals bevon
den stuk ( ... ) bestaat hierin dat 
hij, in zijn hoedanigheid van afge
vaardigd beheerder van de naam
loze vennootschap Westfinance, op 
14 oktober 1976 een aangifte van 
schuldvordering in het faillissement 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Maertens Gebroe
ders heeft ondertekend en ingediend 
ter opvordering van het saldo van 
de lening van 31 maart 1973 >>; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter heeft aangevoerd dat 
bedoelde verrichting door een 
andere persoon werd gedaan; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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 eerste middel, hieruit afge
leid dat : er een schending is gebeurd 
van substantiiile of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vormen; de burger
lijke partij op de zitting van 4 november 
1981 afwezig was en verstek jegens haar 
werd vastgesteld; op die zitting de zaak 
ten dele werd behandeld, namelijk door 
het voorbrengen van het verslag van de 
raadsheer-verslaggever, de zaak in voort
zetting werd gesteld op de zrttmg van 
7 december 1981; op dre zrtting geen 
vaststelling werd gedaan van de hchtmg 
van het verstek op het zrttmgsblad en drt 
evenmm gebeurt m het arrest zelf, ter 
WIJl m. de gegeven srtuatre de hchtmg 
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van het verstek op het zittingsblad 
diende te worden vermeld : 

Overwegende dat het middel 
enkel kritiek oefent op de beschik
king van het arrest waarbij wordt 
vastgesteld dat de beslissing ten 
aanzien van verweerder op tegen
spraak is gewezen; dat die beschik
king voor eiser geen nadeel kan 
opleveren; 

Dat het middel mitsdien, bij 
gemis van belang, niet ontvankelijk 
is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat : de aanstelling als burgerlijke 
partij van de curator van het faillisse
ment va~'l de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Maertens 
Gebroeders en van Christiaan Van 
Maele onontvankelijk was; dit faillisse
ment vereffend werd op 24 september 
1979 en gesloten bij vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Brugge op 
4 oktober 1979; het faillissement werd 
heropend bij vonnis van 21 februari 1980 
van de Rechtbank van Koophandel te 
Brugge; dit vonnis, de heropening van de 
debatten (lees : van het faillissement) 
bevelend, gebrekkig was naar vorm en 
inhoud; dit. vonnis immers ambtshalve is 
gewezen, waarbij echter eveneens verwe
zen wordt naar een verzoek van de curFl
tor, terwi.il het verzoel,schrift niet aan
vvezig is in bet gerechtelijk dossier; 
derhalve het fflilJissement als definitief 
gesloten moet worden beschouwd : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het thans aan
gevoerde verweer aan de feitenrech
ter werd onderworpen; 

Dat het middel, nu het regels van 
openbare orde of van dwingende 
aard niet raald en de feitenrechter 
daarovm' niet uit eigen beweging 
heefL beslist, niJm.w en derhcdve niet 
ontvanh:elijk is; 

king dat de curator de bedoelde som niet 
aan eiser heeft uitbetaald maar wel aan 
de naamloze vennootschap Westfinance, 
zodat er van enige teruggave geen 
sprake kan zijn : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser met 
bedrieglijke opzet gebruik heeft 
gemaakt van een valse akte 
wetende dat zij vals was, beslist : 
« Hij beging niet louter een beheers
fout die zijn contractuele aansprake
lijkheid jegens de vennootschap in 
het gedrang brengt. Deze fout is ter
zelfder tijd een onrechtmatige daad 
waardoor hij ook jegens derden die 
dientengevolge schade lijden, per
soonlijk aansprakelijk is »; dat het 
arrest vervolgens oordeelt dat de 
schade die de boedel van het faillis
sement ten gevolge van het tegen 
eiser bewezen verklaarde misdrijf 
leed, hierin bestaat dat de curator 
aan de naamloze vennootschap 
Westfinance bij voorrang een 
bedrag van 848.026 frank uitbe
taalde, dat die vennootschap, indien 
geen gebruik van de valse akte was 
gemaakt, niet zou hebben gekregen; 
dat het arrest dienvolgens eiser tot 
het hetalen van dat bedrag als schs
devergoeding aan verweerder ver·· 
oordeelt; 

Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt en de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Over lwt vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 15 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 

doordat het hof beslist dat eiser per- de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
soonlijk tot terugbetaling van 84fi.026 slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
frank gehouden is, dende conclusie van de h. Velu, advo-

/.envUl het hof besli.st niet autwoordt caat·peneraal - Advocaat : mr .. J. Lie
op de ln el5ers corlChtt,ie gestelrle opmm.· , veJts, Brngge. 
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Nr. 614 

2• KAMER - 15 juni 1982 

DIEFSTAL EN AFPERSING BEDRIEG-
LIJK OPZET BEG RIP. 

Het in de zin van art. 461, eerste lid, Sw. 
vereiste bedrieglijk opzet bestaat zodra 
degene die een zaak tegen de wil in van 
de eigenaar wegneemt, het voornemen 
heeft ze niet terug te geven en er 
« animo domini >> over beschikt, zelfs 
indien hij met de wegneming geen per
soonlijk voordeel heeft beoogd of de 
wegneming uitsluitend ten voordele van 
een derde heeft gepleegd (1). 

{VAN CAUWENBERGHE 
T. " BETONWEGENBOUW » N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat, eerste onderdeel, het hof van 
beroep overweegt dat de argumentatie 
van eiser, « als zou er bij de werken te 
Hamme te veel aarde voorhanden 
geweest zijn zodat men in nood was om 
kwestieuze gronden, vooral de slechte 
gronden weg te werken, behalve in de ver
klaringen van de beklaagden, nergens 
enige steun vindt "• 

terwijl eiser bij conclusie heeft aange
voerd dat uit het strafdossier duidelijk is 
gebleken dat de getuigen, te weten de par
ticulieren aan wie werd geleverd, alleen 
de indruk hadden dat. men blij was van de 
grond af te zijn (de verklaringen van 
Roger Van den Bosch, Rottiers, Vermeir 
en Verzele); het arrest, door hiermee geen 
rekening te houden en eisers conclusie 
niet te beantwoorden, niet regelmatig 

gemotiveerd is; uit de verklaringen noch
tans duidelijk kori worden afgeleid dat 
men in nood was om die kwestieuze 
gronden, vooral de slechte gronden, weg 
te werken; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
overweegt dat uit de stukken van het 
strafdossier, meer bepaald de verklarin
gen van de vrachtwagenbestuurders, 
blijkt dat eiser opdracht ga:f gronden van 
de werven te vervoeren naar de particulie
ren zonder dat hij · daartoe gemachtigd 
was door zijn werkgeefster, en aldus vol
gende leveringen bewezen zijn : naar het 
industrieterrein te Hamme, bij Achiel 
Verzele, te Drijgoten, bij Den Bunt, aan 
een onbekende vrouw te Hamme en in de 
Gaverstraat te Grimbergen, 

terwijl eiser bij conclusie heeft aange
voerd dat de beweerde leveringen steeds 
werden gedaan met het akkoord en het 
medeweten van zijn werkgeefster, in casu 
de heer De Meester, ja zelfs in opdracht 
van genoemde; uit de verklaringen van 
Safrien Van den Neste, Nazaire Scheer
linck en Louis Rottiers immers duidelijk 
is geblekeh : dat De Meester op de hoogte 
en akkoord was met de leveringen op het 
industrieterrein te Hamme; dat bij Achiel 
Verzele niet werd geleverd omdat .de 
slechte staat van de weg de leveringen 
onmogelijk maakte; dat wat betreft het 
stort te Drijgqten, nadat het werk was stil
gelegd, op bevel van De Meester op 
dezelfde plaats werd gestort; dat in ver
band met de Gaverstraat te Grimbergen 

' (bedoeld Groeneweg 34. te Grembergen) 
De Meester « zelf " opdracht gaf om grond 
te ;:;torten op het terrein van de zuster van 
Vermeir en eveneens op het terrein te 

· Zele, eigendom van Kamiel Cleemput; het 
arre.st, door met deze 'getuigenverklarin
gen geen rekening te houden en ze niet te 
onderzoeken, eisers conclusie niet beant
woordt en niet regelmatig gemotiveerd is; 
hieruit nochtans duidelijk blijkt dat eiser 
heeft gehandeld hetzij in opdracht van 
zijn werkgeefster, hetzij met haar 
akkoord en medewet.en, het. arrest de 
beslissing uit.sluit.end laat steunen op een 
stuk, uit.gaande van de werkgeefster zelf : 

1. Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk

----------------1 heid.van het eerste onderdeel, hieruit 
(1) Cass., 17 nov. 1954 (Bull. en Pas., 1955, I, 

246); 17 nov. 1958 (Bull. en Pas., 1959, I, 284); 
27 juni 1960 (ibid., 1960, I, 1225); 16 nov. 1971 
(A. C., 1971, 263); 19 nov. 1973 (ibid., 1974, 315) en 
22 juli 1975 (ibid., 1975, 11. 79); vgl. Cass., 4 nov. 
1974 (ibid., 1975, 298); 17 feb. en 12 april 1976 
(ibid., 1976, 698 en 931). 

afgeleid dat, nu het arrest bij middel 
van andere consideransen de mate
riele en morele bestanddelen van het 
aan eiser ten laste gelegde misdrijf 
vaststelt e.:r;:t eisers grieven en ver
weermiddelen voldoende beant-
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woordt, waardoor de beslissing zowel 
op strafrechtelijk als op civielrechte
lijk gebied verantworod blijft, het 
onderdeel een overtollig motief aan
vecht en mitsdien bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eisers verweer 
erop neerkomt dat vel'Weerster haar 
eigendomsrecht op deze gronden vrij
willig had verzaarl:t en ze als « res 
derelictae » had achtergelaten zodat 
de toeeigening ervan niet strafbaar 
was; het arrest mitsdien op het door 
eiser bij conclusie aangevoerde feit, 
dat het misdrijf mtsluit, diende te 
antwoorden; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden verworpen; 

2. Over het middel zelf: 

Overwegende dat het arrest -eisers 
verweer, als zou het waardeloze 
grand zijn geweest waarvan verweer
ster gaarne af was, als ongeloof
waardig verwerpt omdat dit uitslui
tend op de verklaringen van de be
klaagden zelf berust en nergens 
enige steun vindt; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat uit de stukken van het strafdos
sier, meer bepaald de verklaringen 
van de vrachtwagenbestuurders, 
blijkt dat de beklaagden, elk. afzon
derliJk en los van elkaar naar gelang 
de mogelijkheden zich voordeden, 
opdracht gaven grand van de werven 
te vervoeren naar particulieren, zon
der daartoe gemachtigd te zijn 
geweest door hun werkgeefster »; dat 
de appelrechters voorts de nummers 
van de processen-verbaal aangeven 
waaruit blijkt dat eiser aldus grand, 
die zijn werkgeefster toebehoorde, 
heeft doen vervoeren naar het mdus
trieterrein te Hamme, naar Ach1el 
Verzele, naar Drijgoten, naar Den 
Bunt, naar een vrouw te Hamme en 
naar Grembergen; 

O:verwegende dat de appelrechters 
zodoende de bepaalde feitehJk.e gege 
vens waarop ZlJ hun beshssmg laten 
steunen, nauwkeurig aangegeven; 
dat .llJ aldus de m dP conclus1e uit 
eP.n,_gez?ttP, met eprstbedoeldP striJ 

dige of andere gegevens verwerpen 
en mitsdien de beslissing regelmatig 
met redenen omkleden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 461, 464 van het Strafwetboek 
en 1116 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep overweegt 
« dat eiser niet weigerachtig was drink
geld te aanvaarden ... dit op zichzelf nog 
geen bewijs is van bedrieglijk opzet, mqar 
niet kan geloochend worden dat hoe meer 
vrachtwagens eiser leverde, hoe meer 
drinkgeld hij in handen kreeg, zodat het 
ter zake neerkwam op "vergoeding" .en 
nog preciezer op" betaling yan prijs "voor 
geleverde aarde », 

terwijl eiser bij conclusie heeft aange
voerd dat hij nooit geld (in de zin van 
prijs) heeft opgestreken, slechts eenmaal 
uit erkentenis een tapijt heeft gekregen 
en eenmaal 1.000 frank drinkgeld van een 
genaamde Van den Bosch; de hoger geci
teerde overweging indruist tegen aile 
getuigenverklaringen; de schuldverkla
ring van eiser aan bedrieglijke wegne
ming van grond ter waarde van circa 
250.000 frank (hoe komt men tot dit 
bedrag ?} ten nadele van de naamloze ve:p.
nootschap Betonwegenbouw, van wie hij 
dienstbode of loondienaar was, door deze 
vage en niet bewezen motivering niet wet
telijk verantwoord is; het bewijs van het 
bedrieglijk inzicht, bedoeld door de artike
len 461, 464 van het Strafwetboek en 1116 
van het Burgerlijk W etboek, uit het een
malig feit, dat eiser 1.000 frank drinkgeld 
heeft gekregen, niet kan, noch mag wor
den afgeleid; het bedrog niet wordt ver
moed, doch moet worden bewezen 9-e 
beslissing die het bewijs van het bedrieg 
lijk inzicht op loutere onderstellingen laat 
steunen, niet wettig gemotiveerd 1s en het 
algemeen rechtsbeginsel, dat bedrog niet 
wordt vermoed, schendt : 

Overwegende dat het in de zin van 
artlkel 461, eerste lid, van het Straf
wetboek vere1ste bedneghJ];I: opzet 
bestaat zodra degene d1e een zaak 
tegen de wil m van de e1genaar weg
neemt, het voornemen heeft ze met 
terug te geven en er animo domini 
over beschikt, zelfs ind1en hiJ met de 
wegnemmg geen persoonhJk voor
deel heeft beoogd uf de wegneming 
mt!>luitend ten V()urdelp van een 
derdP hPeft gPpleegd, 
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Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiser, als dienst
bode of loondienaar, de aan zijn 
werkgeefster toebehorende grand, 
zonder haar toelating en tegen haar 
wil in heeft weggenomen en hem aan 
derden heeft overgedragen, de schul
digverklaring van eiser aan hem ten 
laste gelegde feiten wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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; 

PIGE HECHTENIS VAN DE UITGELEVERDh 
MET MISKENNING VAN DAT BEGINSEL -
ONWETTIGE BESLISSING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - UITLE

VERINGSOVEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
FRANKRIJK VAN 15 AUG. 1874, ART. 10 -
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS VAN DE UITGELEVERDE MET MISKEN
NING VAN HET SPECIALITEITSBEGINSEL VAN 
DE UITLEVERING WORDT GEHANDHAAFD 
ONWETTIGE BESLISSING. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO
PIGE HECHTENIS 20 APRIL 1874, ART. 5 - VOL
DOENDE BEZWAREN - REDENGEVING -
BEG RIP. 

II. In zoverre de voorziening 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND-

gericht is tegen de beslissing op de HAVING VAN DE HECHTENIS- WET VOORLO-

civielrechtelijke vordering van ver- PIGE HECHTENIS, ART. 5 - VERTRAGING IN 
weerster; HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK- REDENGE

VING - BEGRIP. 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

15 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matihijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler; A. 
Piret, Dendermonde. 

Nr. 615 

2' KAMER - 15 juni 1982 

1° U!TLEVERING UITLEVERINGSOVER-

EENKOMST TU3SEN BELGIE EN FRANKRIJK 
V '\.N 15 '\.UG 1874 '\.RT 10 SPECL"-LITEITSBE 
GINSEI V '\.N DE UITLEVERING UITZONDE 
Ril\!GEN HANDHAVING V '\.N DE VOORLO 

1' en 2' Krachtens art. 10 Uitleverings
overeenkomst tussen Belgie en Frank
rijk van 15 aug. 1874, vervangen bij 
art. 1 van de Verklaring van 18 juli 
1900, kan de overgeleverde persoon 
niet worden vervolgd of veroordeeld 
wegens een misdrijf dat v66r de uitle· 
vering is gepleegd en dat verschilt va11 
dat naar aanleiding waarvan de uitle· 
vering is geschied, tenzij hij er uit.
drukkelijk in heeft toegestemd om ver 
volgd of veroordeeld te worden, in 
welk geval zijn toestemming zal wor
den medegedeeld aan de regering die 
hem overgeleverd heeft, of zo hij, bin
nen de maand nadat hij op vrije voe
ten werd gesteld, het land waaraan hij 
overgeleverd werd, niet heeft verlaten, 
of, bij niet-toestemming van de uitgele
verde, zo de overtreding in de termen 
van de Overeenkomst valt en zo de 
regering, aan welke hij werd overgele
verd, vooraf de toestemming heeft ver
kregen van de regering die de uitleve
ring heeft verleend (1); wanneer uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 

__ re_slaan, niel blijkt .dat een .vcllLvorenc 
vermelde voorwaarden is vervuld ver
nietigt het Hot het arrest va~ de 
kamer van inbeschuldigingstellmg 
waarin wordt beslist dat de voorlop1ge 
hechtenis van de uitgeleverde wordt 

(1) Zie Cass., 6 aug 1895 (Bull en Pas, 1895, 
I, 268), 8 feb 1937 (Ibid, 1937 I, 47) en 26 JUUI 
1961 (Ibid' 1961 I, 1181) . 
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gehandhaafd wegens een misdrijf dat 
v66r de uitlevering is gepleegd en dat 
verschilt van dat naar aanleiding 
waarvan de uitlevering is geschied. 

3" Hoewel de onderzoeksgerechten, 
in geval van handhaving van de voor
lopige hechtenis, hun beslissing met 
redenen moet omkleden, zoals voorge
schreven is bij art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, zijn zij bij ontstentenis van 
conclusie dienaangaande, niet ver
plicht bovendien uitdrukkelijk vast te 
stellen dat er voldoende bezwaren 
tegen de verdachte bestaan (2). 

4" Bij ontstentenis van een conclusie van 
de verdachte waarin vertraging in het 
onderzoek van de zaak wordt aange
voerd, wordt de handhaving van de 
voorlopige hechtenis regelmatig gemo
tiveerd en wettelijk verantwoord door 
het onderzoeksgerecht, wanneer dit 
overeenkomstig art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlijkheid van de verdachte, nauw
keurig de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden omschrijft die de 
openbare veiligheid aanbelangen en 
die de handhaving van de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken (3). 

(DELANEY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1982 door het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter te Brugge op 6 december 
1980 tegen eiser een bevel tot aan
houding heeft verleend wegens 
A. diefstal met braak; B. bendevor
ming met het doel andere misdaden 
te plegen dan die waarop doodstraf 
of dwangarbeid is gesteld; C. vals-

heid in geschriften en gebruik 
ervan; D. oplichting; E. diefstallen; 
dat dezelfde onderzoeksrechter op 
22 december 1980 tegen eiser een 
bevel tot aanhouding heeft afgele
verd wegens heling; dat de raadka
mer, na eisers uitlevering door de 
Franse overheid, die aanhoudingsbe
velen heeft bevestigd bij beschik
king van 11 december 1981; dat het 
bestreden arrest de beschikking van 
de raadkamer van 27 april 1982, 
waarbij eisers voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd, bevestigt; 

Overwegende dat eiser op 7 mei 
1982 twee voorzieningen heeft inge
steld tegen het arrest van 7 mei 
1982, de ene tegen de beslissing 
waardoor het bevel tot aanhouding 
afgeleverd op 6 december 1980 werd 
gehandhaafd en de andere tegen de 
beslissing waardoor het bevel tot 
aanhouding afgeleverd op 22 decem
ber 1980 werd gehandhaafd; dat er 
termen zijn om de voorzieningen, 
die tegen hetzelfde arrest zijn 
gericht, te voegen; 

Over het eerste middel, hieruit afge-
leid : Het bevel tot aanhouding van 
6 december 1980 vermeldt onder de 
telastlegging B het feit van « bendevor
ming ». Tot op huidig ogenblik wordt die 
telastlegging nog steeds in aanmerking 
genomen ter gelegenheid van de bevesti
ging en nadien van de handhaving van 
de hechtenis en dit ten onrechte. Inder
daad, uit het dossier, dat het decreet van 
uitlevering van 2 april 1981 van de 
Franse regering bevat - decreet dat het 
gedeeltelijk gunstig advies van 18 maart 
1981 van de Kamer van Inbeschuldi
gingstelling te Parijs beaamde -, blijkt 
dat geen uitlevering werd toegestaan 
voor de thans nog steeds in aanmerking 
genomen telastlegging B van bendevor
ming. Overeenkomstig het specialiteits· 
beginsel, met name dat een verdachte 
enkel mag worden vervolgd in bet Rijk 

------------------1 voor die feiten waarvoor de uitlevering 
uitdrukkelijk werd toegestaan, dient de 
telastlegging B te worden verwijderd 
uit het bevel tot aanhouding en de be
schikkingen tot handhaving van de hech
tenis : 

(2) Cass., 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1058) met 
cone!. adv -gen. Lenaerts; 20 juli 1977 (ibid., 
1977, 1129), 27 sept. 1978 en 13 feb. 1979 (ibid., 
1978-79, 121 en 695); 25 juni 1980 (ibid., 1979-80, 
nr 678); 17 sept. en 26 nov. 1980 en 5 mei 1981 
(ibid. 1980-81, nrs. 44, 183 en 499). 

(3) Zie Cass., 20 maart 1972 (A.C., 1972, 687) 
en 15 apnl 1981 (ibid., 1980-81, nr 447) met 
cone!. UM 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het de geldigheid van het 
aanhoudingsbevel van 6 december 
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1980 en de beschikkingen van beves- Dat het middel in zoverre gegrond 
tiging en handhaving van de voorlo- is; 
pige hechtenis betwist, opkomt 
tegen beslissingen waartegen het 
cassatieberoep niet is gericht; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, blijkens het 
decreet van 2 april 1981 van de 
Franse regering, eisers uitlevering 
aan de Belgische overheden is toe
gestaan voor de misdrijven bedoeld 
in de tegen hem afgeleverde bevelen 
tot aanhouding, behalve voor het 
feit van vereniging van boosdoeners 
(bendevorming) vermeld in het aan
houdingsbevel van 6 december 1980; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 10 van de Uitleveringsovereen
komst tussen Belgie en Frankrijk 
van 15 augustus 1874, als vervangen 
door artikel 1 van de Verklaring van 
18 juli 1900, de overgeleverde per
soon niet kan worden vervolgd of 
veroordeeld wegens een misdrijf dat 
v66r de uitlevering is gepleegd en 
verschilt van dat naar aanleiding 
waarvan de uitlevering geschiedt, 
tenzij hij er uitdrukkelijk in heeft 
toegestemd om vervolgd of geoor
deeld te worden, in welk geval zijn 
toestemming zal worden medege
deeld aan de regering die hem over
geleverd heeft, of zo hij, binnen de 
maand dat hij voorgoed op vrije voe
ten werd gesteld, het land waaraan 
hij overgeleverd werd, niet heeft 
verlaten, of, bij niet-toestemming 
van de uitgeleverde, zo de overtre
ding in de termen van de Overeen
komst valt en zo de regering, aan 
welke hij werd overgeleverd, vooraf 
de toestemming heeft bekomen van 
de regering die de uitlevering heeft 
verleend; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat ter zake aan 
een van de voormelde vereisten is 
voldaan; 

Dat derhalve het arrest eisers 
voorlopige hechtenis niet vermocht 
te handhaven op grand van het mis
drijf van bendevorming (telastleg
ging B); 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 (lees : 5) van 
de wet van 20 april 1874 betreffende de 
voorlopige hechtenis, 

doordat ter gelegenheid van de laatste 
beschikking tot handhaving van de hech
tenis door de raadkamer op 27 april 1982 
enkel en aileen werd vermeld dat eiser 
diende aangehouden te blijven voor de 
noden van het onderzoek; het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Gent van 
7 mei 1982 de bijkomende motieven van 
de vordering van de procureur-generaal 
vermeldt, namelijk de onverschrokken
heid en sluwheid waarmee de feiten in 
bende werden gepleegd, de grote waarde 
van het ontvreemde, de beweerde veroor
delingen van eiser in het buitenland en 
ten slotte het feit dat eiser in Belgie 
geen gekende verblijfplaats heeft, met 
mogelijke onttrekking aan de rechtsver
volging; aile voormelde overwegingen 
algemeen zijn en vanzelfsprekend onder
geschikt aan de vraag of ter zake ern
stige bezwaren ten laste van eiser voor
handen zijn om de hechtenis telkenmale 
opnieuw te handhaven; immers nergens 
of nooit in het bevel tot aanhouding noch 
in de latere beschikking van de handha
ving werd vermeld welke concrete ern
stige bezwaren men tegen eiser kon 
inbrengen, die zijn verdere hechtenis 
noodzakelijk maken; eiser immers voor
houdt dat tegen hem geen enkel ernstig 
bezwaar voorhanden is met betrekking 
tot aile telastleggingen en hij daartoe de 
navolgende elementen naar voren 
brengt : telastlegging A : dat aan eiser 
mededaderschap verweten wordt aan 
een diefstal, met beweerde braak, van 
juwelen en edelstenen ter waarde van 
ongeveer zeven miljoen frank ten nadele 
van de juwelierszaak Waal-Diamonds, 
diefstal die gepleegd werd op 13 novem
ber 1980 te Brugge; dat ter zake dient te 
worden vermeld dat het vaststaat dat 
zich in de juwelierszaak op dat ogenblik 
vier personen bevonden en een ervan de 
kwestieuze juwelen heeft weggenomen; 
dat de vier personen die zich in de juwe
lierszaak bevonden, allen werden gei:den
tificeerd en inmiddels drie onder hen 
reeds veroordeeld werden, terwijl de 
vierde thans ook in voorhechtenis ver
blijft in de strafinrichting te Brugge: gat 
intussen is gebleken dat de genaamde 
Francis Bailey die diefstal heeft 
gepleegd, zoals hij volmondig en gede-
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tailleerd heeft toegegeven in zijn verkla
ringen in het strafdossier; dat al!eszins 
blijkt dat eiser geen noodzakelijke noch 
nuttige rol heeft gespeeld bij het plegen 
van dat misdrijf, zodat men niet inziet 
waarom hij daarvoor voorts dient aange
houden te blijven; telastlegging B dat 
desbetreffend wordt verwezen naar de 
argumentatie ontwikkeld in het eerste 
middel; telastlegging C : dat aan eiser 
wordt verweten valsheid in geschriften 
te hebben gepleegd, alsmede gebruik 
ervan in het Rijk; dat nooit enig concreet 
element naar voren werd gebracht dat 
deze telastlegging zou moeten staven; 
dat bij gebrek aan opgave van concrete 
bezwaren die telastlegging dan ook dient 
te worden geweerd; telastlegging D : dat 
eiser tevens wordt verdacht van oplich
ting; dat hier meer dan waarschijnlijk 
het bekomen van kledingstukken met 
gestolen creditkaart wordt bedoeld, doch 
desbetreffend geen enkel bezwaar tegen 
eiser voorhanden is en trouwens al deze 
feiten integraal ten laste werden gelegd 
van de genaamde Norman Seddon, die 
daarvoor ook werd veroordeeld; telastleg
ging E : dat evenmin enig concreet be
zwaar ten laste van eiser bestaat met 
betrekking tot de telastlegging van dief
stallen van sleutels te B1·ussel; telastleg
ging F : dat ten slotte evenmin enig con
creet bezwarend element tegen eiser 
bestaat met betrekking tot de telastleg
ging van heling van ca. 1.720.000 frank 
ten nadele van de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas, agentschap Gent-centrum; 
dat het volstaat desbetreffend te verwij
zen naar de elementen van het strafdos
sier waaruit overduidelijk blijkt dat 
meer dan waarschijnlijk zelfs geen dief
stal is gebeurd, doch de verdwenen 
valuta ergens dienen te worden terugge
zocht bij het personeel van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas; dat bij confronta
tie eiser in ieder geval door niemand van 
de A.S.L.K. wordt herkend; dat in 
stuk 46 van het algemeen dossier, op 
3 maart 1982, gerechtelijk inspecteur De 
Vestel, die het ganse onderzoek leidde 
ten laste van eiser, niet eens dit feit aan
houdt bij gebrek aan enig concreet ele
ment; bij gebreke van de concrete 
opgave van de bezwaren die eigen aan 
de zaak en aan de persoonlijkheid van 
de verdachte bestaan ten laste van eiser, 
het arrest dient te worden vernietigd : 

moeten omkleden zoals voorgeschre
ven door artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, evenwel bij ontstente
nis van conclusie dienaangaande, 
zoals ten deze, niet verplicht zijn 
bovendien uitdrukkelijk vast te stel
len dat er voldoende bezwaren tegen 
de verdachte bestaan; 

Overwegende dat het arrest, met 
overneming van de redenen aange
voerd in de schriftelijke vordering 
van het openbaar ministerie, vast
stelt dat de feiten zeer ernstig zijn 
en in dat verband omstandigheden 
vermeldt die eigen zijn aan de per
soon van eiser en die wijzen op zijn 
uiterst gevaarlijke geestesgesteld
heid; dat het voorts vaststelt dat 
eiser geen enkel gekend verblijf in 
Belgie of in het buitenland heeft, 
dat hij slechts na uitlevering vanuit 
Frankrijk kon aangehouden en op
gesloten worden en « dat de voorlo
pige hechtenis zich verder opdringt 
om te verhinderen dat hij zich door 
de vlucht naar het buitenland aan 
het verder onderzoek en de rechts
vervolgingen zou onttrekken »; 

Dat het arrest aldus, met aanwij
zing van de aan eiser en aan de 
zaak eigen gegevens, de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden pre
ciseert die dermate de openbare vei
ligheid aanbelangen dat de voorlo
pige hechtenis van eiser moet wor
den gehandhaafd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit 
afgeleid : De loutere verdere aanhouding 
op grond van de noden van het onder
zoek, namelijk meer bepaald het afhalen 
van overtuigingsstukken in · Frankrijk 
om ze naar Belgie te brengen, is op zich
zelf niet voldoende om de hechtenis van 
eiser te blijven handhaven, daar deze 
noden van het onderzoek vanzelfspre
kend ondergeschikt zijn aan het even
tueel bestaan van ernstige bezwaren met 
betrekking tot de telastleggingen tegen 
eiser, quod non. Trouwens kan worden 

0 opgemerkt, wat betreft het thans nog 
verwegende dat .~e. onderzoeks- ·hangende onderzoek, dat er reeds een 

gerechten, hoewel ZlJ m geval van plicht van onderzoeksrechter D'Hoest 
handhaving van de voorlopige hech- met opdracht dagtekent van 4 december 
tenis hun beslissing met redenen 1 1980 en 21 januari 1981, dat is ruim vijf-
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tien maanden geleden, zonder dat die Nr. 616 
opdracht intussen werd uitgevoerd, wat 
een ontoelaatbare verlenging van de 
hechtenis heeft meegebracht : 2' KAMER - 16 juni 1982 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht -· bij ontstentenis van een 
conclusie van de verdachte waarin 
vertraging in het onderzoek van de 
zaak wordt aangevoerd - de hand
having van de hechtenis van de ver
dachte regelmatig motiveert en wet
tig verantvvoordt door, overeen
komstig artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, onder vermelding van 
de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
nauwkeurig de ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden te om
schrijven die de open bare veiligheid · 
.aanbelangen. en die de handhaving 
van de voorlopige hechtenis noodza
kelijk maken; 

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; 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het de voorlopige 
hechtenis van eiser handhaaft 
wegens de telastlegging B (bende
vorming); verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in vier vijfde van 
de kosten en laat het overige vijfde 
ten laste van de Staat; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

15 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende con"clusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. W. 
Mertens, Antwerpen. 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 

'MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING WAAR
BIJ AAN DE STAAT TEN LASTE WORDEN 
GELATEN DE KOSTEN DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE GEMAAKT OM DE ZAAK IN STAAT 
VAN WIJZEN TE BRENGEN M.B.T. DE BURGER
LUKE BELANGEN - KOSTEN VAN DAT 
HOGER BEROEP - KOSTEN I.V.M. DE BUR-
GERLIJKE RECHTSVORDERING. 

2° HOGER BEROEP - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN 
BESLISSING WAARBIJ AAN DE STAAT TEN 
LASTE WORDEN GELATEN DE KOSTEN DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE GDIAAKT Ol\1 
DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE BRENGEN 
M.B.T. DE BURGERLIJKE BELANGEN - KOS
TEN VAN DAT HOGER BEROEP - KOSTEN 
I.V.M. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1' en 2' De kosten van het door het open
baar ministerie ingestelde hager 
beroep tegen het vonnis, waarbij aan 
de Staat ten laste worden gelaten de 
kosten door het openbaar ministerie 
gemaakt om de zaak in staat van Wlj
zen te brengen m.b.t. de burgerlijke 
belangen, z1jn kosten die verband hou
den met de burgerlijke rechtsvorde
ring en mogen derhalve niet ten laste 
van de Staat worden gelaten (1). 
(Artt. 162 en 194 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT IN ZAKE 
DAMBROISE, JOMAUX T. VELDEMAN J.F., VELDE

MAN F., CAMBY) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het middel; afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 162 en 194 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis aan de 
Staat de kosten ten laste legt welke ver
band houden met het hoger beroep, dat 

(1) Zie Cass., 22 feb. l977 (A.C., 1977, 681). 
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het openbaar ministerie had ingesteld 
met als enig doel de wijziging te beko
men van het vonnis waarbij de kosten, 
door het openbaar ministerie gemaakt 
ten einde de zaak, wat de burgerlijke 
belangen betreft, in staat van wijzen te 
stellen, ten laste van de Staat werden 
gelegd, 

terwijl dergelijke kosten verband hou
den met· de btirgerlijke rechtsvordering 
en derhalve niet ten laste van de Staat 
mogen komen : 

Overwegende dat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het de 
kosten van het hoger beroep ten 
laste legt van de Staat; verwerpt het 
cassatiebroep voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt de verweerders 
Dambroise en Jomaux in de helft 
van de kosten; laat de andere helft 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Namen, zit
ting houdend in hoger beroep. 

16 juni 1982 ~ 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 617 

2" KAMER - 16 juni 1982 

BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL WAARIN 
DE 'WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

Wanneer de wet 'in strafzaken geen 

bewijswaarde van de gegevens van het 
dossier, met inbegrip van de verklarin
gen van een beklaagde, oak al heeft 
deze een derde rechtstreeks in de zaak 
gedagvaard (1). 

(MARTIN T. HOUINS, " DE SCHELDE " N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 januari 1982 in 
hager beroep gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Neuf
chateau; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde strafvor
dering en tegen de beslissingen op 
de door en tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154, 189 van het 
Wetboek van Strafvordering, van het 
algemeen beginsel van strafrecht volgens 
hetwelk aile bestanddelen van een mis
drijf door de vervolgende partij en de 
burgerlijke partij moeten worden bewe
zen, van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk in strafzaken de twijfel 
de beklaagde ten goede moet komen, 
van de artikelen 19.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met wij
ziging van de beslissing van de eerste 
rechter, enkel de overtreding van 
artikel 19.1 van het Wegverkeersregle
ment ten laste van Martin (thans eiser) 
bewezen verklaart, welke overtreding 
erin bestond dat eiser, alvorens naar 
li1;1ks af te slaan, zich niet ervan had ver
gewist dat hij dit kon doen zonder 
gevaar voor de achterligger (de verweer
der Houins); dat het bijgevolg 1o eiser 
veroordeelt tot een geldboete van 50 
frank; 2o de verweerder Houins vrij
spreekt van de hem ten laste gelegde fei
ten (slagen en verwondingen door 
onvoorzichtigheid en overtreding van 
artikel 16.3 van het Wegverkeersregle
_ment); 3° de door eiser tegen de verweer-

bijzonder · bewijsmiddel voorschrijft, (1) Zie Cass., 15 sept. 1981 (A.C., 1980-81, 
beoordeelt de rechter in feite de nr. 39). 
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ders ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring afwijst; 4" eiser veroordeelt om aan 
de verweerder Houins een vergoeding 
van 114.470 frank verhoogd met de inte
resten en de kosten, te betalen, op grond 
" dat ten deze de bestuurder Martin 
(thans eiser) de door de verweerder Houins 
bestuurde wagen nooit had zien aan
komen, ofschoon die bestuurder, ook al 
reed hij niet met een reglementaire snel
heid (ongeveer 110 kilometer per uur), 
zichtbaar was; dat Martin reed also£ er 
geen bestuurder achterop kwam die veel 
sneller reed dan hij en dat die nalatig
heid de eerste oorzaak is van het onge
val; dat er nochtans, om te kunnen oor
delen of Houins het voertuig van Martin 
links of rechts moest inhalen, dient te 
worden nagegaan of Martin zijn voorne
men om naar links af te slaan, te ken
nen heeft gegeven en zich naar links 
heeft begeven om die rijbeweging uit te 
voeren; dat, zo aan die beide voorwaar
den is voldaan, het inhalen rechts dient 
te geschieden; dat uit de verklaring die 
Houins heeft afgelegd nadat hij gedag
vaard was voor de politierechtbank blijkt 
dat Martin op het rechtergedeelte van de 
rijbaan reed en de linker richtingaanwij
zers nog niet had doen werken op het 
ogenblik dat Houins zijn inhaalmaneu
ver begon door zich naar links te bege
ven en daarbij in feite op het linker 
gedeelte van de rijbaan reed; dat Houins 
derhalve artikel 16.3 niet heeft overtre
den (telastlegging C); dat hij bovendien 
niet bijzonder onvoorzichtig heeft gere
den vermits hij de weggebruiker Martin 
op reglementaire wijze inhaalde (telast
legging A); dat het nochtans bewezen 
blijft dat het bloed van de bestuurder 
Houins 2 gram 16 alcohol bevatte per 
liter (telastlegging B); dat de opgelegde 
straf niet zwaar genoeg is; dat daarente
gen vaststaat dat Martin artikel 19.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 heeft overtreden », 

terwijl in strafzaken alle bestanddelen 
van het aan beklaagde ten laste gelegde 
misdrijf door het openbaar ministerie, de 
vervolgende partij en de burgerlijke par
tij, moeten worden bewezen; dat voor
schrift alle betekenis zou verliezen zo de 
rechter de telastlegging waarvoor 
beklaagde is gedagvaard, bewezen zou 
verklaren op grond van een verklaring 
van de dagvaardende partij; de verkla
ring van de eisende partij zelf immers 
geen bewijs oplevert; uit de hierboven 
weergegeven redengeving van het 
bestreden vonnis ten deze volgt dat dit 
vonnis de beslissing dat eiser artikel 19.1 

van het Wegverkeersreglement heeft 
overtreden, met name grondt op een ver
ldaring van de verweerder Houins die 
eiser rechtstreeks heeft doen dagvaar
den; daaruit volgt dat de beslissing waar
bij alleen de overtreding van artikel 19.1 
van het Wegverkeersreglement ten laste 
van eiser bewezen wordt verklaard en 
waarbij eiser bijgevolg zijn burgerlijke 
rechtsvordering tegen de verweerders 
wordt ontzegd en de verweerder Houins 
op zijn rechtsvordering in het gelijk 
wordt gesteld, niet wettig is en niet naar 
recht is verantwoord, nu ze berust op 
een redengeving die in strijd is met de 
regels in verband met de bewijslast in 
strafzaken : 

Overwegende dat de beslissing 
volgens welke eiser die naar links 
wilde afslaan om de rijbaan te ver
laten, zich niet vooraf ervan heeft 
vergewist dat hij dit kon doen zon
der gevaar voor de andere wegge
bruikers, vooral rekening houdend 
met de vertragingsmogelijkheden 
van de achterliggers (overtreding 
van artikel 19.1 van het Wegver
keersreglement), niet aileen steunt 
op de verkaring van de verweerder 
Houins, dagvaardende partij, maar 
ook op de consideransen « dat 
(eiser) ten deze de door Houins 
bestuurde wagen nooit had zien 
aankomen, ofschoon die bestuurder, 
oak al reed hij niet met een regle
mentaire snelheid (ongeveer 110 ki
lometer per uur), zichtbaar was; dat 
Martin (thans eiser) reed alsof er 
geen bestuurder achterop kwam die 
veel sneller reed dan hij en dat die 
nalatigheid de eerste oorzaak is van 
het ongeval >>; 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer, zoals ten deze, de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, de feitenrechter de bewijs
waarde van de gegevens van het 
dossier, met inbegrip van de verkla
ringen van een beklaagde, in feite 
beoordeelt, zelfs als laatstgenoemde 
een derde rechtstreeks in de zaak 
heeft gedagvaard; 

Dat aldus het vonnis de regel 
betreffende de bewij slast niet mis
kent en de beslissing naar recht ver
antwoordt; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de strafvordering 
tegen eiser betreft, de substanW~le 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering ten laste van 
de verweerder Houins, medebe
klaagde : 

Overwegende dat eiser, beklaag
de, niet bevoegd is om zich tegen 
die beslissing in cassatie te voor
zien; 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, enkel cassatieberoep 
mag instellen tegen zijn veroorde
ling in kosten van die rechtsvorde
ring; 

Dat eiser wat dat betreft geen 
enkel middel aanvoert; 

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

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Bosly - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. DeBruyn. 

Nr. 618 

2' KAMER - 16 juni 1982 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- V ASTSTELLING DOOR DE STRAFRJ'CHTER 

DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ IS GEHOORD 
IN HAAR MIDDELEN TOT STAVING VAN HAAR 
HOOFDVORDERING EN VAN HAAR SUBSI
D!AIRE VORDERING TOT TOEKENNING VAN 
EEN FRANK PROVISIONELE SCHADEVERGOE
DING, EN TOEKENNING VAN HET BEDRAG 
VAN DIE SUBSID!AIRE VORDERING 
RECHTSMACHT VAN DE STRAFRECHTER NIET 
GEHEEL UITGEOEFEND. 

Wanneer de strafrechter vaststelt dat de 
burgerlijke partij is gehoord in haar 
middelen tot staving van haar hoofd
vordering en van haar subsidiaire vor
dering van provisionele schadevergoe
ding, en haar het bedrag van haar 
subsidiaire vordering toekent, blijft hij 
bevoegd om definitief uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvorde
ring; door inwilliging van zodanige 
subsidiaire vordering verwerpt hij de 
hoofdvordering niet en heeft hij zijn 
rechtsmacht niet geheel uitgeoe
fend, daar zodanige vorderingen van 
de burgerlijke partij impliciet voorbe
houd maken voor het overige van de 
schade. 

(DEDONDER T. VAN RYCKEVORSEL) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 februari 1982 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat dit vonnis enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 4 en 27 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 67 van het 
W etboek van Strafvordering en 556 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de rechtbank, na in de bestre
den beslissing te hebben vastgesteld dat 
de Politierechtbank te Brussel eiseres bij 
het op 31 januari 1980 gewezen vonnis 
veroordeeld heeft om een frank provi
sionele vergoeding te betalen aan de bur
gerlijke partij Hubert van Ryckevorsel, 
die aldus het bedrag van haar subsi
diaire vordering toegewezen kreeg, ter
wijl haar hoofdvordering 64.696 frank 
bedroeg, beslist heeft dat de eerste rech
ter zijn rechtsmacht niet volledig had 
uitgeoefend en bevoegd bleef om een 
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eindbeslissing te nemen over de burger- Nr. 619 
lijke rechtsvordering die bij haar aan-
hangig was gemaakt door de vrijwillig 
verschijnende partijen, 2• KAMER - 16 juni 1982 

terwijl de Politierechtbank te Brussel 
bij i.ronnis van 31 januari 1980 een eind-
beslissing had genomen zowel over de VERJARING - STRAFZAKEN - VEROORDE-
strafvordering als over de Op hetzelfde LING - MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN TWEE 
ogenblik bij haar aanhangige burgerlijke DATA, ZONDER NADERE BEPALING - ONMO-
rechtsvordering; GELIJKHEID VOOR HET HOF NA TE GAAN OF 

DE STRAFVORDERING ALDAN NIET WAS VER
JAARD - VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

Overwegende dat het vonnis van 
31 januari 1980 vaststelt dat de bur
gerlijke partij (thans verweerder) 
« haar middelen tot staving van 
haar hoofdvordering van 64.696 
frank en van haar subsidiaire vorde
ring tot toekenning van een frank 
provisionele schadevergoeding heeft 
voorgedragen >>; 

Overwegende dat de poltierecht
bank, door recht te doen op de aldus 
subsidiair ingestelde vordering, haar 
rechtsmacht niet volledig heeft uit
geoefend, nu die vordering impliciet 
een voorbehoud inhield wat het ove
rige van de schade betrof; 

Dat de hoofdverdachte niet was 
afgewezen, vermits de eerste rech
ter die een provisionele vergoeding 
had toegekend, aldus vaststelde dat 
de burgerlijke partij niet het volle
dige bij wege van hoofdvordering 
geeiste schadebedrag bewees; 

Dat het middel berust op een 
onjuiste uitlegging van het vonnis 
van 31 januari 1980 en derhalve fei
telijke grondslag mist; 

Wanneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens ieiten 
gepleegd tussen tlivee bepaalde data, 
zonder nadere uitleg, en uit de 
gedingstukken waarop het Hoi vermag 
acht te slaan, niet kan worden opge
maakt of de strafvordering al dan niet 
was verjaard, vernietigt het Hoi de 
veroordelende beslissing en verwijst 
de zaak (1). (Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en 
23 wet van 17 april 1878.) 

(SALMON T. FAMIBANK N.V.) 

ARREST ( vertaJing} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1982 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

A. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de vrijspraak op de 
telastlegging C : 

Overwegende dat het cassatiebe
roep niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

B. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser wegens de telastleggin
gen A-3, A-4 en D-1 ingestelde straf
vordering : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
Om die redenen, verwerpt het cas- uit de schending van de artikelen 21, 22 

en 23 van de wet van 17 april 1878 hou
satieberoep; veroordeelt eiseres in dende de voorafgaande titel van het Wet-
de kosten. boek van Strafvordering en 97 van de 

Grondwet : 16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : Overwegende dat eiser bij het 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu- arrest tot een enkele gevangenis
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal - I-----------------
Advocaten :· mrs. Van Ryn; G. de 
Kercliove en J. Fierens, Brussel. (1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 293). 
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straf van drie maanden en tot een ten laste van de Staat; verwijst de 
geldboete van 150 frank wordt ver- aldus beperkte zaak naar het Hof 
oordeeld wegens de telastleggin-· van Beroep te Brussel. 
gen A-3 en A-4 (de gecorrectionali
seerde misdaden van valsheid in 
geschrifte en gebruik van valse 
stukken), welke feiten zijn gepleegd, 
het eerste, op 14 juli 1976, het 
tweede, tussen 21 juli 1976 en 
12 april 1978, en wegens de telast-
legging D-1 (oplichting), welk feit is 
gepleegd tussen 13 juli 1976 en 

16 juni 1982 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggeve1· : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. C. Chanoine, Luik. 

30 juli 1976; Nr. 620 
Overwegende dat, nu het arrest 

niet aangeeft op welke tijdstippen 
binnen het tijdvak van 13 juli 1975 
tot 12 april 1978 de feiten zijn 

2e KAMER - 16 juni 1982 

gepleegd en, nu er meer dan drie VOORZIENING IN CASSATIE - TER

jaren verlopen zijn tussen eerstge
noemd tijdstip en de eerste verja
ringstuitende daad die minder dan 
drie jaar voor de uitspraak van het 
arrest werd verricht, het Hof onmo
gelijk kan nagaan of de strafvorde
ring al dan niet verjaard was ten 
dage van het arrest; 

C. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de naamloze vennootschap 
Famibanque tegen eiser ingestelde 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring leidt tot de vernietiging van de 
op de burgerlijke rechtsvordering 
gewezen eindbeslissing die voort
vloeit uit eerstgenoemde beslissing 
en waartegen eiser zich regelmatig 
in cassatie heeft voorzien, ook al is 
de vernietiging ultgesproken op een 
ambtshalve aangevoerd middel; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
daarbij uitspraak is gedaan over de 
telastlegging C; beveelt dat van dit 

lVI!Jl'J - STRAFZAKEN - ARREST W AARBIJ 
HEROPENING VAN HET DEBAT WORDT BEVO-
LEN OlVI PARTIJEN IN DE GELEGENHEID TE 
STELLEN OVER DE ZAAK ZELF TE CONCLUDE-
Fl.EN EN WAARBIJ DE KOSTEN WORDEN AAN
GEHOUDEN - CASSATIEBEROEP V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTV ANKELIJK 
CASSATIEBEROEP 

Niet ontvankelijk is ilet cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een beslissing die, zonder uit
spraak te doen over een geschil inzake 
bevoegdheid, heropening van het debat 
beveelt ten einde partijen in de gele
genheid te stellen over de zaak zelf te 
concluderen en de kosten aanhoudt (l). 

(HUBLER) 

16 juni 1982 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. E. Fobe, Brussel. 

Nr. 621 

2" KAMER - 16 juni 1982 

1° TAALGEBRUIK - RECHTBANKEN 

BURGERLIJKE ZAKEN - STUKKEN GESTELD 
IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE PRO-

arrest melding zal worden gemaakt 1----------------
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; laat de kosten 

(1) Zie Cass., 8 dec. 1975 (A.C., 1976, 439) en 
Cass., 21 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 90). 
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CEDURE - STUKKEN WAAROP DE RECHTER 
ACHT MOET SLAAN - DOOR DE RECHTER TE 
NEMEN MAATREGELEN. 

2° RECHTBANKEN BURGERLJ.JKE 
ZAKEN - STUKKEN GESTELD IN EEN 
ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE PROCEDURE 
- STUKKEN WAAROP DE RECHTER ACHT 
MOET SLAAN - DOOR DE RECHTER TE 
NEMEN MAATREGELEN. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - STUKKEN REGELMATIG 
AAN DE RECHTER OVERGELEGD DOOR PAR
TIJEN OF DOOR EEN VAN HEN- STUKKEN IN 
EEN ANDERE TAAL GESTELD DAN DIE VAN 
DE PROCEDURE - STUKKEN UIT HET DEBAT 
GEWEERD - AANTASTING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

1" en 2" Geen enkele wettelijke bepaling 
ontslaat de rechter ervan acht te slaan 
op bepaalde stukken, oak al z1jn het 
geen gedingstukken, welke in een 
andere taal zijn gesteld dan die van de 

regelmatig zijn vertaald, door de verdedi
ging trouwens zijn overgelegd en ter zit
ting zijn neergelegd door het openbaar 
ministerie aan wie ze gericht waren », 

terwijl geen enkele wettelijke bepaling 
de rechter ontslaat van de verplichting 
om kennis te nemen van stukken die in 
een vreemde taal zijn gesteld, wanneer 
die stukken door de partijen of door een 
van hen regelmatig zijn overgelegd; zo 
hij de taal waarin die stukken zijn 
gesteld, niet machtig is en hij de voorge
stelde vrije vertaling ervan betwist, hij 
de gepaste maatregelen moet nemen ten 
einde de officiele vertaling ervan te doen 
opmaken; het arrest derhalve door stuk
ken die eiser te zijner verdediging regel
matig had voorgelegd aan het hof van 
beroep en waarbij hij een vrije vertaling 
had gevoegd, uit de debatten te weren op 
de enkele grond dat ze in het Duits 
waren gesteld en niet « regelmatig >> ver
taald waren, eiser in zijn recht van ver
dediging schaadt en aldus het desbetref~ 
fende algemeen beginsel miskent : 

procedure, als die stukken hem regel- Overwegende dat uit de stukken 
matig zijn voorgelegd door de partijen van de in het Frans gevoerde 
o~ door een van h.en. Indien hij de ta_~l rechtspleging blijkt dat het open
met kent waar!n de ~tukken ZIJn baar ministerie op 1 april 1982 op de 
gesteld, moet h!J het .. nocuge doen ?m . 'ffe an het hof van beroep een 
er op regelmat1ge WIJze een vertalmg gn 1 v . . 
van te verkrijgen (1). I hem door de verded1gmg toegezon-

den dossier had neergelegd dat 
3" Het recht van verdediging wordt I dertien in het Duits gestelde 

geschonden wanneer de rechter stuk- getuigschriften en stukken bevatte 
ken, die hem regelmatig door partijen en dat bij elk van die stukken door 
of door een van hf!? tot stavmg va_? toedoen van eiser een vertaling in 
hun aanspraken ZJJn overgelegd, w~ het Frans was gevoegd: 
het de.bat weert, op grand alleen dar · 
die stukken in een andere taal zijn Overwegende dat het hof, dat ver-
gesteld dan die Fan de procedure (2). klaart die stukken uit de debatten 
(Algemeen beginsel inzake het recht te weren, op grond dat ze niet regel
van verdediging.) matig zijn vertaald, voor het overige 

{PALM) 

ARREST (vertafing) 

HET HOF; -·~ Gelet op het bestre· 
den arrest, op 7 april 1982 door bet 
Hof van Beroep te Luik gewe?:en; 

Over het middel, afgeleid uit de schen·· 
ding van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
« zonder kennis te hebben genomen van 
de in het Duits gestelde stukken die nict 

(1) en (2) Cswc., 7 jan 1971 (il.C !071 430). 

vermeldt << dat uit het onderzoek 
van het dossier en de debatten volgt 
dat de drie telastleggingen voor het 
hof (van beroep) bewezen zijn zoals 
ze in de dagvaarding zijn omschre· 
ven. >>; 

Dat het hof van beroep, na zijn 
overtuiging te hehben gegro.nd op 
bPI; dossiPr, de getuigschri.Hen en 
stukken die op verzoek van eiser 
regelmatig bij het dossier waren 
gevoegd, niet uit de debatten mocht 
weren; 

Dat immers geen enkele wette 
hjl<.:e bep;;,llins de rGchter ontslaat 
vv.n de verphchtmg onJ. kenms te 
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nemen van stukken die in een 
andere taal dan die van de rechts
pleging zijn gesteld, wanneer die 
stukken hem regelmatig zijn overge
legd; dat hij verplicht is eventueel 
de vertaling ervan te gelasten; 

Overwegende dat het arrest, door 
stukken die eiser regelmatig had 
overgelegd tot staving van zijn ver
weer, uit de debatten te weren om 
de enkele reden die het aangeeft, 
het recht van verdediging miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal wo:rden 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 Bergen. 

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 622 

2' KAMER - 16 jami 1982 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - REGELS INZAKE VOORLO

PIGE HECHTENIS- REGELS NIET TOEPASSE 
LIJK INZAKE WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER 
NEERDE. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - NIET-INACHTNEMING VAN 

DE AAN DE GEi'NTERNEERDE VOORGESCHRE
VEJ\1 VOORWAARDEJ\1 - BEOORDELING DOOR 
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. 

1' De regels inzake voorlopige hechtenis 
zijn niet toepasselijk op de wederopne
ming, krachtens art .. 20 Wet Bescher
ming Maatschappij, van een op proef 
in vrijheid gestelde gei'nterneerde (1). 

2' Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de raadsman van de 
gei'nterneerde niet is opgeroepen voor 
de zitting van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die 
over de wederopneming te beslissen 
heeft, wanneer uit de bestreden beslis
sing blijkt dat de gei'nterneerde op die 
zitting door twee advocaten is bijge
staan, dat het dossier vier dagen ter 
beschikldng is gesteld van een van 
beide advocaten en dat de tweede 
advocaat door de commissie is 
gehoord. 

3' De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in feite op en 
derhalve onaantastbare wijze de niet
inachtneming van de voorwaarden die 
aan de gei'nterneerde bij zijn i.nvrij
heiclstelling op proef zijn opgelegd, als
mede de mogelijkheden tot sociale 
reclassering van die gei'nterneerde (2). 

(ROMAIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 mei 1982 gewe
zen door de commissie tot bescher·
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Vorst; 

Over het m1ddel, h1eruit afgeleid dat 
de commissie heeft bevolen dat eiser d1e 
op proef m vrijhe1d was gesteld, opmeuw 
zou worden opgenomen in de mrichtmg 
tot bescherming van de maatschapp1j te 
Doornik, op grond dat de onderzoeks 
rechter te Brussel op 1 april 1982 zlJn 
aanhouding heeft bevolen wegens ver 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
MIDDEL TEN BETOGE DAT DE RAADSMAN 
VAN EEN GEINTERNEERDE NIET IS OFGEROE 
PEN VOOR DE ZITTING VAN DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE iVlAATSCHAPPIJ 
DIE TE BESLISSEN HEEFT OVER DE WEDER- 1------------------
0PNEMING GEMIS AAN FEITELIJKE 
GRONDSLAG BEGRIP 

(1) en (2) Cass., 24 apnl 1979 (A.C., 1978 79, 
1009) 
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schillende misdrijven, dat in zijn gedra
gingen en zijn geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waarneem-· 
baar is, dat hij de hem opgelegde voor
waarden niet in acht heeft genomen en 
dat hij verdacht werd van nieuwe mis
drijven, 

terwij1, eerste onderdeel, het bevel tot 
aanhouding, dat op 1 april 1982 tegen 
eiser was verleend en hem was betekend 
buiten de termijn van vierentwintig uur, 
niet bevestigd was door de kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

tweede onderdeel, zijn raadsman niet 
werd opgeroepen om te verschijnen op 
de terechtzitting van 6 mei 1982, zodat 
hij niets afwist van het dossier; 

derde onderdeel, eiser de voorwaarden 
voor zijn invrijheidstelling op proef 
nauwgezet in acht heeft genomen, de 
nieuwe hem verweten misdrijven niet 
heeft gepleegd en het psychiatrisch 
onderzoek uitwees dat hij toerekenbaar 
was; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wet op de 

voorlopige hechtenis het verlenen 
en het handhaven van het bevel 

onderdeel van het middel, hetwelk 
opkomt tegen die beoordeling, 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; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de brieven van eiser die 
zijn binnengekomen buiten de door 
artikel 420 bis, eerste lid, van het 
W etboek van Strafvordering voorge
schreven term.ijn, verwerpt het cas
satieberoep. 

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Marchal - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

tot aanhouding regelt, doch niets Nr. 623 
bepaalt aangaande de wederopne-
ming van een op proef in vrijheid 2, KAMER _ !6 jumi 1982 
gestelde ge!nterneerde; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel be- 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 

treft : STRAFZAKEN - WEGVERKEER - VLUCHTMIS-

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat eiser op de zitting van 
6 mei 1982 van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bijgestaan werd door twee advoca
ten, mrs. J.P. Lim.pens en F. Motte 
de Raedt van de balie te Brussel, 
dat het dossier vier dagen ter 
beschikking is gesteld van mr. Lim
pens en dat m.r. F. Motte de Raedt 
door de commissie is gehoord; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de comm.1ssie 

tot beschermmg van de m.aatschap 
pij in fe1te oordeelt of de voo:rwaar 
den voor de wederopnsmmg van 
een op proef m vnJheld gestelde 
gemterneerdE> vervu.Id ZlJn; dat d1t 

DRIJF- VLUCHTMISDRIJF BIJ EEN ONGEVAL 
DAT VOOR EEN ANDER SLAGEN, VERWONDIN
GEN OF DE DOOD TEN GEVOLGE HEEFI' 
GEHAD- ONBEVOEGDHEID VAN DE POLITIE
RECHTBANK 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE 
POLITIERECHTBANK VAN EEN BEKLAAGDE, 
DIE VERDACHT WORDT VAN HET W ANBE 
DR!JF " ONOPZETTEL!JK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN '• DAT MET AANNEMING 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN IS 
GECONTRAVENTIONALISEERD, ALSMEDE VAN 
OVERTREDmG V 1\.N DE WEGVERKEERSWET, 
VAN OVERTREDING VAN HET WEGVCRKEERS
REGLEMECJT EN V 1\.N EEN VLUCHTMISDRIJF 
- VON'\! IS W 1\.AR.BIJ DE RECHTBANK ZICH 
ONBEVOEG! VCRKLAART, JP GROND DAT 
HET VT Ut 'H""MISDRIJF NIET ONDER DE 
BEVOEGDHEII v 1\.I,T v 1\."; DE POLITIERE"RT 
BANR Eill !JAT DE OVERTREDINGEJ'IJ SAMEN 
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HANGEND ZIJN - BESLISSINGEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - BESLISSING WAARBIJ DE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, 
VERANTWOORD LIJKEND - NIETIGVERKLA
RING VAN DE BESCHIKKING - GRENZEN -
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK, IN EERSTE AANLEG RECHT
DOENDE. 

1 o De politierechtbank is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een vlucht
misdrijf naar aanleiding van een onge
val, dat voor een ander slagen, ver
wondingen of de dood ten gevolge 
heeft gehad (1). (Art. 138, 6°, Sv.) 

2° Wanneer de politierechtbank, nadat 
de raadkamer, met aanneming van 
verzacl1tende omstandigheden, naar 
die rechtbank een beklaagde heeft ver
wezen, die verdacht wordt van onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen, van overtrading van de 
Wegverkeerswet, 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 rechtbanlr valt, en 
de versclleidene overtredingen samen
hangend zijn, onderzoekt het Hof, op 
een ve1·zoek tot regeling van rechtsge
bied, of die beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of het vonnis, 
waarbij de 1'ecl1tbank zich onbevoegd 
verklaart, lijkt verantwoord te z1jn en, 
zo ja, dan vernietigt het de beschik
ldng van de raadkamer, in zoverre zij 
de politierechtbank heeft aangewezen 
als zijnde de rechtbank die bevoegd is 
om kennis te nemen van de verschei
dene overtredingen en verwijst de zaak 
naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende (2). 

(PTIOCUI\EUR DES KONINGS 'l'E BRUSSEL 
T. BARCHY) 

I\Rl1.EST ( ver·t:aling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts-

(1) Cass., 12 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr. 542). 

(2) Zie Cass., 12 mei lD82 (!l.C., 198H\2,, 
nr. 542). 

gebied, op 12 mei 1982 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Brussel; 

Overvvegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, bij beschikking van 
27 november 1981, Christine Yvette 
Henriette Barchy, bediende, geboren 
op 5 januari 1959 te Etterbeek, 
wonende te Jette, Philippe Werrie
plein 20, verwezen heeft naar de 
Politierechtbank te Brussel, ter zake 
dat zij te Brussel op 9 juni 1981, 
door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, doch zonder het oogmerk 
om de persoon van een ander aan te 
randen, onopzettelijk slagen of ver
wondingen heeft toegebracht aan 
Ariane Loots en Jan Cornelis (telast
legging A), dat ze als bestuurder 
van een voertuig op een openbare 
plaats en v<'etende dat dit voertuig 
de oorzaak van, dan wel de aanlei
ding tot een ongeval is geweest, de 
vlucht heeft genomen om zich aan 
de dienstige vaststellingen te ont
trekken (telastlegging B), dat ze op 
de openbare weg een motorvoertuig 
heeft bestuurd zonder houder te zijn 
van het rijbewijs of van het als dus
danig geldend bewijs (telastlegging 
C), en ter zake dat ze als bestuurs
ter op de openbare weg een gespan 
of een voertuig met meer dan twee 
wielen links heeft ingehaald 
ofschoon de in te halen bestuurder 
gestopt was voor een oversteek
plaats voor voetgangers op een 
plaats waar het verkeer niet gere
geld was door een bevoegde agent 
of door verkeerslichten, welk mis
drijf krachtens artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 7 april 1976 
als zware overtreding wordt 
beschouwd (telastlegging D); 

Overwegende dat bij genoemde 
beschikking verzachtende omstan 
digheden zijn aangenomen ten aan
zien van de telastlegging A; 

Dat het openbaar ministerie de 
beklaagde Barchy wegens die ver
schillende misdrijven bij een en het
zelfde exploot heeft doen dagvaar
den voor de politierechtbank; 
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Overwegende dat de politierecht
bank bij vonnis van 25 februari 
1982, dat ten aanzien van Christine 
Barchy bij verstek is gewezen, zich 
« ratione materiae » onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van de aan die beklaagde ten laste 
gelegde feiten, op grond dat het 
vluchtmisdrijf gepleegd werd naar 
aanleiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen of verwondingen 
ten gevolge heeft gehad, en derhalve 
niet tot haar bevoegdheid behoorde; 

Overwegende dat het verstekvon
nis van 25 februari 1982 aan Chris
tine Barchy werd betekend bij 
exploot van 23 maart 1982; dat de 
beschikking van de raadkamer van 
27 november 1981 en het vonnis van 
25 februari 1982 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; 

Dat er derhalve grond bestaat tot 
regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat het aan Barchy 
sub B ten laste gelegde vluchtmis
drijf blijkbaar is gepleegd naar aan
leiding van een ongeval dat voor 
een ander slagen of verwondingen 
ten gevolge heeft gehad; dat in 
dit geval het misdrijf krachtens arti
kel 138, 6°, van het Wetboek van 
Strafvordering buiten de bevoegd
heid van de politierechter valt; 

Overwegende dat de overige aan 
Christine Barchy ten laste gelegde 
feiten samenhangend schijnen te 
zijn met het vluchtmisdrijf; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 27 november 1981 gewezen 
beslissing van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, in zoverre de politierecht
bank daarin wordt aangewezen als 
het gerecht bevoegd om kennis te 
nemen van het regelmatig gecontra-

ventionaliseerde , wanbedrijf van 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen, en van de overige aan Barchy 
verweten misdrijven; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel, zit
ting houdend in hoger beroep. 

16 juni 1982 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 624 

2• KAMER - 16 juni 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BESLISSJNG WAAR
BIJ EEN BIJKOMEND ONDERZOEK WORDT 
GEWEIGERD, DE ZAAK NAAR EEN LATERE 
TERECHTZITTJNG WORDT VERDAAGD EN DE 
KOSTEN WORDEN AANGEHOUDEN - VOOR
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSJNG - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENJNG. 

Niet ontvankelijk is de voorziening v66r · 
de eindbeslissing ingesteld tegen een 
beslissing die, zonder uitspraak te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, zich ertoe beperkt een verzoek 
van de beklaagde tot het instellen van 
een bijlwmend onderzoek af te wijzen, 
de zaak tot . verdere behandeling naar 
een latere zitting te verwijzen en de 
kosten aan te houden (1). (Art. 416 Sv.) 

(TELL, VANDERSCHELDEN) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 mei 1982 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beslissing van de 

(1) Cass., 20 ju!) 1979 (A.C,: 1978 79, 1339). 
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eerste rechter, zegt dat er geen 
andere getuigen behoeven te wor
den gehoord, de kosten van eerste 
aanleg aanhoudt en de zaak ter ver
dere behandeling naar een latere 
zitting verdaagt; dat het bovendien 
de appelkosten aanhoudt; dat die 
beslissing geen eindbeslissing is, in 
de zin van art. 416 Sv., en geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorzieningen, nu zij te 
vroeg zijn ingesteld, niet ontvanke
lijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt iedere eise
res in de kosten van haar voorzie
ning. 

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Screvens, wnd. 
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal. 

Nr. 625 

2' KAMER - 16 juni 1982 

1? LANDLOPERIJ - WET VAN 27 NOVEM
BER 1891 - STAAT VAN LANDLOPE,RIJ 
BEG RIP. 

1° In staat van landloperij, in de zin van 
de artt. 8 en 16 wet van 27 nov. 1891, 
verkeert hij die, als bedoeld in art. 347 
Sw., noch vaste woonplaats, noch mid
delen van bestaan heeft en gewoonlijk 
geen ambacht of beroep uitoefent (1); 
ter zake niet dienend is de omstandig
heid dat de landloper, krachtens de 
wetten van 2 april 1965 en 8 juli 1976, 
aan het bevoegde openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn mate
riele hulp zou kunnen vragen, indien 
hij zo'n hulp niet heeft gevraagd (2). 

2° Een interneringsmaatregel, in de zin 
van de wet van·27 nov. 1891 tot beteu
geling van de landloperij en de bedela
rij, is op zichzelf geen vernederende 
behandeling; hij verbiedt niet dat de 
landloper, die ter beschikking van de 
Regering is gesteld om voor onbe
paalde tijd in een toevluchtshuis te 
worden gei'nterneerd, aan het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn een materiele hulp vraagt, en 
dat hij, ingeval zulks hem wordt toege
staan, aan de minister van Justitie, 
overeenkomstig art. 18, tweede lid, wet 
van 27 nov. 1891, vraagt dat hij in vrij
heid wordt gesteld (3). 

3° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is 
het middel ten betoge dat op de con
clusie niet is geantwoord, zonder te 
verduidelijken op welk verweer van 
eiser de beslissing niet heeft geant
woord (4). 

(NUELANDT) 

AJ:tREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 mei 1982 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

2° RECHTEN VAN DE MENS _ EURO- Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 16, 16bis PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 3 - NIEMAND MAG WORDEN ONDER-
WORPEN AAN FOLTERINGEN NOCH AAN 
ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHAN
DELINGEN OF STRAFFEN - ONMENSELIJKE 
OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN OF 
STRAFFEN - BEGRIP 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU 

SIE 1\IIET IS GEANTWOORD- VAAG MIDDEL-
1\IIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

(1) en (2) Cass., 12 dec. 1972 (A.C., 1973, 375). 

(3) Wat betreft het begrip « onmenselijke of 
vernederende behandeling ''• zie het verslag 
van de Europese Commissie van de Rechten 
van de Mens, d.d. 5 dec. 1979, zaak Bonne
chaux t. La Suisse, (nr. A.R. 8244), biz. 37-38, 
par. 85 tot 89, en resolutie DH (80) 1 Minister
comite Raad van Europa, 27 juni 1980, 
dezelfde zaak. 

(4) Cass., 16 me1 1979 (A.C., 1978 79, 1100). 
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van de wet van 27 november 1891 tot 
beteugeling van de landloperij en de 
bedelarij, 5, § 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1, 
57 en 60, § 3, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare cen
tra voor maatschappelijk welzijn, 

doordat het bestreden vonnis eiser, 
met bevestiging van de beroepen beslis
sing, ter beschikking stelt van de rege
ring om voor onbepaalde tijd in een toe
vluchtshuis te worden gei:nterneerd, op 
grond van de vaststelling, enerzijds, dat 
eiser op 18 april 1982 in staat van landlo
perij werd aangetroffen, en, anderzijds, 
dat hij niet bewijst dat hij in zijn levens
onderhoud kon voorzien, 

terwijl, eerste onderdeel, de wettelijke 
voorwaarden om te kunnen spreken van 
een staat van landloperij niet vervuld 
waren ten aanzien van eiser, daar het 
bevoegde openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn hem op grond van de 
wetten van 2 april 1965 en 8 juli 1976 
levensonderhoud verschuldigd was; 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis eiser verplicht om rechten te bewij
zen die in de wet zijn vastgesteld en die 
bestaan ongeacht of ze al dan niet wor
den uitgeoefend : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis vaststelt, enerzijds, dat eiser 
op het ogenblik dat hij werd gevat, 
helemaal niets bezat, geen werk of 
enige vorm van bezigheid had en 
niet kon bewijzen dat hij een woon
plaats of enige vorm van onderdak 
had, anderzij ds, dat geenszins uit 
het attest van 3 mei 1982 van het 
openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn te Brussel blijkt dat 
het centrum voor het onderhoud van 
eiser zal instaan, dat daarentegen in 
het attest enkel staat dat het open
baar centrum voor maatschappelijk 
welzijn eventueel hulp zal verlenen 
aan eiser; 

Overwegende dat de rechtbank 
haar beslissing dat eiser in staat 
van landloperij werd aangetroffen, 
aldus naar recht heeft verantwoord; 
dat artikel 1 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk 
welzijn weliswaar het recht op 

maatschappelijke dienstverlening in
voert ten behoeve van een ieder die 
ze nodig heeft, doch op voorwaarde 
dat de betrokkene om die dienstver
lening vraagt; dat dienaangaande uit 
de vermeldingen van de bestreden 
beslissing niet blijkt dat eiser die 
geen woon- of verblijfplaats had 
en zonder enige betrekking of 
bestaansmiddelen werd aangetrof
fen, de in de wet bedoelde materiele 
hulp zou hebben gevraagd aan het 
bevoegde openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn; 

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

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat de correctionele rechtbank 
eiser niet heeft verplicht om te 
bewijzen dat hij in zijn levensonder
houd kon voorzien; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 van de 
Grondwet en 3 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat het bestreden vonnis de inter
nering van eiser gelast, 

terwijl, eerste onderdeel, die beslissing 
van de correctionele rechtbank eiser het 
recht op maatschappelijke dienstverle
ning niet betwist, doch hem belet dat 
recht uit te oefenen, vermits zij tot 
gevolg heeft dat het bevoegde openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
niet in de mogelijkheid wordt gesteld om 
de· hem verschuldigde maatschappelijke 
dienstverlening te verstrekken, . 

tweede onderdeel, de Belgen gelijk 
zijn voor de wet; de omstandigheid dat 
de minstbedeelden als gevolg van een te 
hunnen aanzien genomen beslissing tot 
internering uitgesloten worden van de 
toepassing van de wetten die precies de 
bescherming van de menselijke waardig
heid beogen, gelijkstaat met een verne
derende behandeling in de zin van arti
kel 3 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun 
damentele Vrijheden; aan de opnchting 
van de toevluchtshuizen en bedelaarsge 
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stichten in het begin van de 19e eeuw 
een idee van bestraffing ten grondslag 
lag en de persoon, die daarin met toepas
sing van de wet van 27 november 1891 
gei:nterneerd wordt, niet de mogelijkheid 
heeft om een leven te leiden dat strookt 
met de menselijke waardigheid die aan 
een ieder moet worden verzekerd die 
niet tot een gevangenisstraf is veroor
deeld; 

derde onderdeel, ufschoon ingevolge de 
wet van 27 november 1891 de landlopers 
en de bedelaars als een gevaar voor de 
maatschappij worden beschouwd, zij de 
voordelen moeten genieten van de orga
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn volgens welke de minstbedeelden 
in naam van de maatschappelijke solida
riteit aanspraak kunnen maken op de 
bijstand door de openbare overheid : 

W at het eerste en het derde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat, blijkens het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het eerste middel, uit de ver
meldingen van de bestreden beslis
sing niet blijkt dat eiser aan een 
openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn de bij de wet bepaalde 
materiele hulp zou hebben ge
vraagd; dat de correctionele recht
bank haar beslissing om eiser voor 
onbepaalde tijd in een toevluchts
huis te interneren, naar recht heeft 
verantwoord met de vaststelling dat 
eiser geen vaste woonplaats noch 
middelen van bestaan had en dat hij 
gewoonlijk geen ambacht of beroep 
uitoefende; 

Dat geen van beide onderdelen 
van het middel kan worden aange
nomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de internering 
in de zin van de wet van 27 novem
ber 1891 op zichzelf geen vernede
rende behandeling is; 

Dat voor het overige die interne
ring eiser niet belet om materiele 
hulp te vragen aan het bevoegde 
openbaar centrum voor maatschap
pehjk welzijn en om, zo deze hem 
wordt toegestaan, de minister van 
Just1tle overeenkomstig artikel 18, 

tweede lid, van de wet van 
27 november 1891 te verzoeken om 
zijn invrijheidstelling; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

doordat het bestreden vonnis de inter
nering van eiser in een toevluchtshuis 
gelast zonder te antwoorden op de door 
eiser ter zitting van 3 mei 1982 van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel neer
gelegde conclusie; 

Overwegende dat het middel, nu 
het niet aangeeft op welke verweer
middelen van eiser het bestreden 
vonnis niet geantwoord heeft, 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; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. G. de Kerchove en J. 
Fierens, Brnssel. 

Nr. 626 

2' KAMER - 16 juni 1982 

VERBERGING VAN MISDADIGERS -
STRAFWETBOEK, ARTlKEL 339 - " VER
VOLGDE PERSOON » - BEGRJP 

In de zin van art. 339 Sw. is een persoon 
die vervolgd wordt een persoon die 
wordt opgespoord door het gerecht, 
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t.w. door een rechterlijke overheid, zij 
het een rechter of een magistraat van 
het openbaar ministerie. 

(DERAEDT) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 339 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiseres, met bevesti
ging van het bestreden vonnis, veroor
deeld heeft, ter zake dat ze te Zoersel of 
elders in het Rijk, tussen 1 oktober 1980 
en 12 januari 1981 een persoon, ten deze 
Hector Cocquyt, heeft verborgen of doen 
verbergen, van wie zij wist dat hij 
wegens een misdaad vervolgd werd of 
veroordeeld was, zulks nadat het arrest 
onder verwijzing naar de motivering van 
de eerste rechter had vastgesteld dat 
eiseres wist, voordat ze Cocquyt bij Nizet 
en Janssens bracht, dat hij wegens een 
roofoverval werd opgespoord, en nadat 
het arrest het middel van eiseres had 
afgewezen dat hieruit was afgeleid dat 
op het ogenblik waarop Cocquyt bij 
Nizet en Janssens werd ondergebracht, 
namelijk op 1 oktober 1980, tegen hem 
nog geen « vervolging » in de zin van 
artikel 339 van het Strafwetboek was 
ingesteld, op grond dat het in 
artikel 339 van het Strafwetboek 
omschreven misdrijf erin bestaat, hetzij 
in eigen huis, hetzij in het huis van 
anderen onderdak te verlenen aan perso
nen met de bedoeling hen aan de opspo
ringen van het gerecht te onttrekken; 
dat de wetgever wilde beletten dat het 
gerecht bij het opsporingswerk zou wor
den gehinderd; dat die opsporingen 
rechtmatig zijn zodra er een schuldver
moeden bestaat en dat niemand het 
recht heeft om deze te hinderen «, 

terwijl, luidens artikel 339 van het 
Strafwetboek, verbergen van misdadi
gers, vereist dat beklaagde weet dat de 
strafvordering is ingesteld tegen de ver
borgen persoon; het arrest derhalve, nu 
het beslist dat het voldoende was dat het 
in de bedoeling lag van de dader van het 
misdrijf om« (die persoon) aan de opspo
ringen van het gerecht te onttrekken » 
en nu het zich beperkt tot de vaststelling 

dat eiseres ten tijde van de haar verwe
ten feiten wist dat die persoon wegens 
een roofoverval werd opgespoord, zoilder 
dat het tevens vaststelt dat ze op de 
hoogte was van het instellen van de 
strafvordering, de betekenis van het 
woord « vervolgd >> miskent en de beslis
sing niet naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat, blijkens het 
arrest, het hof van beroep heeft 
beslist dat eiseres aan Cocquyt 
onderdak had verleend met de 
bedoeling hem aan de opsporingen 
van het gerecht te onttrekken en 
deze te bemoeilijken; 

Overwegende dat een persoon die 
wordt opgespoord door het gerecht, 
t.w. een rechterlijke overheid, zij 
het een rechter of een magistraat 
van het openbaar ministerie, ver
volgd wordt, in de zin van 
artikel 339 van het Strafwetboek; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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 eiseres in 
de kosten. 

16 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever: 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van (1) mevr. Liekendael, advocaat· 
generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 627 

1' KAMER - 17 juni 1982 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - STAAT - AAN

SPRAKELIJKHEID- HANDELINGEN VAN ZIJN 

(1) Zie de cone!. van het O.M. in Bull. en 
Pas., 1982, I, 2228. 
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ORGANEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR (BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER-
HET ORGAAN IN DE UITOEFENING VAN ZIJN 
AMBT - ORGAAN ZELF AANSPRAKELIJK 
KRACHTENS ART. 1382 B.W. TERZELFDER TIJD 
ALS DE STAAT, DIE RECHTSTREEKS AAN
SPRAKELIJK IS - STAAT EN ORGAAN MEDE
SCHULDENAARS IN SOLIDUM. 

2° VOORRECHTEN EN HYPI'HEKEN 
- HYPOTHEEKWET 16 DEC. 1851 - ART. 1 

WET VAN 24 MEl 1937, D.I. ART. 20, 9°, HYPO
THEEKWET 16 DEC. 1851 - WETTELIJKE INDE
PLAATSSTELLING VAN DEGENE DIE HET 
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL HEEFT 
VERGOED, IN DE RECHTEN VAN DE VERZE
KERDE OM VAN DE VERZEKERAAR BETALING 
TE VERVOLGEN VAN ZIJN SCHULDVORDE
RING BIJ VOOREANG BOVEN ALLE BEDRAGEN 
DIE ZIJN VERSCHULDIGD AAN DE AANSPRA
KELIJK VERKLAARDE VERZEKERDE - GREN
ZEN. 

1" De persoonlijke aansprakelijkheid van 
een orgaan van de Staat, die in de uit
oefening van zijn ambt is opgetreden, 
kan ingevolge art. 1382 B. W. in het 
gedrang worden gebracht samen met 
de rechtstreekse aansprakelijkheid 
van de Staat; in dat geval zijn de 
rechtspersoon en zijn orgaan mede
schuldenaars in solidum (1). 

2o Hoewel, met toepassing van art. 1 wet 
van 24 mei 1937, d.i. art. 20, 9", Hypo-· 
theekwet van 16 dec. 1851, hij die de 
slachtoffers van een ongeval heeft ver
goed, ingevolge de wettelijke inde
plaatsstelling van de verzekeraar, 
betaling van zijn schuldvordering mag 
vervolgen bij voorrang boven de bedra
gen die aan de aansprakelijlc ver
klaarde verzekerde verschuldigd zijn, 
mag hij dat recht slechts uitoefenen 
wanneer hij persoonlijk gehouden is 
tot betaling van een gedeelte van de 
schuld, in zoverre zijn schuldvordering 
t.o. v. de verzekerde vaststaat, nu de 
verzekeraar enkel de verplichting 
heeft de uitvoering ervan mogelijk te 
maken (2). 

(1) Zie Cass., 18 okt. 1945 (Bull. en Pas., 
1946, I, 240); 10 juli 1952 (ibid, 1952, I, 738); 
28 ?kt. 1960 (ibid., 1961, I, 217) en 21 okt. 1965 
(1b1d, 1966, I, 133); zie ook DALCQ, Novelles, 
Tra1te de la responsabilite civile, bd. I, 
nr. 1386, en R.C.J.B., 1966, i.v.m. het arrest van 
21 okt. 1965, zie biz. 133 van Bull. en Pas., 
1966, leze men DE PAGE, bd. IV, biz. 497). 

(2) Zie Cass., 8 mei 1971 (A.C., 1971, 886) met 
voetnoot 2. 

KEN T. " DE STER » N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 20, 9", van de 
wet van 16 december 1851, houdende 
herziening van de wet over de hypothe
ken, al gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 24 mei 1937, dat is titel XVIII« Voor
rechten en hypotheken >> van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, van de arti
kelen 1251, 3°, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest zegt dat eisers voor
ziening tegen verweerster niet ontvanke
lijk is, in zoverre die voorziening 
gesteund is op artikel 20, 9", van de 
Hypotheekwet, en zulks beslist op grand 
« dat appellant ook ten onrechte beweert 
dat de veroordelingen op de burgerlijke 
rechtsvordering volstaan als titel die 
jegens de verzekerde vereist is om arti
kel 20, 9°, van de Hypotheekwet te kun
nen toepassen; dat inderdaad blijkt dat 
gei:ntimeerde aan dienst rechtsvorderin
gen verschillende middelen ten grande 
heeft tegengeworpen waarover het straf
gerecht niet heeft kunnen oordelen; dat 
gei:ntimeerde aldus aanvoert dat de Staat 
aan de ingenieurs van Bruggen en 
Wegen zou hebben beloofd enkel verhaal 
op hen uit te oefenen wanneer zij een 
zware fout hebben begaan; dat zij ook 
betoogt dat een dee! van de aansprake
lijkheid, hoe dan ook, ten laste van de 
Staat moet blijven; dat de verzekeraar, 
die zich in een vergelijkbare situatie 
bevindt als een derde waarop beslag is 
gelegd, niet verplicht mag worden zelf 
dergelijke middelen te moeten aanvoe
ren; dat de rechten van appellant ten 
aanzien van zijn ambtenaar, hoe dan 
ook, vooraf zouden moeten geregeld 
zijn >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 20, 9", 
van de Hypotheekwet aan de getroffenen 
door een ongeval, die een titel van 
schuldvordering bezitten, het recht ver
leent om persoonlijk de verzekeraar te 
vervolgen van degene die het ongeval 
heeft veroorzaakt voor de bedragen die 
laatstgenoemde aan zijn verzekerde uit 
hoofde van de verzekeringsovereenkomst 



-1307-
is verschuldigd; en terwijl eiser ten deze, 
nu hij volgens de eigen vaststellingen 
van het arrest, de veroordelingen uitge
sproken in de arresten van het Hof van 
Beroep te Luik van 21 december 1g72 en 
21 februari 1g7g ten laste van zijn or
gaan, mijnheer C ... , op zich heeft gena
men, op zich heeft genomen, hetgeen hij 
had betaald, wilde terugvorderen op de 
bedragen die verweerster aan haar ver
zekerde, mijnheer C ... , verschuldigd was, 
eiser, met andere woorden, op grand van 
de wettelijke indeplaatsstelling (arti
kel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek), het recht van vervolging wilde uit
oefenen dat krachtens voornoemd 
artikel 20, go, aan de getroffenen door 
een ongeval wordt verleend jegens de 
verzekeraar van hij die het ongeval heeft 
veroorzaakt; terwijl het arrest dus vruch
teloos zegt dat eiser zou hebben afgezien 
van het instellen van een voorziening 
tegen zijn orgaan of althans zijn rechten 
ten aanzien van dat orgaan niet zou 
doen vaststellen; eisers voorziening 
tegen eiseres steunde op de rechten van 
de vergoede derden en niet op eisers 
rechten ten aanzien van zijn orgaan; 
daaruit volgt dat de beslissing, volgens 
welke eiser niet beschikt over een vol
doende titel om, met toepassing van arti
kel 20, go, van de Hypotheekwet, een ver
haal tegen verweerster in te stellen 
aangezien zijn rechten ten aanzien van 
zijn orgaan niet zijn vastgesteld, 
genoemd artikel 20, go, schendt, nu de 
toepassing ervan enkel veronderstelt dat 
de derden die getroffen zijn door het 
ongeval, dat eisers orgaan heeft veroor
zaakt, over een vaststaande en opeisbare 
schuldvordering jegens dat orgaan 
beschikken, wat zeker het geval was 
(schending van artikel 20, go, van de 
Hypotheekwet en bijgevolg ook van arti
kel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser bij conclusie 
betoogde dat « de Staat ... die de schuld 
heeft betaald die hij samen met G ... ver
schuldigd was, ten deze, te zijnen voor
dele, de rechten, rechtsvorderingen en 
voorrechten van de getroffenen wil uitoe
fenen in wiens plaats hij wettig is getre
den; dienaangaande artikel 20, go, van de 
Hypotheekwet aan de getroffenen, en 
bijgevolg aan de Staat die in hun plaats 
is getreden, het recht verleent om op de 
bedragen die de verzekeraar aan de ver
zekerde verschuldigd is, de uitvoering 
van hun eigen schuldvorderingen op 
laatstgenoemde te vervolgen; het hier 
helemaal geen rechtstreekse rechtsvor
dering betreft, maar een wettig systeem 

waardoor de getroffene die over een titel 
beschikt tegen de verzekeraar " de uit
voering van die titel kan vervolgen op 
het tegoed van de verzekerde bij de ver
zekeraar, welk tegoed door de wet is 
geblokkeerd "; ten deze, conclusienemer, 
die in de rechten, rechtsvorderingen en 
voorrechten van de getroffenen is getre
den, onder dezelfde voorwaarden als zij, 
over de rechtsvordering van artikel 20, 
go, van de Hypotheekwet beschikt »; noch 
de motieven vermeld in de aanhef van 
het middel, noch enig ander motief van 
het arrest, dat omstandig verweer uit 
eisers conclusie beantwoorden; meer 
bepaald de bewering dat de toepassing 
van artikel 20, go, van de Hypotheekwet 
vereist « dat (eisers) rechten hoe dan ook 
vooraf zouden moeten vastgesteld zijn "• 
niet antwoordt op het middel uit eisers 
conclusie ten betoge dat eiser, die in de 
plaats is getreden van de door hem ver
goede getroffenen, beschikt over de rech
ten die de genoemde getroffenen krach
tens voornoemd artikel 20, go, hebben; 
daaruit volgt dat de beslissing die om de 
vorenvermelde motieven zegt dat eisers 
verhaal tegen verweerster niet ontvanke
lijk is, niet regelmatig met redenen 
omkleed is (schending van artikel g7 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, zowel in de oorspron
kelijke dagvaarding van 28 december 
1g73 als in eisers conclusie van hoger 
beroep, is gezegd << dat de getroffene 
door een ongeval met toepassing van 
artikel 20, go, van de Hypotheekwet van 
16 december 1851 (wet van 21 mei 1g37), 
op de bedragen, die de verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
verschuldigd is aan de verzekerde door 
wiens fout het ongeval is gebeurd, de uit
voering mag vervolgen van zijn eigen 
schuldvordering op laatstgenoemde; 
eiser, die in de rechten, rechtsvorderin
gen en voorrechten is getreden van de 
getroffenen, wiens schuldvorderingen, 
ontstaan uit de litigieuze ongevallen, zijn 
vastgelegd door een arrest dat kracht 
van gewijsde heeft, op een ontvankelijke 
en gegronde wijze de uitvoering van die 
titel kan vervolgen op de bedragen die 
de gedaagde aan haar verzekerde moet 
betalen »; daaruit volgt dat het arrest, 
door te beweren dat de ontvankelijkheid 
van eisers rechtsvordering tegen ver
weerster zou afhangen van de rechten 
die eiser nog zou hebben jegens zijn or
gaan, en niet van de rechten van de 
getroffenen door de litigieuze ongevallen, 
aan de genoemde dagvaarding en conclu
sie van eiser een zin en een draagwijdte 
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hecht die onverenigbaar zijn met de 
bewoordingen ervan en bijgevolg de 
bewijskracht van die akten miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betre£t : 
Overwegende ·dat het arrest zegt 

dat eiser ten onrechte de wettelijke 
indeplaatsstelling van artikel 1231, 
3°, ·van het Burgerlijk Wetboek aan
voert; dat, wanneer het orgaan van 
een rechtspersoon, indien hij door 
zijn fout schade aan derden berok
kent, de aansprakelijkheid van die 
rechtspersoon derden in het ge
drang brengt en de rechtspersoon, 
door hem te vergoeden, zijn eigen 
schuld jegens hem voldoet, de ver
plichting hem te vergoeden voor die 
rechtspersoon een. schade vormt, die 
is veroorzaakt door de fout van zijn 
orgaan waarvoor hij in beginsel ver
goeding kan vragen van dat orgaan; 
dat dit verhaal wordt ingesteld op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en niet 
bij wege van een niet bestaande 
indeplaatsstelling; 

Overwegende dat het arrest door 
die consideransen de in het middel 
weergegeven conclusie beantwoordt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest noch 

de inhoud van de gedinginleidende 
dagvaarding noch die van de conclu
sie aanhaalt en die akten helemaal 
niet uitlegt; 

Dat het dus hun bewijskracht niet 
heeft kunnen miskennen; 

Dat beide onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de persoonlijke 

aansprakelijkheid van een orgaan 
van de Staat, die in de uitoefening 
van zijn ambt is opgetreden, 1n het 
gedrang kan worden gebracht inge
volge artikel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek samen met de recht
streekse aansprakelijkheid van de 
Staat; dat de rechtspersoon en zijn 
orgaan in dat geval medeschulde
naars zijn die in solidum tot beta
ling gehouden zijn; 

Dat, bijgevolg, de Staat die de 
getroffenen door een ongeval heeft 
vergoed, waarvoor zijn aangestelde 
aansprakelijk is verklaard, zijn ver
haal tegen laatstgenoemde niet 
enkel op grond van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, maar ook 
van artikel 1251, 3°, van hetzelfde 
wetboek kan uitoefenen, nu de wet 
het voordeel van de indeplaatsstel
ling enkel ontzegt aan hem die uit
sluitend zijn eigen schuld voldoet; 

Overwegende niettemin dat de 
schuldenaar die samen met anderen 
of voor anderen heeft betaald, 
slechts in de plaats treedt in de 
mate dat hij niet persoonlijk tot be
taling van de schuld gehouden is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster aan eisers 
rechtsvordering verschillende mid
delen tegenwerpt die de grond van 
de zaak betreffen en waarover het 
strafgerecht geen uitspraak heeft 
kunnen doen; dat zij meer bepaald 
laat gelden dat de Staat zich jegens 
de ingenieurs van Bruggen en 
Wegen ertoe zou hebben verbonden 
enkel bij een grove fout hunnent
wege een verhaal tegen hen uit te 
oefenen; dat zij ook betoogt dat de 
Staat hoe dan ook gedeeltelijk aan
sprakelijk blijft, omdat Gomn§e, 
toen hij naliet een aangepaste sig
nalisatie aan te brengen, de onder
richtingen van zijn bazen zou heb
ben gevolgd; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen volgt dat de omvang zelf van· 
de indeplaatsstelling wordt betwist, 
nu eiser, volgens verweersters stel
ling, wegens een ander feit of een 
andere fout dan die welke ten laste 
van zijn orgaan, de ambtenaar Gom
ree, is bewezen, bij het uitoefenen 
van zijn verhaal tegen laatstge
noemde, persoonlijk tot betaling van 
een gedeelte van de schuld kan 
gehouden zijn; 

Overwegende dat, hoewel met toe
passing van artikel 1 van de wet 
~van 24 mei 1937, dat is artikel 20, 9°, 
van de wet van 16 december 1851 
houdende herziening van de wet 
over de hypotheken, hij die de 
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getroffenen door een ongeval heeft 
vergoed, ingevolge de wettelijke 
indeplaatsstelling, van de verzeke
raar de betaling mag vervolgen van 
zijn schuldvordering, bij voorrang 
boven de bedragen die aan de aan
sprakelijk verklaarde verzekerde 
verschuldigd zijn, hij dat recht 
slechts mag uitoefenen wanneer hij 
pesoonlijk gehouden is tot betaling 
van een gedeelte van de schuld, in 
zoverre zijn schuldvordering ten 
aanzien van de verzekerde vast
staat, nu de verzekeraar enkel de 
verplichting heeft de uitvoering 
ervan mogelijk te maken; 

Overwegende dat het arrest, bijge
volg, nu het, om te beslissen dat de 
rechtsvordering tegen verweerster 
niet ontvankelijk is, op de conside
ransen steunt dat, gelet op de voren
vermelde middelen die zij heeft 
tegengeworpen, de veroordelingen 
uitgesproken door het strafgerecht 
op de burgerlijke rechtsvordering 
tegen eisers orgaan niet volstaan 
om de titel te vormen die eiser 
jegens de verzekerde rnoet hebben 
om toepassing te kunnen maken 
van artikel 20, 9°, van de Hypo
theekwet en dat eisers rechten ten 
aanzien van zijn ambtenaar hoe dan 
ook vooraf moeten vastgelegd zijn, 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1251, inzon
derheid 1251, 3°, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers rechtsvorde
ring niet ontvankelijk verklaart op grond 
dat « appellant (thans eiser) ten onrechte 
de wettelijke indeplaatsstelling van arti
kel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek 
aanvoert; dat inderdaad, de daad van eew 
orgaan van de Staat die in deze hoeda
nigheid optreedt, een daad van de Staat 
is; dat de Staat, nu hij gei:dentificeerd 
wordt met zijn orgaan, niet, in de zin 
van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, met of voor zijn orgaan tot 
betaling gehouden is; dat, wanneer het 
orgaan van een rechtspersoon door op 
foutieve wijze schade te berokkenen aan 
derden, diens aansprakelijkheid jegens 
die derden in het gedrang brengt, en de 

rechtspersoon, door die derden te vergoe
den, zijn schuld jegens hen voldoet, de 
verplichting die derden schadeloos te 
stellen voor de rechtspersoon een schade 
vormt die te wijten is aan de fout van 
zijn orgaan waarvoor hij, in beglnsel, 
vergoeding van dat orgaan mag eisen; 
dat dit verhaal wordt ingesteld op grond 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en niet bij wege van 
een onbestaande indeplaatsstelling », 

terwijl, eerste onderdeel, indeplaats
stelling van rechtswege geschiedt ten 
voordele van hem die, met anderen of 
voor anderen tot betaling van een schuld 
gehouden zijnde, deze heeft voldaan 
(artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek); het feit dat eiser « zijn eigen 
schuld ,, heeft betaald door de getroffe
nen te vergoeden voor de schade veroor
zaakt door zijn orgaan, niet impliceert 
dat hij uitsluitend zijn eigen schuld heeft 
betaald; inderdaad, het orgaan van de 
Staat dat in uitoefening van zijn functies 
een fout begaat, in dezelfde mate zijn 
persoonlijke aansprakelijkheid als de 
rechtstreekse aansprakelijkheid van de 
Staat in het gedrang brengt; met andere 
woorden, de schuld ten gevolge van de 
schade veroorzaakt door een ongeoor
loofde daad van een orgaan van de 
Staat, net zo goed een schuld van dat 
orgaan is als een schuld van de Staat; 
eiser bijgevolg, door de getroffenen te 
vergoeden voor de fout van zijn orgaan, 
niet enkel zijn eigen schuld heeft 
betaald, maar ook een schuld tot beta
ling waarvan hij samen met zijn orgaan 
was gehouden; daaruit volgt dat de 
beslissing dat eisers verhaal tegen ver
weerster niet op grond van de wettelijke 
indeplaatsstelling kon worden uitgeoe
fend, nu die zogezegd niet bestaat aange
zien eiser zijn eigen schuld had betaald, 
voornoemd artikel 1251, 3°, schendt 
waarin wordt gezegd dat indeplaatsstel
ling van rechtswege geschiedt ten voor
dele van hem die een schuld heeft vol
daan tot betaling waarvan hij met een 
andere was gehouden; 

tweede onderdeel, in de onderstelling 
dat het arrest, door te zeggen dat eiser 
« niet met of voor zijn orgaan tot beta
ling is gehouden » in de zin van 
artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet
hoek, heeft willen beslissen dat eiser bij 
de vergoeding van de derden, die getrof
fen zijn door de fout van zijn orgaan, uit
sluitend zijn eigen schuld heeft betaald, 
dergelijke beslissing de regel miskent 
dat elke daad van de mens, waardoor 
aan een ander schade wordt veroorzaakt, 
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degene door wiens schuld de schade is 
ontstaan, verplicht deze te vergoeden; 
krachtens die regel inderdaad, het onge
oorloofd feit begaan door een orgaan van 
de Staat in dezelfde mate de persoon
lijke aansprakelijkheid van de dader in 
het gedrang brengt als de rechstreekse 
aansprakelijkheid van de Staat; daaruit 
volgt dat het bestreden arrest, nu het 
beslist dat een orgaan van de Staat, dat, 
in die hoedanigheid, op foutieve wijze 
een handeling uitvoert, niet zijn persoon
lijke aansprakelijkheid in het gedrang 
zou brengen en dus niet samen met de 
Staat zou gehouden zijn tot vergoeding 
van de schade die door die daad aan der
den is berokkend, bovenvermelde regel 
miskent (schending van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest, nu het 
enkel zegt dat, « de Staat niet, in de zin 
van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek, met of voor zijn orgaan tot 
betaling is gehouden >>, aangezien hij 
gei:dentificeerd wordt met zijn orgaan, 
niet antwoordt op het omstandig verweer 
uit eisers conclusie luidens welke « de 
heersende rechtspraak en rechtsleer van 
oordeel zijn dat een rechterlijke beslis
sing met kracht van gewijsde waarin 
wordt vastgesteld dat een ongeoorloofde 
daad van een orgaan van de Staat, in de 
uitoefening van zijn functies, die aan 
een derde schade heeft berokkend, 
onherroepelijk en in gelijke mate met 
zowel de Staat als zijn orgaai:t verbindt, 
dat de verplichting tot vergoeding in dat 
geval zowel bestaat voor het orgaan als 
voor de rechtspersoon wiens aansprake
lijkheid jegens de derden benadeelden 
op grand van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek rechtstreeks in het 
gedrang is gebracht; die verplichting tot 
vergoeding ten laste van de rechtsper
soon door hem in solidum wordt gedra
gen; conclusienemer, met toepassing van 
die leer, meent dat de getroffenen door 
de ongvallen, ten deze, uit de strafrechte
lijke beslissing met kracht van gewijsde 
een titel halen waardoor zij tegen de 
twee schuldenaars, het orgaan en de 
Staat, die in solidum betaling zijn gehou
den, de uitvoering van het gewezen 
arrest kunnen vervolgen; dat zulks de 
oorzaak van de vergoeding is »; inder
daad, voormelde bewering het middel uit 
de conclusie niet weerlegt, waarin in 
rechte wordt betoogd dat de fout van een 
orgaan een verplichting tot vergoeding 
doet ontstaan « zowel voor het orgaan 
als voor de rechtspersoon ,;, op grand 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-1 

boek, en dat die verplichting tot vergoe
ding « in solidum » door het orgaan en 
de rechtspersoon wordt gedragen; daar
uit volgt dat de beslissing, dat eisers ver
haal tegen verweerster niet op grand van 
de wettelijke indeplaatsstelling kan wor
den uitgeoefend, aangezien de Staat niet 
met zijn orgaan tot betaling is gehouden, 
niet regelmatig met redenen is omkleed, 
nu het arrest eisers conclusie betref
fende dat laatste punt niet heeft weer
legd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, hoe dan ook, uit de 
vaststelling dat de Staat met zijn orgaan 
wordt ge!dentificeerd, niet kan worden 
afgeleid dat laatstgenoemde niet met de 
Staat tot vergoeding van de door zijn 
fout veroorzaakte schade zou gehouden 
zijn; integendeel de Staat, omdat zijn 
orgaan waarmee hij wordt ge!dentifi
ceerd een fout heeft begaan, die zijn per
soonlijke aansprakelijkheid in het 
gedrang brengt en die hem tot vergoe
ding noopt, eveneens tot vergoeding 
gehouden is; daaruit volgt dat het arrest, 
niet zonder tegenstrijdigheid en zonder 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, heeft kunnen zeggen, 
enerzijds, dat de Staat met zijn orgaan 
wordt ge!dentificeerd en daaruit aflei
den, anderzijds, dat de Staat zou gehou
den zijn tot vergoeding van de schade 
terwijl zijn orgaan daartoe niet gehou
den is (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het beschik
kende gedeelte van het arrest, ook 
al zijn de in het middel aangevoerde 
grieven gegrond, naar recht verant
woord blijft, zoals blijkt uit het ant
woord op liet tweede middel; 

Dat het middel dus bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 juni 1982 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Andersluidende 
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conclusie (3) van de h. Charles, procu-~ doordat het arrest, met verwerping 
reur-generaal - Advocaten : mrs. De van de door eiser bij conc~usie voor. het 
Bruyn en Simont. hof van beroep regelmahg verded1gde 

stelling, beslist dat verweerder het voor
recht bepaald bij artikel 20, 1", van de 
Hypotheekwet kan genieten, niet enkel 
voor de vervallen huurgelden die de 
gefailleerde vennootschap Sifim hem 

Nr. 628 

1• KAMER- 17 juni 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN -

voor twee vervallen j aren, benevens het 
lopende jaar, verschuldigd was, maar 
ook nog voor de vervallen huurgelden 
die betrekking hebben op de jaren v66r 
de twee vervallen jaren, voor zover het 
totaal bedrag van de gevorderde verval
len huurgelden niet meer bedraa.gt dan 
een bedrag gelijk aan het huurgeld van 

HYPOTHEEKWET 16 DEC. 1851, GEW. BIJ WET twee jaren, wat ten deze het geval is, 
VAN 7 MAART 1929 - VOORRECHT OP 
BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN- ART. 20, 
1°, §§ 1 EN 2 - VERVALLEN HUURGELDEN -
BEG RIP. 

Onder huurgelden van onroerende goe
deren, bevoorrecht op de waarde van 
hetgeen het verhuurde huis stoffeert, 
wordt in de zin van art. 20, 1", Hypo
theekwet verstaan de werkelijk in de 
loop van de vermelde jaren vervallen 
huurgelden en geenszins een bedrag 
dat ermee overeenstemt (1). 

(MR. DUMON Y. Q.Q. T. NIVELLES-POSSCHIER) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 20, en inzonderheid 1", 
§§ 1 en 2, zijnde het eerste, het tweede 
en het derde lid van artikel 20 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 
gewijzigd bij de wet van 7 maart 1929, 

Nota arrest nr. 627 : 

(3} Cone!. O.M., verschenen in Revue du 
notariat beige, 1982, biz. 544 tot 548. 

Nota arrest nr. 628: 

(1} CLOES, Commentaire de Ja Joi du 16 dfk. 
1851 sur Jes privileges et hypotheques, bd. I, 
nr. 436 inz. de voorbereiding van de wet waar
naar de auteur verwijst; LEPINOIS, Traite 
theorique et pratique des transcriptions des 
privileges et des hypotheques, bd. II, nr. 661; 
LAURENT, bd. XXIX, nrs. 383, 385; DE PAGE, 
bd. VII, nr. 139; FREDERICQ, Traite de droit 
commercial beige, bd. VII, nr. 411, biz. 591. 

terwijl het voorrecht van artikel 20, 1", 
van de Hypotheekwet enkel de schuld
vorderingen op vervallen huurgelden 
waarborgt voor zover het huurgelden 
betreft die vervallen zijn tijdens de twee 
jaren, benevens het lopende jaar, waar
van sprake in de wet, en niet kan wor
den uitgebreid tot de huurgelden voor 
een periode die aan de twee vervallen 
jaren voorafgaat, ongeacht het bedrag 
van de gevorderde achterstallige huur
gelden : 

Overwegende dat volgens arti
kel 20, 1°, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851, de huurgel
den van onroerende goederen 
bevoorrecht zijn op de waarde van 
hetgeen het verhuurde huis stof
feert, voor twee vervallen jaren en 
daarenboven voor het lopende jaar; 

Dat uit die bepaling volgt dat de 
wetgever, wanneer hij het voorrecht 
van de verhuurder in de tijd heeft 
beperkt, rekening heeft gehouden 
met de vervallen huurgelden van de 
jaren die hij bedoelt en niet met een 
bedrag dat met die huurgelden over
eenstemt; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het beslist dat de schuldvordering 
voor huurgelden, waarvan het 
bedrag niet meer bedraagt dan het 
huurgeld voor twee jaar en het 
huurgeld van het lopende jaar, in 
haar geheel bevoorrecht 1s, de 
genoemde wetsbepaling schendt; 

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

17 juni 1982 - 1" kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, procureur-generaal - Advocaten 
mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpatrick. 

N:r. 629 

3" Y>.AMER - 21 juni 1982 

VERWIJZING NA CASSATIE 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER NA VERWIJ
ZING - BURGERLIJKE ZAKEN - GEVOLG 
BEPERKT TOT DE DRAAGWIJDTE VAN HET 
AANGENOMEN l\IIIDDEL. 

Cassatie van een vonnis of een arrest, 
hoe algemeen de bewoordingen waarin 
zij is uitgesproken oak mogen zijn, is 
beperkt tot de draagwijdte van het 
middel dat de grondslag ervan vormt 
(1). 

(BELGIE-INDUSTRIE T. VRANCKEN) 

ARREST ( verta]ing) 

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

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 556, 607, 1068, eerste en tweede lid, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 
van het beginsel van de lijdelijkheid van 
de rechter en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat, op het hager beroep van eise
res die bij verzoekschrift van 21 april 
1976 had gevraagd dat het vonnis alvo
rens recht te doen van 15 maart 1976 
van de Arbeidsrechtbank te Luik hou
dende aanstelling van een deskundige 
zou worden gewijzigd, doch aileen voor 
zover het « dokter Marcel Defays als 
deskundige aanstelt >>, en enkel had ver
zocht dat een andere deskundige zou 
worden aangesteld « met de opdracht die 
aan dokter Defays was gegeven >>, en uit
spraak doende op verwijzing na cassatie 
van een arrest van 6 december 1977 
waarbij het Arbeidshof te Luik, na bij 
arrest van 15 juni 1976 en in onderlinge 
overeenstemming tussen de partijen de 
de deskundige te hebben vervangen, het 
rapport van deze deskundige had 
bekrachtigd en eiseres had veroordeeld 
tot betaling van de forfaitaire vergoedin
gen berekend op basis van de forfaitaire 
vergoedingen berekend op basis van een 
blijvende gedeeltelijke invaliditeit van 
3 pet., met de verklaring dat het « de 
zaak aan zich hield en ten grande uit
spraak deed >>, het arrest op de conclusie 
waarin de partijen vroegen dat opnieuw 
uitspraak zou worden gedaan na die cas
satie, over de grand van de vordering 
betreffende het bestaan en het percen
tage van de litigieuze blijvende invalidi
teit, beslist dat « in de huidige stand van 
de rechtspleging niet moet worden 
geantwoord op de middelen van de par
tijen betreffende de vaststelling van de 
eventuele blijvende arbeidsongeschikt
heid >> en « de zaak naar de Arbeids
.rechtbank te Luik verwijst voor verdere 
behandeling van de onderzoeks
maatregel die ze heeft bevolen >>, op 
grond dat « het hoger beroep enkel 
betrekking had op de nominale aanstel
ling van een nieuwe deskundige; dat het 
beginsel zelf van het deskundigenonder
zoek dat de eerste rechter had gevraagd 
in de door hem bevolen onderzoeksmaat
regel niet wordt betwist; dat aldus, met 
uitzondering van de verandering van de 
deskundige, hieruit een impliciete en 
zekere bevestiging van het beroepen 
vonnis moet volgen, omdat dit vonnis 
voor het overige niet wordt betwist; dat 
dit overige een onderzoeksmaatregel is; 
dat artikel 1068 voorschrijft dat de rech
ter in hoger beroep de zaak naar de eer
ste rechter verwijst, indien hij, zelfs 
gedeeltelijk, een in het aangevochten 

-------------------1 vonnis bevolen onderzoeksmaatregel 

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. in 
Bull. en Pas., 1982, I, A.R. nr. 6541. 

bevestigt; dat het hof verplicht is de zaak 
naar de Arbeidsrechtbank te Luik te ver-
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wijzen voor verdere behandeling van de 
onderzoeksmaatregel die ze heeft bevo
len »; 

terwijl, eerste onderdeel, hoger beroep 
tegen een eindvonnis of tegen een von
nis alvorens recht te doen het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep; deze de zaak alleen dan 
naar de eerste rechter verwijst, indien 
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aange
vochten vonnis bevolen onderzoeksmaat
regel bevestigt (artikel 1068 van het 
Gerchtelijk Wetboek); de rechter voorts 
enkel uitspraak moet doen binnen de 
grenzen van de hem door de partijen 
voorgelegde zaak en, in hoger beroep, 
volgens de omvang van het hoger 
beroep; hij geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken; voor zover 
het hoger beroep enkel betrekking had 
op de vervanging van de deskundige en, 
ingevolge de cas sa tie van het arrest. van 
het Arbeidshof te Luik van 6 december 
1977, het arbeidshof, dat het bestreden 
arrest heeft gewezen, ultspraak moest 
doen over het geschil zelf en de zaak 
niet wettig naar de eerste rechter kon 
verwijzen, omdat, enerzijds, de onder
zoeksmaatregel, voor zover hij was aan
gevochten, volkomen ongedaan was 
gemaakt, daar de deskundige werd ver
vangen, en, anderzijds, die maatregel 
niet voor het overige was bevestigd, zelfs 
niet gedeeltelijk, daar in dit opzicht 
tegen het vonnis waarbij die maatregel 
was bevolen, geen b.oger beroep was 
ingesteld, waaruit volgt dat het arrest, 
dat het bij het arbeidshof aanhangige 
geschil niet beslecht, een rechtsweige
ring inhoudt (schending van artlkel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek) alsook 
een miskenning van de regel van de 
devolutieve kracht van het hoger beroep 
(schending van artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en van het begin
sel van de lijdelijkheid van de rechter in 
hoger beroep volgens hetwelk die rech
ter enkel uitspraak moet doen binnen de 
grenzen van het bij hem ingesteld hoger 
beroep, daar het beslist dat een niet aan
gevochten onderzoeksmaatregel impliciet 
was gevestigd (schending van arti
kel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
boek); 

tweede onderdeel, voor zover het 
arrest van het Arbeidshof te Luik van 
6 december 1977 is gewezen « door de 
zaak aan zich te houden , en « door ten 
gronde uitspraak te doen ''• en enkel 
door het arrest van het Ho£ van Cassatie 
van 22 ja.nuari 19'79 is vernietigd, omdat 
het voor blijvende gedeeltel.ijke onge-

schiktheid een percentage had toegekend 
dat was vastgesteld op grand van het 
beroep van de getroffene en niet ten 
aanzien van alle beroepen die de getrof
fene nog zou kunnen uitoefenen, dit wil 
zeggen over een punt dat niet ondeel
baar of noodzakelijk verbonden is met 
de beslissing van het Arbeidshof te Luik 
om « de zaak aan zich te houden >> en 
ten gronde uitspraak te doen, die dus, 
wat dat betreft, blijft bestaan, het bestre
den arrest niet kon weigeren « te ant
woorden op de middelen van de partijen 
betreffende de vaststelling van de even
tuele blijvende arbeidsongeschiktheid >> 
en de zaak niet naar de Arbeidsrecht
bank te Luik kon verwijzen, zonder mis
kenning van de bewijskracht (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en van het 
gezag van gewijsde (schending van de 
artikelen 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek) van het arrest 
van het Arbeidshof te Luik van 6 decem
ber 1977, waaruit volgt dat het arrest 
niet naar recht is verantwoord; 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
vast te stellen, zoals het arrest doet, 
enerzijds, dat « het hager beroep enkel 
betrekking had op de nominale aanstel
ling van een nieuwe deskundige; dat het 
beginsel zelf van het deskundigenonder
zoek dat de eerste rechter had gevraagd 
in de door hem bevolen onderzoeksmaat
regel niet wordt betwist >>, en, anderzijds, 
dat « met uitzondering van de verande
ring van de deskundige, hieruit een 
impliciete en zekere bevestiging van het 
beroepen vonnis moet volgen, omdat dit 
vonnis voor het overige niet wordt 
betwist >>; een vonnis of een daarin bevo
len onderzoeksmaatregel, voor zover ze 
in hager beroep niet worden betwist, 
door de appelrechter niet kunnen wor
den bevestigd, zelfs niet gedeeltelijk, 
waaruit volgt dat het arrest, wegens die 
tegenstrijdigheid in de motivering, welke 
gelijkstaat met een gebrek aan motive
ring, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en, derhalve, niet naar 
recht is verantwoord (schending van de 
in het middel vermelde wettelijke bepa
lingen en inzonderheid van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het t\illeede onderdeel be
treft ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop bet Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het Arbeidshof te 
Luik, na, bij een arrest alvorens 
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recht te doen van 15 juni 1976, een 
deskundige te hebben aangesteld 
met de erin beschreven opdracht, en 
hem te hebben gelast zijn rapport 
ter griffie van dat hof neer te leg
gen, bij een arrest van 6 december 
1977, waarbij het de zaak aan zich 
hield en ten gronde uitspraak deed, 
het rapport van de deskundige heeft 
bekrachtigd en de blijvende gedeel
telijke ongeschiktheid van verweer
der op 3 pet. heeft vastgesteld; 

Overwegende dat, zonder dat het 
arrest van 15 juni 1976 werd bestre
den, eiseres tegen het arrest van 
6 december 1977 een voorziening 
instelde met enkel een middel 
waarin kritiek werd uitgebracht op 
het punt van het arrest dat uit
spraak deed over het bestaan en het 
percentage van de ongeschiktheid; 

Overwegende dat het arrest van 
6 december 1977 bij een arrest van 
het Hof van 22 janauri 1979 werd 
vernietigd; 

Overwegende dat de cassatie van 
een vonnis of van een arrest, hoe 
algemeen de bev10ordingen waarin 
ze is uitgesproken, ook mogen zijn, 
beperkt is tot de draagwijdte van 
het middel dat de grondslag ervan 
is; 

Overwegende dat het middel op 
basis waarvan het Hof de voorzie
ning aannam, niet gericht was tegen 
het arrest, voor zover het arbeidshof 
de zaak aan zich hield en het, 
ingevolge het deskundigenverslag, 
besliste ten gronde uitspraak te 
cloen; 

Dat voorts tussen voormelde 
beslissing van het arrest en de door 
het middel bekritiseerde beslissing 
geen ondeelbaarheid of afhankelijk
heid bestond en dat ze een afzonder
lijke beschikking vormde waartegen 
een van de partijen een voorziening 
in cassatie kon instellen; 

Overwegende clat, erhalve, de uit
gesproken vernietiging die beslis
sing niet heeft kunnen raken en dat 
deze, bijgevolg, niet weer ter sprake 
kon worden gebracht door het ver
wijzingsgerecht; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
door, op gronden die het vermeldt, 
de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen voor verdere behandeling 
van de door hem bevolen onder
zoeksmaatregel, zijn beslissing niet 
naar recht verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwij st de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

21 juni 1982 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : mevr. Raymond-Decharneux 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, procureur-generaal - Advo
caat : mr. Simont. 

Nr. 630 

3" KAMER - 21 juni 1982 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND- KOSTWIN
NER - WETTELIJKE VOORWAARDEN WAAR
AAN, IN DE REGEL, MOET WORDEN VOLDAAN 
V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 
W AARBINNEN DE AANVRAAG OM U!TSTEL OF 
VRIJLATING MOET WORDEN INGEDIEND. 

Uitstel of vrijlating van dienst op morele 
grand, a.m. omdat de ingeschrevene de 
kostwinner is van vader en moeder of 
van enige andere persoon vermeld in 
art. 10, § 1, Dienstplichtwet, wordt, 
onder voorbehoud van het in art. 11 
van dezelfde wet bedoelde geval, ver
leend op voorwaarde dat de ingeschre
vene aan de in art. 10, § 1, 1", gestelde 
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voorwaarden voldoet v66r het verstrij
ken van de termijn waarbinnen de 
aanvraag om uitstel of vrijlating van 
dienst moet worden ingediend (1). 

(BRUNET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre-

21 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van van de h. Charles, procureur-gene
raal. 

den beslissing, op 20 april 1982 door Nr. 631 
d~ Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit het feit 
dat de Hoge Militieraad de aanvraag om 
uitstel als kostwinner heeft afgewezen, 
op grond dat eiser in de wetteijke refer
teperiode januari 1981 geen inkomen 
had, 

terwijl eiser in januari 1982 werk had 
gevonden en dus, sedertdien, als kost
winner van zijn moeder kan worden 
beschouwd : 

Overwegende dat, onder voorbe
houd van het bij artikel 11 van 
de gecoordineerde diensplichtwetten 
bepaalde geval, dat ten deze niet 
geldt, de voorwaarden die bij 
artikel 10, § 1, 1°, van die wetten zijn 
gesteld voor het verlenen van uitstel 
omdat de ingeschrevene de kostwin
ner van zijn moeder is, vervuld moe
ten zijn op het ogenblik dat de aan
vraag om uitstel wordt ingediend; 

Dat, door vast te stellen dat op 
dat tijdstip eiser, die over geen inko
men beschikte, niet als kostwinner 
van zijn moeder kon worden 
beschouwd, de Hoge Militieraad, 
volgens de bestaande wetgeving, 
zijn beslissing tot afwijzing van de 
aanvraag om uitstel naar recht ver
antwoordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. in 
Bull. en Pas., 1982, I, A.R. nr. M 314 F. 

2' KAMER - 22 juni 1982 

1° ONDERWIJS - MEDISCH SCHOOLTOE

ZICHT - FERSONEELSLEDEN VAN EEN 
ONDERWIJSINRICHTING - HUIDFROEF OF 
TUBERCULINEGEVOELIGHEID - VERFLICH-
TING - UITZONDERINGEN. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 

- MEDISCH SCHOOLTOEZICHT - HUIDFROEF 
OF TUBERCULINEGEVOELIGHEID - VRIJ-
STELLING- VOORWAARDE. 

1' De personeelsleden van een onder
wijsinl'ichting kunnen niet worden 
vrijgesteld van de huidproef op tuber
culinegevoeliglJeid door intradermo
injectie, voorgeschreven bij art. 2 K.B. 
van 12 okt. 1964, gew. bij K.B. van 
31 jan. 1977, tenzij zij het bewijs voor
leggen dat zij in hetzelfde schooljaar 
een radiologisch onderzoek van de 
borstkas hebben ondergaan waarbij de 
aanwezigheid van actieve tuberculose 
is uitgesloten, of dat de verantwoorde
Jijke geneesheer van de equipe voor 
medisch schooltoezicht reeds een dui
delijke positieve reactie heeft vastge
steld bij een vorige proei 

2' Niet naar recht verantwoord is de 
beslissing waarbij een rechtvaardi
gingsgrond wordt verworpen die was 
aangevoerd door de beklaagde, ver
volgd wegens niet-inachtneming van 
de voorschriften van art. 15, ,If 
van 21 maart 1964, op het 
schooltoezicht, en die hie· 
afgelegd dat een intrar!? 
een ernstig en dreigen•·' 
wanneer de rechter 
zocht of de verar>' 
heer van de 
schooltoezicht 
positieve reactit 
een vorige proei. 
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(VERSTRAETE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een geldboete en in 
de kosten ter zake van, met overtre
ding van artikel 15, 5°, van de wet 
van 21 maart 1964 op het medisch 
schooltoezicht, de voorschriften van 
artikel 5 van dezelfde wet niet te 
zijn nagekomen, namelijk om als lid 
van het personeel zich niet te heb
ben begeven naar het medisch 
onderzoek op dag en uur vastgesteld 
·door de equipe die door de inrich
tende macht werd verkozen, dit met 
het oog op de huidproef op tubercu
linegevoeligheid door intradermo
injectie, voorzien door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 12 okto
ber 1964, gewijzigd door het konink
lijk besluit van 31 januari 1977, en 
zonder van deze proef vrijgesteld te 
zijn door de voorlegging van het 
bewijs dat hij in hetzelfde school
jaar een radiologisch onderzoek van 
de borstkas had ondergaan, waarbij 
de aanwezigheid van actieve tuber
culose uitgesloten was, zoals voor
zien bij artikel 2 van hetzelfde 
koninklijk besluit; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 71 van het Strafwetboek en 5, 
§ 1, 2°, van het koninklijk besluit van 
12 oktober 1964 : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie aanvoerde dat hij niet mocht 
worden veroordeeld, wegens << zede
lijke overmacht >>, << daar voor hem, 
tegenover het ernstige en dreigende 
gevaar dat een inenting inhoudt, 
geen andere weg openstond ter 
beveiliging van de belangen die hij 
bij voorrang boven aile andere ver
plicht en gerechtigd was te beveili
gen, namelijk zijn eigen gezondheid, 
?.:ijn eigen sociaal functioneren, zijn 
·~en leven >>; 

Overwegende dat het arrest de 
door eiser aangevoerde rechtvaardi
gingsgrond verwerpt op de volgende 
gronden : « De bewering van (eiser) 
dat hij zich in een toestand van 
zedelijke overmacht bevindt omdat 
zijn macrobiotische levenswijze hem 
verhindert een intradermo-injectie 
te ondergaan, is ter zake niet die
nend, te meer daar het koninkijk 
besluit van 31 januari 1977 uitdruk
kelijk de mogelijkheid voorziet van 
de tuberculineproef vrijgesteld te 
worden mits een radiologisch onder
zoek. De weigering van (eiser) om 
deze mogelijkheid aan te wenden, 
bewijst zijn nadrukkelijke wil de 
wettelijke voorschriften niet na te 
leven »; 

Overwegende dat artikel 5, § 1, 2°, 
rubriek << vrijstellingen >>, van het 
koninklijk besluit van 12 oktober 
1964, waarbij wordt geregeld hoe 
dikwijls en op welke wijze de 
geneeskundige onderzoeken worden 
verricht en onder welke voorwaar
den het medisch schooltoezicht 
wordt uitgeoefend, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 31 januari 
1977, zoals het van toepassing was, 
bepaalt : << 1 o Van de verplichting van 
de tubercullne-huidproef worden 
vrijgesteld de leden van het 
schoolpersoneel bij wie de verant
woordelijke geneesheer van de 
equipe voor medisch schooltoezicht 
reeds een duidelijke positieve reac
tie heeft vastgesteld bij een vorige 
proef >>; 

Dat daaruit volgt dat de door het 
arrest in aanmerking genomen 
mogelijkheid van vrijstelling van 
de tuberculine-huidproef mits een 
radiologisch onderzoek geen steun 
vindt in voormeld koninklijk besluit; 

Dat het arrest derhalve, met de 
zoeven vermelde redengeving, de 
afwijzing van de door eiser aange
voerde rechtvaardigingsgrond niet 
wettelijk verantwoordt; 
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Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers middelen die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslisisng; laat de kosten ten .. 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

22 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. 
Baekelandt, Kortrijk. 

Nr. 632 

2' KAMER - 22 juni 1982 

LANDBOUW - STOFFEN BESTEMD VOOR 
DIERENVOEDING - HANDEL - GOEDE EER
LIJKE HANDELSKWALITEIT- MISDRIJF .. 

Het in de handel brengen van een stof 
bestemd voor dierenvoeding, die niet 
van goede eerlijke handelskwaliteit is, 
wordt strafbaar gesteld bij art. 33 KB. 
van 12 juli 1972 betreffende de handel 
en het gebruik van stoffen bestemd 
voor dierenvoeding, genomen ter uit
voering van de wet van 11 juli 1969. 

(DHONDT, « DHONDT L. , P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 maart 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Laurent 
Dhondt, beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet en 
gesteld als volgt : « Krachtens artikel 2 
van de wet van 11 jn!i !.969. kar:. de. 

Koning bepalen aan welke voorwaarden 
inzake produktie, vervaardiging, verwerc 
king, bereiding, samenstelling, bewaring, 
vervoer, kwaliteit, doeltreffendheid, hoe
veelheid, oorsprong, herkomst, triering, 
verpakking, presentatie, conditionering 
en publiciteit de grondstoffen moeten 
voldoen en welke hoedanigheid zij moe
ten bezitten om te worden in de handel 
gebracht, verworven, ten toon of te koop 
gesteld, in bezit gehouden, bereid, ver
voerd, verkocht onder kosteloze of 
bezwarende titel geleverd, ingevoerd, uit
gevoerd of doorgevoerd te worden. Het 
koninklijk besluit van 4 maart 1976 voor
ziet in de normering waaraan mai:safval
voeder moet voldoen. Over het aantal 
schimmelkiemen wordt niet gesproken. 
Zoals ook uit de verklaring van de 
getuige, de heer Moerman, blijkt is niet 
wettelijk vastgelegd hoeveel schimmel .. 
kiemen toegelaten zijn. Bijgevolg kan 
beklaagde, eiser, niet weten dat hij een 
misdrijf beging aangezien geen enkele 
wettekst aanwezig was die dit misdrijf 
voorzag. Het arrest kan deze stelling 
niet bijvallen omdat het tot de verplich
ting behoort van een gespecialiseerd 
handelaar zich met de gepaste middelen 
te vergewissen van de eerlijke handels
kwaliteit. Het was voor beklaagde inder
daad mogelijk de aanwezige hoeveelheid 
schimmelkiemen na te gaan, doch het 
was niet mogelijk te weten of het pro
dukt van een "goede eerlijke handels
kwaliteit " was. De normen, zoals 
bepaald in de codex, waaraan het pro
dukt in casu moest voldoen, dienden er 
juist toe te bepalen wat goede handels
kwaliteit was en wat niet. Bijkomende 
eisen stellen waarin de wet niet voorziet, 
druisen in tegen het legaliteitsbeginsel. 
Uit dit principe wordt afgeleid dat de 
rechter de leemten van de strafwet niet 
kan aanvullen en dat analogische wets
toepassing van het uitbreiden van een 
strafbepaling buiten de door de wet 
gestelde perken niet toegelaten is » : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt wegens de telastleg
ging : << bij inbreuk op artikel 1 en 
artikel 8, § 1, 8°, van de wet van 
11 juli 1969 betreffende de bestrij
dingsmiddelen en de grondstoffen 
voor de landbouw, tuinbouw, bos
bouw en veeteelt, een grondstof of 
bestrijdingsmiddel waarvan de ver
koop, krachtens een ter uitvoering 
van· de artikelen 2 of 5 genomen 
besluit, verboden is, vervaardigd, 
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geproduceerd, in de handel te heb
ben gebracht, aangeboden, ten toon, 
te koop te hebben gesteld, in bezit 
te hebben gehouden, vervoerd, 
geruild, verkocht of onder kosteloze 
of bezwarende titel afgeleverd, in- of 
uitgevoerd te hebben, in casu 
"gemelasseerd ma'isafvalvoeder ", 
niet van goede eerlijke handels
kwaliteit wegens de aanwezigheid 
van 4.000.000 schimmelkiemen per 
gram»; 

Overwegende dat ter uitvoering 
van de wet van 11 juli 1969 gena
men is het koninklijk besluit van 
12 juli 1972 betreffende de handel 
en het gebruik van stoffen bestemd 
voor dierenvoeding, dat later, inzon
derheid door het koninklijk besluit 
van 6 maart 1976, is gewijzigd; 

Overwegende dat de voorschriften 
van dat besluit - voor zover ten 
deze van belang - inhouden dat, 
krachtens artikel 2, tweede lid, de 
stoffen die opgenomen zijn in de bij 
het besluit gevoegde codex, moeten 
beantwoorden aan de in kolom c 
van de codex voorgeschreven nor
men, en bovendien dat, krachtens 
artikel 7, de in het besluit bedoelde 
waren van goede eerlijke handels
kwaliteit en gezond moeten zijn; 

Overwegende dat die twee bepa
lingen elk een eigen voorwerp he b
ben; dat de normen niet dienen om 
te bepalen wat van goede eerlijke 
handelskwaliteit is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 33 van het besluit, overtreding 
van de voorschriften van het besluit 
strafbaar is overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 11 juli 
1969; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat er een wettelijke 
tekst is die het verhandelen van een 
voor de dierenvoeding bestemde stof 
welke niet van goede eerlijke han
delskwaliteit is, als een misdrijf 
omschrijft; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : « dat het tot de verplichtin
gen behoort van een gespecialiseerd 
handelaar - zoals de beklaagde -

zich met gepaste middelen te verge
wissen van de eerlijke handelskwa
liteit van het veevoeder »; dat het 
arrest alclus het wettelijk voorschrift 
aanwijst krachtens hetwelk verhan
deld veevoeder van goede eerlijke 
handelskwaliteit moet zijn, en 
tevens wettig beslist dat eiser, nu de 
te zijnen laste in beslag genomen 
koopwaar niet van goede eerlijke 
handelskwaliteit is, zich schuldig 
heeft gemaakt aan het hem ten 
laste gelegde misdrijf; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12 van de 
wet van 11 juli 1969 en 97 van de Grand
wet en gesteld als volgt : « Nopens de 
verbeurdverklaring wenst eiser op te 
merken dat de produkten daar reeds 
ongeveer 2,5 jaar liggen. Het laborato
riumonderzoek van Servaco wijst op de 
aanwezigheid van 51.600 schimmelkie
men, wat dus volgens de niet officiele 
normen toelaatbaar is. Dit staal werd in 
dezelfde omstandigheden bewaard als de 
overige goederen. Het arrest meent van 
niet en besluit dat de toestand van de 
koopwaar nog wel dezelfde zal zijn als 
van in 1979. Dat dit niet zo is blijkt dui
delijk uit het verslag van Servaco die 
zegt : " dat de evolutie in positieve of 
negatieve zin afhankelijk is van de 
bewaarplaats, vochtigheidsgraad, enz. ". 
Ook de heer Moerman laat blijken, op 
impliciete wijze, door aan te dringen op 
een spoedige behandeling, dat de pro
dukten aan evolutie onderhevig zijn. 
Aangezien de vernietiging en de ver
beurdverklaring bevolen wordt omdat de 
aard en de samenstelling van het pro
dukt dit vergen, dringt zich eventueel 
een nieuw laboratoriumonderzoek op, 
hetwelke eiser voor het hof had 
gevraagd om uit te maken wat thans de 
aard en de samenstelling van het pro
dukt is. Derhalve maakt het arrest geen 
juiste toepassing van artikel 12 van voor
melde wet van 11 juli 1969 en antwoordt 
het niet afdoende op de conclusie ter 
zake door eiser voor het Hof neergelegd 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben beslist dat het aan eiser ten 
laste gelegde feit bewezen is, oor
deelt : << Krachtens artikel 12 van de 
wet van 11 juli 1969 wordt de ver
beurdverklaring en de vermetiging 
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van de koopwaar bevolen wanneer 
haar samenstelling dit oplegt. Deze 
noodzaak blijkt afdoende uit het 
analyseverslag van 17 december 
1979. De omstandigheid dat een 
klein monster achteraf een minder 
getal schimmelkiemen zou vertoond 
hebben, doet daaraan geen afbreuk 
vermits dit niet bewaard werd in 
voorwaarden en omstandigheden 
zoals de koopwaar zelf »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de redenen geeft waarom de ver
beurdvekrlaring en de vernietiging 
dienen te worden bevolen en 
waarom het de redenen verwerpt 
op grond waarvan eiser vroeg dat 
een laboratoriumonderzoek van de 
bestaande toestand van de koop
waar zou worden uitgevoerd; dat het 
hof van beroep door die motivering 
de besllssing van verbeurdverkla
ring en vernietiging wettelijk ver
antwoordt en tevens antwoordt op 
eisers conclusie; 

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 de per
sonenvennotschap met beperkte 
aansprakelijkheid Dhondt L. : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

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

22 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelifklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. 
Schram, Brugge 

Nr. 633 

2• KAMER - 22 juni 1982 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE WEGENS 
EEN WANBEDRIJF NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN, ZONDER 
VOORAFGAANDE TOEPASSING VAN ART. 38 
JEUGDBESCHERMINGSWET 8 APRIL 1965, TER
WIJL DIE VERDACHTE OP HET TIJDSTIP VAN 
HET FElT MEER DAN VOLLE ZESTIEN EN MIN
DER DAN ACHTTIEN JAAR OUD WAS- VON
NIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHT
BANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART -
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN- TOEZICHT VAN HET HOF- VER
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER EN VERWIJZING NAAR DE 
BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS. 

Wanneer een verdachte door een 
beschikking van de raadkamer wegens 
een wanbedriff naar de co:aectionele 
rechtbank wordt verwezen, zonder 
voorafgaande toepassing van art. 38 
Jeugdbeschermingswet, terwifl de ver
dachte op het tifdstip van het feit 
meer dan valle zestien faar en minder 
dan achttien jaar was en de rechtbank 
zich onbevoegd heeft verklaard, gaat 
het Hof na of beide beslissingen in 
kracht van gewifsde zifn gegaan; zo fa, 
dan 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 T. FRANCOTTE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 17 mei 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 Turnhout, bij beschikking 
van 29 december 1981, Francotte 
Johanna, Joseph, Francisca, huis-

(1) Zie Cass., 28 sept 1976 ( 4 C, 1977 1161 
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vrouw, geboren te Luik op 
10 februari 1964, wonende te Geel, 
Rijn 12, naar de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout heeft verwe
zen ter zake van : te Geel, in de 
nacht van 29 op 30 oktober 1981, als 
dader of mededader, ten nadele van 
Georges De Meulenaer, een lichte 
vrachtwagen Fiat, die haar niet toe
behoorde, bedrieglijk te hebben 
weggenomen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout, bij vonnis 
van 6 januari 1982, zich onbevoegd 
heeft verklaard om van de strafvor
dering tegen Johanna Francotte 
kennis te nemen, op grand dat 
betrokkene, die geboren is te Luik 
op 10 februari 1964, geen achttien 
jaar oud is en dat, met toepassing 
van artikel 36, 4°, van de wet van 
8 april 1965, de jeugdrechtbank ken
nis neemt van de vorderingen van 
het openbaar ministerie ten aanzien 
van minderjarigen beneden de leef
tijd van achttien jaar, die vervolgd 
worden wegens een als misdrijf 
omschreven feit; 

Overwegende dat de beslissingen 
van de raadkamer en van de cor
rectionele rechtbank in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat door 
hun onderlinge tegenstrijdigheid 
een bevoegdheidsgeschil is ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat, blijkens de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, Johanna Francotte op 
het ogenblik van het haar ten laste 
gelegde teit meer dan zestien en 
minder dan valle achttien j aar oud 
was en dat het feit geen van de ir" 
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 minderj arige die we gens een als 
misdrijf omschreven feit voor de 
jeugdrechtbank is gebracht, op het 
tijdstip van het feit ouder dan valle 
zestien jaar was en de jeugdrecht
bank een maatregel van bewaring, 
behoeding of opvoeding niet ge-

schikt acht, zij de zaak bij een met 
redenen omklede beslissing uit han
den kan geven en ze naar het open
baar ministerie verwijzen met het 
oog op vervolging voor het bevoegde 
gerecht als daartoe grand bestaat; 

Overwegende dat, nu ten deze de 
jeugdrechtbank de zaak niet uit 
handen had gegeven, de correctio
nele rechtbank niet bevoegd was om 
kennis te nemen van het ten laste 
van Johanna Francotte gelegde mis
drijf; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout van 29 december 
1981, in zoverre zij Johanna Fran
cotte naar de correctionele recht
bank verwijst; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar de Procureur 
des Konings te Turnhout. 

22 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 634 

2' KAMER - 22 juni 1982 

1° C'ASS.ATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- i\'llDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP HET VOORONDERZOEK - MIDDEL VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF VOORG£DRAGEN 
- NIET Ol''V ANKELIJK MID DEL. 

2° BEWIJS STRAFZAKEN GEVAL 

WAARIN DE WET GEEN EIJZONDER BEWIJS 
MlDDEL OPLEGT - OVERTCIGING WAARTOE 
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DE RECHTER KAN KO!Ii!EN OP GROND VAN 
ALLE REGELlVIATIG VERKREGEN GEGEVENS 
WAAROVER PARTIJEN VERWEER HEBBEN 
KUNNEN VOEREN ONAANTASTBARE 
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER -
GRENZEN. 

3° BEWIJS - STRAFTOElVIETING - ONAAN

TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

1o Een middel dat niet op de bevoegd
heid, doch uitsluitend op het vooron
derzoek betrekking heeft, kan niet 
voor het eerst voor het Hoi worden 
voorgedragen (1). 

2' Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze in Ieite de bewijswaarde van de 
gegevens op grand waarvan hij tot zijn 
overtuiging is gekomen en waarover 
partijen verweer hebben kunnen voe
ren (2). 

3' De feitenrechter stelt, binnen de bij 
de wet bepaalde grenzen, op onaan
tastbare wijze de strafmaat vast (3). 

(LAlVIBRICHTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 april 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre het arrest eiser vrij
spreekt van de feiten van de telast
legging 3, a, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
eiser in 1974 door het Hof van Assisen 
van de provincie Limburg werd veroor
deeld tot twintig jaar dwangarbeid 
wegens doodslag; hij na zijn voorwaarde
lijke invrijheidstelling eerst in Neder
land heeft verbleven en vervolgens op 
26 juni 1981 bij zijn ouders in Belgie is 
gaan inwonen en steun genoot van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn; dat hij op 29 november 1981 zich 
naar huis liet voeren met een huurrijtuig 
dat hij niet kon betalen, waarop hij de 
taxibestuurder heeft bedreigd en werd 
aangehouden; dat het arrest hem wegens 
die feiten veroordeelt tot een gevangenis
straf van zes maanden; dat eiser tegen 
dle beslissing cassatieberoep heeft inge
steld op grand dat : zijn verleden bij de 
beoordeling een grote rol heeft gespeeld, 
zodat de toegepaste straf onrechtvaardig 
is; dat hij mede is veroordeeld wegens 
het opzettelijk toebrengen van slagen, 
feit dat hij niet heeft gepleegd; dat hij 
dronken was en geen bloedonderzoek 
werd verricht; dat hij wegens die feiten 
werd aangehouden en slechts drie weken 
later door de onderzoeksrechter werd 
ondervraagd; dat hij wel wil boeten, 
maar niet voor feiten die steuenen op de 
verklaringen van anderen en die hij niet 
heeft gepelegd : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de thans 
aangeklaagde onregelmatigheid in 
verband met zijn ondervraging door 
de onderzoeksrechter voor het von
nisgerecht heeft doen gelden; dat 
het middel, dat geen betrekking 
heeft op de bevoegdheid doch uit
sluitend op het vooronderzoek, niet 
voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest het 
aan eiser ten laste gelegde feit van 
het opzettelijk toebrengen van ver
wondingen of slagen aan Jan Wit
ters bewezen verklaart op grand van 
de verklaringen van het slachtoffer 
en van Pauline Claesen; dat het 
middel, in zoverre het de bewij s
waarde van deze verklaringen aan
vecht, opkomt tegen de feitelijke 
beoordeling van de rechter die, in 
strafzaken, wanneer - zoals ten 
deze de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, op onaantast
bare wijze in feite de bewijswaarde 
beoordeelt van de gegevens waarop 
zijn overtuiging stoelt en waarover 

-----------------1 de partijen verweer hebben kunnen 
(1) Cass., 13 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 42). 

(2) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326). 

(3) Zie Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 413). 

voeren; 
Overwegende dat de feitenrechter, 

binnen de door de wet vastgestelde 
grenzen, op onaantastbare wijze de 
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straffen bepaalt; dat het middel, in 
zoverre het de straftoemeting bekri
tiseert, eveneens opkomt tegen de 
onaantastbare beoordeling door de 
strafrechter; 

Dat het middel 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; 

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

22 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 635 

2' KAMER - 22 juni 1982 

1 o MILITAIR - PROCESVOERING VOOR HET 

MILITAIR GERECHT - VOORLOPIGE HECHTE
NIS- BESLISSING VAN EEN KRIJGSRAAD TE 
VELDE- BESLISSING VATBAAR VOOR HOGER 
BEROEP. 

2o HOGER BEROEP - PROCESVOERING 

VOOR HET MILITAIR GERECHT - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - BESLISSING VAN EEN KRIJGS
RAAD TE VELDE - BESLISSING V ATBAAR 
VOOR HOGER BEROEP. 

3° GRONDWET - ARTIKEL 7 - DRAAG
WIJDTE VAN HET WOORD « RECHTER ». 

4o MILITAIR- PROCESVOERING VOOR HET 

MILITAIR GERECHT - GERECHTELIJKE COM-
1\IIISSIE - KRIJGSAUDITEUR - VOORZITTER 
VAN DE GERECHTELIJKE COMMISSIE- AARD 
VAN DIE FUNCTIE. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - MILI

TAIR - WETTELIJKE BEPALINGEN VAN TOE
PASSING OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN 
MILITAIR:i<;N. 

6o MILITAIR - VOORLOPIGE HECHTENIS -

WETTELIJKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING 
OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN MILITAI

REN. 

7o VOORLOPIGE HECHTENIS - MILI

TAIREN- BEOORDELING VAN DE WENSELIJK
HEID VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
BEROEP VOOR DE KRIJGSRAAD - NIET ONT
V ANKELIJK BEROEP. 

8o MILITAIR - VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
GERECHTELIJKE COMMISSIE OM EEN MILI
TAIR AAN TE HOUDEN. 

1 o en 2o Het vonnis waarbij de krijgsraad 
te velde uitspraak doet over een ver
zoek tot invrijheidstelling van een 
beklaagde in voorlopige hechtenis is 
vatbaar voor hager beroep. 

3° Het woord " rechter » in art. 7 Gw. 
moet worden begrepen in de zin van 
een autoriteit die door de wet bevoegd 
is verklaard om rechtsmacht uit te oefe
nen. 

4° De krijgsauditeur die de gerechtelijke 
commissie voorzit, oefent de jurisdic
tionele functie van een onderzoeksrech
ter uit; in de uitoefening van die functie 
is hij uiteraard onafhankelijk (1). 

5° en 6° De Wet Voorlopige Hechtenis 
heeft geen betrekking op de voorlopige 
hechtenis in de militaire strafvordering, 
welke materie wordt geregeld door de 
Wetboek van Regtspleging bij de Land
magt en door de twee titels van het Wet
boek van Strafrechtspleging voor het 
Leger, ingevoerd bij de wetten van 
15 juni 1899 (2). 

(1) Zie cone!. proc.-gen. Terlinden, Cass., 
29 feb. 1904 (Bull. en Pas., 1904, I, 148); VAN DE 
VELDE, << De Ia detention preventive et de Ia mise 
en liberte provisoire en matiere militaire >>, Rev. 
dr. pen;, 1960-1961, blz. 830; VAN HALEWYN, «La 
detention preventive judiciaire en matiere 
civile et militaire >>, Rev. dr. pen., 1963-1964, 
blz. 654; zie oak de arresten van het Europees 
Hof Rechten van de Mens, inzake Engel, 23 nov. 
1976, (Publik. Hoi, 1977, reeks A, val. 22); inzake 
Schisser, 4 dec. 1979 (ibid., reeks A, vol. 34). 

(2) Zie VAN DE VELDE, c.l., VAN HALEWYN, c.l. 
adde HUBERT; << Legislation penale militaire en 
vi~ueur >>, Rev. trim. pen., 1958-1959, blz. 34; 
Rep. prat. beige, v' Justice militaire, nr. 575. 
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7o en 8° Noch het wetboek van 1814, noch 
dat van 1899 geven aan de aangehouden 
verdachte de mogelijkheid tegen een 
bevel tot aanhouding in beroep te 
komen bij de krijgsraad om opnieuw 
over de wenselijkheid van de aanhou
ding, bevolen door de gerechtelijke 
commissie, te doen beslissen. 

(AUDITEUR-GENERAAL B!J HET MILITAIR 
GERECHTSHOF T. PAUWELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 april 1982 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

I. Op de voorziening van de audi-
teur-generaal bij het Militair 
Gerechtshof : 

Over beide middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van artikel 1 van de besluitwet van 
27 januari 1916 tot regeling van de rechts
pleging in hoger beroep van de door de 
krijgsraden gewezen vonnissen, doordat 
het arrest, na verwezen te hebben naar 
artikel 105 van de Grondwet, dat uitdruk
kelijk in bijzondere wetten voorziet 
inzake inrichting en bevoegdheid van de 
militaire rechtbanken, beslist tot de ont
vankelijkheid van het hager beroep tegen 
het door de krijgsraad te velde A gewezen 
vonms van 15 april 1982 met betrekking 
tot een verzoekschrift tot invrijheidstel
ling van een verdachte die zich in voorlo
pige hechtenis bevindt en nog niet is ver
oordeeld, 

terwijl artikel 1 van de besluitwet van 
27 januari 1916 tot regeling van de rechts
pleging in hager beroep het vermogen om 
hager beroep in te stellen tegen de door de 
krijgsraden uitgesproken vonnissen 
beperkt tot het openbaar ministerie, de 
veroordeelde en de burgerlijke partij, 
deze laatste alleen wat haar burgerlijke 
belangen betreft; de besluitwet van 27 juni 
1916 bevestigt in haar artikel 1 de bepa
ling uitgedrukt in artikel 222 van de wet 
van 20 juli 1814; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 222 van de wet van 20 juli 1814 
op « de Regtspleging bij de Landmagt », 
doordat het arrest, na verwezen te hebben 
naar artikel 105 van de Grondwet, dat uit
drukkelijk in bijzondere wetten voorziet 
inzake inrichting en bevoegdheid van de 

militaire rechtbanken, beslist tot de ont
vankelijkheid van het hoger beroep tegen 
het door de krijgsraad te velde A gewezen 
vonnis van 15 april 1982 met betrekking 
tot een verzoekschrift tot invrijheidstel
ling van een verdachte die zich in voorlo
pige hechtenis bevindt en nog niet is ver
oordeeld, 

terwijl artikel 222 van de wet van 20 juli 
1814 bepaalt dat alleen de veroordeelden 
hager beroep kunnen aantekenen tegen 
de vonnissen van de krijgsraden die uit
spraak doen over de grond van de zaak of 
over de bevoegdheid; op grond van de wet 
van 20 juli 1814 wordt het recht van hoger 
beroep tegen een vonnis dus niet toege
kend aan een verdachte die nog niet is 
veroordeeld en zich in voorlopige hechte
nis bevindt : 

Overwegende dat eiser zich ten 
onrechte beroept op de besluitwet 
van 27 januari 1916 en op artikel 222 
van de wet van 20 juni 1814 op de 
Regtspleging bij de Landmagt; dat 
die bepalingen immers betrekking 
hebben op de rechtspleging over de 
grond van de zaak; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de in dit wetboek gestelde regels van 
toepassing zijn op alle rechtsplegin
gen, behoudens wanneer deze gere
geld worden door niet uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen waarvan de toepas
sing niet verenigbaar is met de toe
passing van de bepalingen van dit 
wetboek; 

Overwegende dat de ten deze toe
gepaste procedure niet is geregeld 
door de wetten met betrekking tot de 
rechtspleging ten aanzien van perso
nen die onder de rechtsmacht vallen 
van de militaire rechtscolleges; dat 
voormelde wetten evenmin met 
betrekking tot die procedure alge
mene rechtsbeginselen inhouden 
waarvan de toepassing onverenig
baar is met de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek, in alle zaken hoger beroep kan 
worden ingesteld zodra het vonnis is 
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uitgesproken, zelfs al is dit een 
beslissing alvorens recht te doen of 
een verstekvonnis; 

Dat tegen de beslissing van de 
krijgsraad derhalve hoger beroep 
open stond; 

Dat de middelen naar recht falen; 

II. Op de voorziening van Willy 
Pauwels: 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet en luidend als volgt : niet antwoorden 
op de grieven en argumenten van eiser; 
dat het arrest van het Militair Gerechts
hof van 22 april 1982 en het vonnis vai;t de 
Krijgsraad te Keulen van 15 april 1982 
niet antwoorden op de grieven en argu
menten van verzoeker; dat inderdaad de 
krijgsraad zich enkel heeft beperkt tot het 
onbevoegd verklaren over het verlenen 
van opheffing van een bevel tot aanhou
ding en zich bovendien onbevoegd heeft 
verklaard om te oordelen over de opportu
niteit; dat de Krijgsraad te Keulen zich 
wel bevoegd verklaarde om te oordelen 
over de wettelijkheid van de aanhouding; 
dat echter de krijgsraad heeft nagelaten 
de argumenten omtrent de legaliteit te 
onderzoeken en te beoordelen; dat het 
Militair Gerechtshof te Brussel impliciet 
hetzelfde deed door zonder motivering het 
i)eroep ongegrond te verklaren; dat echter 
verzoeker verschillende wetsschendingen 
aanhaalde en onder meer : schending en 
niet-toepassing van de wet van 20 april 
1874, artikel 7 van de Grondwet, artikel 3 
van de wet van 20 april 1874, artikel 349 
van de wet van 20 juli 1814, artikel 5 van 
de wet van 20 april 1874, artikel 56 van de 
wet van 20 juli 1814, artikel 8 van de wet 
van 20 april 1874 en de artikelen 59, 60, 64 
en 65 van de wet van 20 juli 1814, artikel 2 
van de wet van 20 april 1874, artikel 56 
van de wet van 20 juli 1814, het principe 
dat de opportuniteit van de aanhouding 
een voorwaarde is van de legaliteit; dat 
noch de krijgsraad, noch het Militair 
Gerechtshof hierop antwoorden; · dat de 
beslissingen derhalve artikel 97 van de 
Grondwet schenden : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het vonnis van de 
krijgsraad een gebrek aan antwoord 
verwijt, opkomt tegen een beslissing 
waartegen het cassatieberoep niet is 
gericht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor het Militair 
Gerechtshof een conclusie heeft 
genomen waarin hij grieven opwierp, 
of dat hij anderszins de in het middel 
aangehaalde grieven heeft opgewor
pen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over de overige middelen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van de wet van 20 juli 1814 en de wet van 
15 juni 1899 en luidend als volgt : dat, vol
gens de krijgsraad, de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis niet van 
toepassing is in de militaire procedure; 
dat, indien het deze wet niet is die de 
voorlopige hechtenis regelt, het dan 
slechts ~nkel de wet van 15 juni 1899, hou
dende tltels I en II van het Wetboek van 
Strafrechtspleging voor het Leger of de 
wet van 14 juli 1814 betreffende de rechts
pleging bij de landmacht kan zijn; dat ech
ter titels I en II van de wet van 15 juni 
1899 met geen woord reppen over de voor
lopige hechtenis; dat deze aangelegenheid 
in het wetsontwerp van 1898-1899 wel 
behandeld wordt in titel IV (artikelen 199 
en volgende) die echter nooit in het parle
ment onderzocht of gestemd werd; dat 
derhalve slechts en uitsluitend de wet van 
20 juli 1814 overblijft welke van toepas
sing kan zijn; dat de wet van 20 juli 1814 
zegt dat voor krijgsraden te velde dezelfde 
regels gelden met betrekking tot de proce
dure en het nemen van informaties als die 
welke gelden voor de arrondissement- of 
districtkrijgsraden (artikel 267); dat val
gens deze regels de commanderende 
officier twee officieren-commissarissen 
belast met het horen van de verdachte en 
het nemen van zulke verdere informatie 
als vereist (artikel 36); dat aan deze offi
cieren-commissarissen de bevoegdheid 
wordt toegekend om de beklaagden die 
zich nog niet in arrest bevinden, telkens 
na afloop van een verhoor, in arrest te 
stellen ( artikel 56 : << W anneer een 
beklaagd~ zich niet in arrest bevindt, zul
len comm1ssarissen bevoegd zijn, telkens, 
na den afloop van het verhoor, den zelven 
te stellen in arrest, wanneer zij vermenen, 
dat de omstandigheden dit vorderen, 
ofwel daartoe ene voordracht doen aan 
den commanderenden officier » ); dat aan 
·de auditeur-militair desaangaande niet de 
minste bevoegdheid wordt toegekend· dat 
in de thans voor het Hof hangende ~aak 
het openbaar ministerie niet in staat is 
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enige beslissing voor te brengen uit
gaande van de twee door de commande
rende generaal benoemde commissaris
sen waaruit blijkt dat zij gebruik maakten 
van de uitsluitend aan hen toegekende 
bevoegdheid, beklaagde (eiser) in arrest 
te stellen; dat derhalve de krijgsraad en 
het Militair Gerechtshof hadden dienen 
vast te stellen dat de aanhouding van 
eiser niet beantwoordt aan de voorschrif
ten van de wet van 1814; dat weliswaar in 
het dossier van de rechtspleging een door 
de « Rechterlijke Commissie, onder ver
wijzing naar artikel 56 van de wet van 
20 juli 1814 afgeleverd aanhoudingsbevel 
bevindt; dat deze rechterlijke commissie 
als instelling in het Ieven werd geroepen 
door de wet van 15 juni 1899 voornoemd 
en belast is met het geschreven onderzoek 
(artikel 35 : « Daar waar de krijgsraad 
zetelt, is de rechterlijke commissie, belast 
met het geschreven onderzoek, samenge
steld behalven den krijgsauditeur, die er 
voorzitter van is en het onderzoek leidt, 
uit een kapitein en een luitenant, behou
dens toepassing der artikelen 140 en 147 
van dit wetboek »); dat de rechterlijke 
commissie derhalve samengesteld is uit 
de krijgsauditeur en twee officieren; dat 
deze twee officieren echter niets gemeen 
hebben met de officieren-commissarissen 
van de wet van 20 juli 1814; dat aan deze 
officieren zoals aangeduid in artikel 35 
van de wet van 1899 geen enkele bevoegd
heid wordt toegekend; dat volgens de 
onderrichting over de gerechtelijke 
dienst, opgesteld door de minister van 
Landsverdediging in samenwerking met 
de auditeur-generaal, het de krijgsaudi
teur is die volgens de wetgever van 1899 
« het onderzoek leidt "• en derhalve 
« alleen >> de beslissingen neemt : de offi
cieren-commissarissen zijn slechts de 
getuigen van het onderzoek, hun aanwe
zigheid moet « het geheimzinnig karakter 
van het gerechtelijk onderzoek doen ver
vallen >>; dat hun strijdig advies de audi
teur niet bindt en hem niet belet te hande
len; dat de handtekening van deze officie
ren op de akten enkel voor doel heeft de 
regelmatigheid van de procedure te waar
borgen zonder dat zij voor deze akten ver
antwoordelijk kunnen worden gesteld; dat 
echter niettemin in dezelfde onderrich
ting geschreven wordt dat de rechterlijke 
commissie « het recht >> heeft om de ver
dachte aan te houden indien « het feit 
zwaar genoeg blijkt om deze maatregel te 
rechtvaardigen >>; dat om dit te rechtvaar
digen de onderrichting verwijst naar arti
kel 56 van de wet van 1814 voormeld; dat 
echter deze bepaling het recht om aan te 
houden niet toekent aan de krijgsaudi-

teur, maar wel en uitsluitend aan de offi
cieren-commissarissen en deze laatsten 
indentificeren zich niet, zoals hiervoor 
aangetoond, met de officieren van de 
gerechtelijke commissie aan wie de wet 
generlei macht met betrekking tot het 
benemen van iemands vrijheid toekent; 
dat alleen de krijgsauditeur overblijft en 
deze door geen enkele wettelijke bepaJing 
de macht heeft ontvangen - zoals dit wel 
het geval is met de onderzoeksrechter -
om tot vrijheidsberoving over te gaan op 
grand van de wet van 1814; dat de bepalin
gen van het antwerp van 1898-1899 dat 
hem die macht moest toekennen, nooit 
werden gestemd; dat derhalve de krijgs
raad en het Militair Gerechtshof niets 
anders doen kunnen dan vaststellen dat 
het aanhoudingsbevel afgeleverd werd 
door een commissie die daartoe niet de 
macht had; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 7 van de Grondwet en luidend 
als volgt : dat, zelfs indien de gerechte
lijke commissie de bevoegdheid tot vrij
heidsbeneming wel zou hebben, quod non, 
alsdan door te erkennen dat de beslissing 
van de gerechtelijke commissie, afgele
verd met toepassing van artikel 56 van de 
wet op de Regtspleging bij de Landmagt 
van 20 juli 1814, artikel 35 van de wet van 
15 juni 1899, de strafrechtspleging voor 
het Ieger, artikelen 7 en 105 van de Grand
wet, gegrond is, alsdan het vonnis van de 
krijgsraad en het arrest van het Militair 
Gerechtshof een schending uitmaken van 
artikel 7 van de Grondwet; dat dit artikel 
letterlijk voorschrijft : « De vrijheid van 
de persoon is gewaarborg. Niemand kan 
worden vervolgd dan in de gevallen die de 
wet bepaalt in de vorm die zij voorschrijft. 
Niemand kan behalve bij betrapping op 
heterdaad worden aangehouden dan 
krachtens een met reden omkleed bevel 
van de rechter dat moet worden betekend 
bij de aanhouding of uiterlijk binnen de 
24 uren >>; dat deze grondwettelijke 
beschikking uiteraard eveneens geldt in 
de militaire strafrechtspleging; dat het 
bevel tot aanhouding werd afgeleverd 
door de gerechtelijke commissie welke is 
samengesteld door een substituut-krijgs
auditeur, die voorzitter is van deze com
missie en het onderzoek leidt, en boven
dien twee officieren-commissarissen; dat 
het duidelijk is dat in deze gerechtelijke 
commissie geen enkele rechter zetelt; dat 
het wel van belang is dat het bevel tot 
aanhouding uitgaat van een rechter ten 
einde de nodige garanties van onpartijdig
heid en onafhankelijkheid te geven; dat 
de krijgsauditeur en zijn substituten niet 
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de kwalificatie hebben van « rechter >>; dat 
artikel 100 van de Grondwet waarborgen 
geeft aan rechters waarvan de voornaam
ste zijn : de benoeming voor het !even, dat 
zij niet uit hun ambt kunnen worden ont
zet of worden geschorst dan bij vonnis; 
dat deze garanties niet toepasselijk zijn 
op de krijgsauditeur; dat de krijgsaudi
teur zijn functie uitoefent onder het toe
zicht en de controle van het ministerie 
van Justitie; dat de krijgsauditetlr in de 
gerechtelijke commissie buiten zijn 
functie van openbaar ministerie eveneens 
de functie vervult van magistraat belast 
met het onderzoek; dat de functie van 
krijgsauditeur die van de vervolgende 
partij is; de krijgsauditeur het belang 
heeft dat tegengesteld is aan dat van de 
aangehoudene of beklaagde; dat derhalve 
de functie van krijgsauditeur niet de 
nodige garanties van onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid biedt zoa!s dit alleen 
voor een rechter opgaat; dat bovendien 
evenmin de gerechtelijke commissie deze 
nodige onpartijdigheid en onafhankelijk
heid bezit; dat deze commissie in de mili·· 
taire strafrechtspleging slechts een onder
zoeksorgaan is dat samengesteld is uit de 
krijgsauditeur of zijn substituten en tvvee 
officieren (een kapitein-commandant en 
een luitenant); dat deze gerechtelijke com
missie zeker niet de rol vervult van onder
zoeksrechter, welke functie uitsluitend 
voorbehouden is aan de krijgsauditeur; 
dat in deze commissie de beslissings
macht uitsluitend toebehoort a.an de 1 

krijgsauditeur; dat het strijdig advies van 
een of twee officieren-commissarissen de 
auditeur op geen enkele wijze bindt en 
nem met belet te handelen en te beslissen; 
dat, in geval van niet-overeenstemming 
tussen de twee officieren-commissarissen, 
de krijgsauditeur hiervan verslag client te 
doen aan de auditeur-generaal die in laat
ste instantie beslist en dat, in afwachting 
van deze beslissing, de beschikking gene
men door de krijgsauditeur uitvoerbaar 
blijft; dat het derhalve duidelijk is dat de 
aangehoudene totaal overgeleverd is aan 
de beslissing van de krijgsauditeur terwijl 
de mogelijk modererende invloed van de 
officieren-commissarissen onderworpen 
wordt aan de beslissing van een hierar
chische overste van de krijgsauditeur; dat 
alzo niet de gerechtelijke commissie noch 
een van zijn !eden de kwalificatie heeft 
van « rechter » en evenmin de voorwaar
den van onafhankelijkheid en onpartijdig
heid biedt zoals dit voor de rechter we! het 
geval is; dat derhalve een. bevel tot aan
houding afgeleverd door de gerechtelijke 
commissie en derhalve de voorlopige 
hechtenis hieruit voortvloeiend een 

inbreuk betekenen op artikel 7 van de 
Grondwet; 

het derde, afgeleid uit de schending 
bestaande in de niet-toepassing van de 
wet van 20 april 1874, welk middel luidt 
als volgt: 

eerste onderdeel, dat eiser terecht in 
zijn verzoekschrift de toepassing van de 
wet van 20 april 1874 heeft ingeroepen; 
dat immers deze wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis eveneens van toe
passing is op de militairen maar dan ook 
in zijn totaliteit en niet in bepaalde artike
len; dat dienaangaande wordt verwezen 
naar een omzendschrijven van de minis
ter van Justitie van 9 maart 1955 welke 
letterlijk stelt : " Uit tal van omzendbrie
ven is gebleken dat mijn voorgangers 
erom bekommerd waren de voorlopige 
hechtenis strikt binnen de perken te hou
den die de wet van 20 april 1874 ervoor 
had afgebakend. Krachtens artikel 1 van 
die wet moet het bevel tot aanhouding de 
uitzondering blijven indien het feit niet 
gestraft wordt met een straf die ten min
ste 15 jaar dwangarbeid bereikt »; dat die
zelfde bekommernis om de toepassing 
van de wet van 20 april 1874 eveneens 
blijkt uit verschillende omzendbrieven 
uitgaande van de minister van Justitie en 
we! die van 24 november 1892, 28 decem
ber 1907, 6 mei 1913, 29 april 1919, 
10 november 1925, 8 februari 1928, 
24 maart 1931, 11 juli 1933 en 21 juni 1947; 
dat bovendien de minister van Justitie in 
zijn omzendschrijven van 9 maart 1955 
besluit als volgt : " Ik zou er prijs op stel
len dat men hun (de auditeurs) eveneens 
het bepaalde van artikel 26 der wet van 
20 april1874 op de voorlopige hechtenis in 
herinnering zou brengen. Alhoewel de 
regels die van toepassing zijn op de in dit 
artikel bepaalde rechtspleging niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschre
ven, lijkt het mij van het hoogste belang 
dat ze zouden in acht genomen worden »; 
dat eveneens uit de omzendbrief nr. 2322 
van 28 juni 1955 (blz. 4) blijkt dat ook het 
auditoriaat-generaal ten zeerste bekom
merd is om de voorlopige hechtenis en let
terlijk stelt : " Ter zake client men zich 
opnieuw te inspireren door de beginselen 
van de wet van 20 april 1874 en eveneens 
door de verplichting opgelegd door 
artikel 55 van het Wetboek van 1814 om 
na ieder verhoor het vraagstuk van het 
handhaven der aanhouding van een offi
cier voor te leggen aan de officier-bevel
hebber >>; dat eveneens uit de omzendbrief 
nr. 2809 van 11 mei 1973 van het audito
raat-generaal naar aanleiding van de wij
ziging van de wet van 13 maart 1973 let-
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terlijk wordt medegedeeld : « Niettegen
staande de wet van 20 april1874 vreemd is 
en blijft aan de militaire procedure, zuilen 
voortaan de rechterlijke commissies bij 
bet verlenen van een bevel tot aanhou
ding rekening houden met de vereisten 
inzake motivering die door de wetgever 
worden opgelegd »; dat derhalve uit aile 
omzendbrieven en in het bijzonder die uit
gaande van de minister van Justitie de 
bekommernis om de voorlopige hechtenis 
blijkt en meer bepaald de wens dat de wet 
van 20 april 1874 wordt in acht genomen; 
dat echter ten onrechte de krijgsraden en 
de militaire gerechtshoven, wanneer door 
de verdediging een beroep wordt gedaan 
op de wet van 20 april 1874, ten onrechte 
oordelen dat deze niet van toepassing is in 
de militaire strafrechtspleging; dat ander
zijds zowel de minister van Justitie, het 
auditoraat-generaal en andere instanties 
bezorgd zijn om de toepassing van ver
schillende artikelen van de wet van 
20 april 1874 en meer bepaald die in ver
band met de motivering van de aanhou
dingsbevelen; dat het trouwens ten 
gevolge van de voormelde omzendbrieven 
is dat er steeds een beroep wordt gedaan 
op de wet van 20 april1874 onder meer in 
verband met de motivering en verder in 
verband met het handhaven van de aan
houding en het opheffen van bet bevel tot 
aanhouding; dat deze situatie voor de ver
dediging ten zeerste dubieus is en der
halve eveneens een krenking van de rech
ten van de verdediging inhoudt indien 
men deze situatie aanhoudt door ener
zijds de toepassing van de wet van 
20 april1874 te vorderen, zeker in verband 
met bepaalde artikelen, en anderzijds, 
wanneer dezelfde wet van 20 april 
1874 door de verdediging wordt ingeroe
pen, deze toepassing dan af te wijzen als 
onaanvaardbaar in de militaire straf
rechtspleging; dat wanneer bepaalde arti
kelen wel degelijle hun toepassing vinden 
in de militarie strafrecbtspleging dan ook 
de totale wet van toepassing dient te zijn; 

tweede onderdeel, dat bovendien de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige hechte
nis geen bijzonder toepassingsgebied 
heeft zodat zij de algemene regel vormt, 
terwijl de wet op de Regtspleging bij de 
Landmagt van 1814 evenals de wet van 
15 juni 1899 op de strafrechtspleging voor 
het leger· de bijzondere regel is; dat de 
algemene regel voorgaat op de bijzondere 
voorzieningen indien de algemene wetge
ving voorziet in bepalingen welke niet 
geregeld zijn in de bijzondere wetgeving; 
« Generalia specialibus non derogant>>; 
dat trouwens om deze redenen tbans 

reeds de militaire strafrechtspleging 
eveneens wordt gelnspireerd door de wet 
van 20 april 1874 wat betreft de motive
ring van het bevel tot aanhouding evenals 
voor de handhaving van de aanhouding 
en de opheffing ervan; dat het echter niet 
opgaat slechts enkele artikelen van toe
passing te brengen in de militaire straf
rechtspleging terwijl anderzijds andere 
artikelen buiten het bereik van de militai
ren worden gehouden waarop zij even
eens recht hebben; dat dit trouwens even
eens een inbreuk zou betekenen op arti
kel 6 van de Grondwet waarin eveneens 
vermeld wordt dat er in de Staat geen 
onderscbeid van standen bestaat en aile 
Belgen gelijle zijn voor de wet; 

het vierde, afgeleid uit de schending 
van de artileelen 6, 8 van de wet van 
20 april 1874, 59, 60, 64, 65 van de wet van 
20 juli 1814 en 7, eerste lid, van de Grand
wet, en luidend als volgt .: dat de felten 
welke de aanleiding zijn tot de aanhou
ding van eiser dateren van de nacht van 
26 op 27 februari 1982; dat in deze nacht in 
de leazerne te Keulen een inbraak is 
geschied met verdwijning uit de brand
kast van een bedrag van 500.000 DM; dat 
in het leader van de verdwijning van deze 
gelden een uitvoerig onderzoek werd 
ingesteld; dat deze feiten aanvanleelijk 
werden gelewalificeerd als diefstal; dat 
eiser in het leader van dit onderzoek op 
23 maart 1982 werd verzocbt zich ter 
beschileleing te houden voor ondervraging; 
dat deze ondervraging aanving in de voor
middag en dat 's avonds aan eiser werd 
meegedeeld dat hij in voorlopige hecbte
nis werd gesteld zodat hij op 24 maart 
1982 tot 20.00 uur 's avonds ter beschile
leing werd gehouden van de onderzoeksin
stanties; dat evenwel deze vrijheidsbero
ving niet is gevolgd door een bevel tot 
opbeffing of anderszins; dat nadien 
dezelfde feiten voorlopig werden gelewali
ficeerd als verduistering; dat door middel 
van deze kwalificatie de krijgsauditeur 
bet blijlebaar nodig achtte om eiser een 
tweede maal onder aanhoudingsmandaat 
te steilen en dit dan op 2 april 1982; dat 
tbans deze beide onderzoeken door het 
openbaar ministerie op artificiele wijze 
worden gescheiden gehouden boewel deze 
zaken in wezen samenhangend zijn en 
een geheel uitmaken; dat het immers in 
casu gaat om de verdwijning van gelden 
welke kwalificatie men er ook aan moge 
geven; dat immers een persoon wordt aan
gehouden in bet kader van welbepaalde 
feiten en omstandigbeden en niet in bet 
kader van een bepaalde kwalificatie 
welke men aan deze feiten geeft; dat op 
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deze manier de artikelen 6 en 8 van de 
wet van 20 april 1874 worden omzeild 
evenals de artikelen 59, 60, 64 en 65 van de 
wet van 20 juli 1814 waarbij duidelijk 
wordt bepaald dat niemand een tweede 
maal kan worden aangehouden in een 
zelfde onderzoek tenzij nieuwe en uitzon
derlijke omstandigheden zich zouden 
voordoen of tenzij de persoon in kwestie 
zich niet ter beschikking van de onder
zoeksinstanties zou houden; dat deze 
wijze van behandelen van de verdwijning 
van de gelden eiser treft in zijn recht op 
vrijheid dat grondwettelijk wordt gewaar
borgd door artikel 7, eerste lid, van de 
Grondwet; dat derhalve het aanhoudings
bevel van 2 april 1982 een schending uit
maakt van de artikelen 6 en 8 van de wet 
van 20 april 1874 evenals van de 
artikelen 59, 60, 64, 65 van de wet van 
20 juli 1814 en 7, eerste lid, van de Grand
wet; 

het vijfde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 7, derde lid, van de Grondwet, 
1 van de wet van 20 april1874 en 56 van de 
wet van 20 juli 1814 en luidend als volgt : 
d.at het bevel tot aanhouding van 2 april 
1982 als volgt wordt gemotiveerd. : « De 
zwaarwichtigheid van de feiten en het 
bed.rag van het nad.eel veroorzaakt aan de 
Staat (430.000 DM); dat de expertise een 
reeks bezwarend.e elementen ten laste 
van de kapitein-command.ant aanhaalt en 
dat hij niet bij machte is een aanneme
lijke verldaring te geven voor het feit dat 
zijn boekhouding zodanig is aangepast 
dat een bedrag van 430.000 DM buiten de 
boekhouding werd gehouden; dat het 
no dig is de getuigen Van Slembrouck en 
Collard te verhoren over overgave/over
name van de kas zonder dat de kapitein
commandant met deze personen vooraf
gaandelijk contact kan- opnemen >>; dat, 

bedoelde ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden uitmaken. Ze zullen 
daarenboven de omstandigheden eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte moeten vermelden uit hoofde 
waarvan de noodwendigheden van de 
openbare veiligheid het verlenen van een 
bevel tot aanhouding noodzakelijk 
maken. Niettegenstaande de wet van 
20 april 1874 vreemd is en blijft aan de 
militaire procedure, zullen voortaan de 
rechterlijke commissies bij het verlenen 
van een bevel tot aanhouding rekening 
houden met de nieuwe vereisten inzake 
motivering die door de wetgever worden 
opgelegd >>; dat derhalve twee voorwaar
den moeten worden vermeld en uiteenge
zet betreffende enerzijds de omstandighe
den eigen aan de zaak en/of de persoon
lijkheid van de verdachte en bovendien 
dat deze omstandigheden uit hoofde van 
de noodwendigheden van de openbare vei
ligheid het verlenen van een bevel tot aan
houding noodzakelijk maken; dat de moti
vering die betrekking zou hebben op 
slechts een ervan niet voldoende is (Ver
slag Kamercommissie, zitting 1970-1971, 
Besch. 472, 1968-1969, nr. 6); dat het niet 
vereist is dat de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden en de noodwendigheden 
van de openbare veiligheid betrekking 
hebben tegelijkertijd op de gegevens van 
de zaak en op de persoonlijkheid van de 
verdachte; dat derhalve zowel het bevel 
tot aanhouding van 2 april 1982 als de 
beslissing van de gerechtelijke commissie 
van 8 april 1982 tot bevestiging van haar 
aanhoudingsbevel van 2 april 1982 onvol
doende zijn gemotiveerd zodat zij niet 
beantwoorden aan de vereisten van de 
artikelen 2 van de wet van 20 april 1874, 
56 van de wet van 20 juli 1814 en 7 van de 
Grondwet; 

zoals reeds werd gesteld, zowel de minis- het zesde, afgeleid uit de schending van 
ter van Justitie als het auditoraat-gene- de artikelen 3 van de wet van 20 april 
raal hebben gesteld dat de motivering van 1874, 349 van de wet van 20 juli 1814 en 
het aanhoudingsbevel conform dient te luidend als volgt : dat zelfs indien het 
zijn aan de voorschriften van de wet van bevel tot aanhouding van 2 april 1982 vol-
20 april 1874 en meer bepaald artikel 2; doende zou zijn gemotiveerd, zowel naar 
dat dit nogmaals wordt herhaald in de de omstandigheden van de zaak, de per
omzendbrief nr. 2809 van het auditoraat- soon van de verdachte evenals naar de 
generaal van 11 mei 1973 waarbij op noodwendigheden van de openbare veilig
pagina 2 letterlijk wordt gesteld : «Vol- heid, quod non, alsdan deze aanhouding 
gens de nieuwe wet zal het voor de onder- slechts van beperkte aard is door de vol
zoeksrechters niet !anger volstaan " de gende motivering : « Dat het nodig is de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe- getuigen Van Slembrouck en Collard te 
den die de openbare veiligheid raken" te verhoren over overgave/overname van de 
omschrijven, die volgens het oude kas zonder dat de kapitein-commandant 
artikel 2 moesten worden opgegeven. Hij met deze personen voorafgaandelijk con
zal in het vervolg "de gegevens" moeten tact kan opnemen >>; dat derhalve het aan
vermelden " eigen aan de zaak of de per- houdingsbevel van 2 april 1982 een 
soonlijkheid van de verdachte " die 1 beperkte aanhouding is, enkel en aileen 
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verricht voor het houden van een getui
genverhoor; dat derhalve dit bevel tot aan
houding overeenkomt met een verbod van 
vrij verkeer overeenkomstig artikel 3 van 
de wet van 20 april 1874 en artikel 3 van 
de wet van 20 juli 1814; dat de getuigen in 
het kader van deze aanhouding werden 
gehoord; dat deze aanhouding derhalve 
slechts geldig is voor een beperkte 
periode van drie dagen na het eerste ver
hoor en bovendien niet kan worden her
nieuwd; dat ook in de militaire straf
rechtspleging duidelijk hieromtrent toe
passing wordt gemaakt van de wet van 
20 april 1874, artikel 3 : « Het spreekt van
zelf dat, zoals voorheen, de in voorlopige 
hechtenis gedetineerde militairen in feite 
van hetzelfde gevangenisstelsel zullen 
genieten als dit der andere gedetineerden 
van gemeen recht. Nochtans berust het 
recht voor de krijgsauditeur van de afzon
dering te bevelen in artikel 349, maar hij 
moet zich inspireren door de principes 
van artikel 3 van de wet van 20 april 1874 
die deze afzondering beperkt tot drie 
dagen. Deze afzondering mag niet her
nieuwd worden »; dat eiser echter na ver
loop van drie dagen aangehouden bleef; 
dat derhalve door de gerechtelijke com
missie een overtreding is gebeurd van 
artikel 3 van de wet van 20 april 1874 en 
derhalve verzoeker onmiddellijk in vrij
heid had dienen te worden gesteld; dat 
bovendien het aanhoudingsbevel van 
2 april 1982 niet werd afgeleverd door de 
auditeur, welke zoals voormeld evenmin 
bevoegd is, doch door de gerechtelijke 
commissie welke het recht een afzonde
ring te bevelen, zoals bepaald in 
artikel 349, niet heeft (Omzendbrief 
nr. 2322 van het auditoraat-generaal van 
28 juni 1955, blz. 6 : « Nochtans berust het 
recht van de krijgsauditeur (en niet van 
de gerechtelijke commissies) van de 
afzondering te bevelen in artikel 349 ... »); 
dat derhalve de geldigheidsduur van het 
bevel tot aanhouding van 2 april 1982 
werd overschreden zodat dit een schen
ding uitmaakt van artikel 3 van de wet 
van 1874 en artikel 349 van de wet van 
1814 en verzoeker in voorlopige hechtenis 
werd gehouden; dat bovendien client ver
wezen te worden naar de beslissing van 
de gerechtelijke commissie van 8 april 
1982 tot bevestiging van haar bevel tot 
aanhouding van 2 april 1982; dat de 
gerechtelijke commissie ifl haar redenge
ving stelt : « dat nog ta.lrijke getuigen die
nen te worden verhoord waarvan meer
dere werkten of werken onder zijn 
gezag »; dat derhalve de gerechtelijke 
commissie de afzondering heeft herhaald 
welke verboden is door zowel de wet van 

20 april 1874 als de wet van 20 juli 1814; 
dat derhalve ook deze manier van hande
len een schending uitmaakt van de voor
melde wetgeving; dater derhalve een dub
bele schending is van de voormelde wet
geving door het aanhoudingsbevel van 
2 april 1982 en de beslissing van de 
gerechtelijke commissie van 8 april 1982; 
dat derhalve zowel de krijgsraad als het 
Militair Gerechtshof de onwettelijkheid 
van de verdere aanhouding hadden die
nen vast te stellen en verzoeker onmiddel
lijk in vrijheid hadden dienen te stellen; 

het zevende, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 5 van de wet van 20 april 
1874 en 55 van de wet van 20 juli 1814, en 
luidend als volgt : dat zelfs indien het aan
houdingsbevel van 2 april 1982 geen 
beperkt aanhoudingsbevel zou zijn in het 
kader van het horen van getuigen, quod 
non, maar een gewoon aanhoudingsbevel, 
alsdan in het kader van de wet van 
20 april 1874 deze aanhouding binnen vijf 
dagen had dienen onderworpen te worden 
aan een nieuwe beslissing van de gerech
telijke commissie ten einde te oordelen 
over de verder aanhouding; dat het aan
houdingsbevel van 2 april 1982 niet bin
nen de periode van vijf dagen werd voor
gelegd aan de gerechtelijke commissie; 
dat immers de gerechtelijke commissie 
haar bevel tot aanhouding van 2 april1982 
slechts heeft bevestigd bij beslissing van 
8 april1982; dat derhalve verzoeker in zijn 
rechten op vrijheid ook hierdoor werd 
gekrenkt en bovendien de onmiddellijke 
invrijheidstelling diende te worden bevo
len; dat trouwens artikel 55 van de wet 
van 20 juli 1814 op de rechtspleging bij de 
landmacht voorziet in de volgende bepa
ling : « Bij aldien de beklaa.gde zich in 
arrest bevindt en de rang van of£icier 
bekleedt, zal, bij ieder zodanig rapport, 
als hiervoor is vermeld, door den com
manderenden officier worden beslist of de 
beklaagde in arrest behoort te blijven, 
dan of hij daaruit wordt ontslagen ofwel 
••• >>; dat dit wil zeggen dat overeenkomstig 
artikel 55 van de voormelde wet de 
gerechtelijke commissie na elk verhoor de 
noodzakelijkheid van de handhaving van 
de voorlopige hechtenis client te onderzoe
ken; dat een omzendbrief van het audito
raat-generaal, nr. 2322, van 28 juni 1955 
letterlijk vermeldt : « Ter zake dient men 
zich opnieuw te inspireren door de begin 
selen van de wet van 20 april 1874 en 
eveneens door de verplichtmg opgelegd 
door artikel 55 van het Wetboek van 1814 
om na ieder verhoor het vraagstuk van de 
handhaving van de aanhouding van een 
officier voor te leggen aan de offic1er 
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bevelhebber "; dat het bevel tot aanhou
ding van 2 aprill982 niet tijdig werd voor
gelegd aan een gerechtelijke commissie 
ten einde te horen beslissen over de al 
dan niet-bevestiging; dat bovendien de 
gerechtelijke commissie niet na elk ver
hoor van verzoeker heeft beslist over de al 
of niet verdere aanhouding; dat derhalve 
deze manier van handelen een schending 
betekent van artikel 55 van de wet van 
20 juli 1814 evenals van artikel 5 van de 
wet van 20 april 1874 zodat zowel de 
krijgsraad als het Militair Gerechtshof de 
invrijheidstelling eveneens hadden die
nen te bevelen; 

het achtste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 2 van de wet van 20 april 
1874 en 56 van de wet van 20 juli 1814 en 
luidend als volgt : dat de krijgsraad in zijn 
vonnis van 15 april 1982 ten onrechte zegt 
dat hij niet bevoegd is om te oordelen over 
de opheffing van een bevel tot aanhou
ding en dat deze opheffing uitsluitend 
behoort tot de bevoegdheid van de gerech
telijke commissie; dat, zoals reeds is 
gesteld, de gerechtelijke commissie deze 
bevoegdheid niet heeft; dat de krijgsraad 
ten onrechte verder beslist dat hij enkel 
de wettelijkheid van de aanhouding kan 
onderzoeken terwijl hij onbevoegd is om 
over de opportuniteit te oordelen; dat hier
mecle de krijgsraad evenals het Militair 
Hof, wegens de bevestiging van het von
nis van de krijgsraad, geen toepassing 
maken van artikel 2 van de wet van 
20 april 1874 evenmin als van artikel 56 
van de wet van 1814; dat immers de oppor
tuniteit een voorwaarde uitmaakt van de 
legaliteit; dat immers de opportuniteit 
niet meer of niet minder is dan de uiteen
zetting van de redenen waarom een bevel 
tot aanhouding wordt afgeleverd en 
waa.rom een bevel tot aanhouding wordt 
bevestigd of verlengd; clat artikel 2 van de 
wet van 20 apdl 1874 duidelijk zegt dat 
het bevel tot aanhouding " nauwkeurig de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den die de openbare veiligheid raken en 
waarop de aanhouding gegrond is onder 
vermelding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonhjkheid van de ver
dachte " client te vermelden; dat artikel 56 
van de wet van 1814 letterlijk vermeldt : 
"Wanneer zij vermenen dat de omstan
digheden dit vorderen ... "; dat bovendien 
het auditoraat-generaal in zijn omzend
brief nr. 2809 van 11 mei 197 4 letterlijl~ 
vermeldt : " Ze zullen daarenboven de 
omstandigheden eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte moeten 
vermelden uit hoofde ·waarvan de nood
wendlgheden van de openbare veihgheid 

het verlenen van een bevel tot aanhou
ding noodzakelijk maken. Deze twee voor
waarden moeten worden vermeld en uit
eengezet. De motivering die betrekking 
zou hebben op slechts een ervan zou 
onvoldoende zijn (Verslag van de Kamer
commissie, zitting 1970-1971, Besch. 472, 
1968-1969, nr. 6, blz. 5) "; dat derhalve 
zowel de krijgsraad als het Mi!itair 
Gerechtshof ten onrech,te hebben beslist 
niet bevoegd te zijn om te oordelen over 
de opportuniteit van de aanhouding; dat 
deze beslissing een schending uitmaakt 
van voormelde artikelen : 

Wat meer bepaald het eerste en het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat, hoewel artikel 7 
van de Grondwet ook geldt voor ver
dachten die onder de rechtsmacht 
vallen van de militaire rechtscolle
ges, het derde lid ervan moet worden 
gei:nterpreteerd in het licht van arti
kel105; dat voor die verdachten aldus 
het woord " de rechter » moet worden 
begrepen in de zin van : een autori
teit die door de wet, ten deze de wet
ten met betrekking tot de mllitaire 
rechtspleging, bevoegd is verklaard 
om rechtsmacht uit te oefenen; dat, 
krachtens artikel 105 van de Grond-· 
wet, de inrichting van de militaire 
rechtbanken, hun bevoegdheid, de 
rechten en verplichtingen van de 
leden van de rechtbanken, alsmede 
de duur van hun ambt door bijzon
dere wetten worden geregeld; dat 
zodanige regeling voorkomt in het 
W etboek van Regtspleging bij de 
Landmagt en in het W etboek van 
Strafrechtspleging voor het Leger; 
dat titel II van dit laatste wetboek de 
rechterlijke organisatie in het leger, 
inzonderheid die van de rechterlijke 
commissie, regelt; dat artikel 56 van 
het Wetboek van Regtspleging bij de 
Landmagt aan de officieren-commis
sarissen bevoegdheid gaf om een 
bevel tot aanhouding tegen militaire 
rechtsonderhorigen te verlenen; dat, 
ingevolge de artikelen 35 en 36 van 
het Wetboek van Strafrechtspleging 
voor het Leger, die bevoegdheid aan 
de gerechtelijke commissie toekomt; 
dat uit de parlementaire voorberei
ding van de wet van 1899 blijkt dat de 
krijgsauditeur, die de comm1ssie 
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voorzit, de jurisdictionele functie van I Overwegende dat het arrest aldus 
een onderzoeksrechter uitoefent; dat te kennen geeft dat de van zijn vrij
hij in de uitoefening van die functie heid beroofde verdachte weliswaar 
uiteraard onafhankelijk is; het recht heeft voorziening te vragen 

Overwegende dat het Wetboek van bij de krijgsraad opdat deze op korte 
Regtspleging bij de Landmagt echter termijn beslist over de wettigheid 
het voorwerp is van een wet die v66r van zijn gevangenhouding en zijn 
de Grondwet tot stand kwam; dat, invrijheidstelling beveelt indien de 
mitsdien, moet worden nagegaan of gevangenhouding onwettig is, maar 
die wet door artikel 138 van de dat zulks niet betekent dat de ver
Grondwet is opgeheven omdat ze met dachte tegen het bevel tot aanhou
de bepalingen ervan strijdig zou zijn; ding een rechtsmiddel heeft dat ten 

gevolge zou hebben dat de krijgsraad 
zich in plaats van de rechterlijke 
commissie moet stellen om opnieuw 
in :feite en in rechte te beslissen of de 
omstandigheden al dan niet vorderen 
dat de verdachte in arrest wordt 
gesteld; 

Overwegende dat uit artikel 105 
van de Grondwet blijkt dat de grond
wetgever van oordeel was dat hij de 
inrichting van de militaire gerechten 
aan de wetgever moest overlaten 
omdat de werking van die gerechten 
en de omstandigheden waarin ze 
functioneren, verschilden van die van 
de gewone gerechten; 

Overwegende dat, ten deze, uit de 
stukken van de rechtspleging blijkt 
dat de rechterlijke commissie, zonder 
voorafgaande vrijheidsberoving, zelf 
tot de aanhouding is overgegaan 
zodat de termijn bepaald in het derde 
lid van artikel 7 van de Grondwet ten 
deze geenszins werd geschonden; 

Voor het overige : 
Overwegende dat de wet van 

20 april 1874 geen betrekking heeft 
op de voorlopige hechtenis in de mili
taire strafvordering, welke materie 
wordt geregeld door het W etboek van 
Regtspleging bij de Landmagt van 
20 juli 1814 en door de twee titels van 
het Wetboek van Strafrechtspleging 
voor het Leger, ingevoerd bij de wet
ten van 15 juni 1899; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt : « dat de krijgsraad terecht 
beslist heeft dat hij slechts bevoegd 
was om de wettelijkheid van de aan
houding van beklaagde te onderzoe
ken zonder te kunnen beslissen over 
de opportuniteit van de voorlopige 
hechtenis; dat de beslissingen van de 
gerechtelijke commissie inderdaad 
niet vatbaar zijn voor verhaal; dat uit 
geen enkel element van de bundel 
blijkt dat de gevangenhouding 
onrechtmatig zou zijn »; 

Overwegende dat noch het Wet
boek van 1814 noch dat van 1899 aan 
de aangehouden verdachte de moge
lijkheid geven tegen een bevel tot 
aanhouding in beroep te komen bij 
de krijgsraad opdat deze opnieuw 
over de opportuniteit van de aanhou
ding besllst; 

Overwegende dat het arrest geen 
vaststellingen bevat betreffende een 
vorig bevel waarvan in het vierde 
middel melding wordt gemaakt; dat 
het onderzoek van het middel het 
Hof zou verplichten tot een onder
zoek van feitelijke gegevens waar
voor het niet bevoegd is; 

Overwegende dat de motivering 
die in het vijfde middel wordt aange
haald en die ook in het arrest wordt 
weergegeven, moet voldoen aan het 
voor de gerechtelijke commissie bij 
het verlenen van een bevel tot aan
houding gestelde vereiste; dat eiser 
niet preciseert in welk opzicht de 
beslissing van 3 april 1982 aan de 
motiveringsplicht te kort komt; 

Overwegende dat uit de bewoordin
gen van het bevel van 2 april 1982 
niet blijkt dat de strekking ervan was 
eiser af te zonderen van elk contact 
met mensen van de buitenwereld, 
zijn raadsman inbegrepen; 

Overwegende dat eiser er ten 
onrechte van uitgaat dat het bevel 
van 2 april 1982 bmnen vijf dagen 
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aan de gerechtelijke commissie 
moest worden voorgelegd; dat hij 
voorts niet preciseert na welk ver-

(LEFEVRE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 
hoor de rechterlijke commissie in 
gebrek gebleven zou zijn artikel 55 
van het Wetboek van 1814 toe te pas
sen; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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 voor
zieningen; veroordeelt eiser Pauwels 
in de kosten van zijn voorziening; 
laat de kosten van de voorziening van 
de auditeur-generaal ten laste van de 
Staat. 

22 juni 1982 - 2e kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. 
Peeters, Antwerpen. 

Nr. 636 

2e KAMER - 23 juni 1982 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -

STRAFVORDERING - MIDDEL DOOR DE 
BEKLAAGDE HIERUIT AFGELEID DAT OP DE 
CONCLUSIE VAN EEN MEDEBEKLAAGDE NIET 
IS GEANTWOORD - ONTVANKELIJK CASSA
TIElVIIDDEL - VEREISTEN. 

Wanneer de beklaagde doet blijken dat 
hij er belang bij heeft, kan hij, tot sta
ving van zijn cassatieberoep tegen de 
beslissing op de strafvordering te zij
nen laste, aanvoeren dat op de conclu
sie van een medebeklaagde niet is 
geantwoord (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat in de memorie, 
die mr. Saels, advocaat te Brussel, 
op de griffie van het Hof heeft inge
diend, onder de eiseres de naam 
voorkomt van Domenico Giuliani, 
die door het bestreden arrest is ver
oordeeld, terwijl uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat Domenico Giu
liani zich tegen die beslissing in cas
satie heeft voorzien; dat derhalve 
geen acht client te worden geslagen 
op die memorie, in zoverre zij 
betrekking heeft op Domenico Giu
liani; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt tot verschillende geldboeten, als
mede tot verbeurdverklaring van geld
sommen, waardepapieren, roerende goe
deren, werktuigen, gereedschap en toe-
stellen, die gediend hebben tot het ple
gen van de misdrijven, 

terwijl, eerste onderdeel, het noch uit
drukkelijk, noch impliciet antwoordt op 
het verweer van de eisers die in hun 
conclusie omstandig gewag hadden 
gemaakt van een grond van rechtvaardi
ging, voortvloeiend uit een ononverkome
lijke dwaling; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de eisers Ara, 

Locorotondo e.a., Mouner, Guida, De 
Maesschalck, Zawada, Arens, Rafa
lovitch, Zulian, Agazzi, Schifano, 
Dongiovanni, Bernard, Amico, Van 
Coppernolle, _ Benoit, Ammoun, 
Miler, Danse, Sartori, Vanhaelter, 
Robert en Axelle Delabassee, Bel
lens, Ciampi en Vaisic:~re, in hun 
appelconclusie een onoverkomelijke 
dwaling hadden begaan, zodat er 
geen sprake kon zijn van de hun 

~~~~~~----------~-~! ten laste gelegde misdrijven, op 
(1) Cass., 24 me1 1976 (A.C, 1976, 1050). grand dat, enerzijds, de belasting-
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wet op de inkomsten van hun exploi
tatie was toegepast, anderzijds, de 
Belgische hoven en rechtbanken die 
misdrijven op diverse wijze beoorde
len en dat zij, ten slotte, aangezien 
het geen clandestiene exploitatie 
was, alle nutig inlichtingen hebben 
ingewonnen voordat zij belangrijke 
bedragen erin investeerden; 

Overwegende dat dit verweer door 
geen enkele overweging van het 
arrest wordt beantwoordt; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, uit de gedingstukken niet blijkt 
dat de eisers Furore, Lefevre en 
Alexandre ter zitting van het hof 
van beroep conclusie hadden geno
men en evenmin dat zij die onover
komelijke dwaling hadden aange
voerd; dat zij doen blijken dat zij er 
be lang bij hebben, zodat zij, tot sta
ving van hun cassatie,beroep, kun
nen aanvoeren dat op de vorenbe
doelde conclusie van hun medebe
klaagden niet is geantwoord; 

Dat het middel is gegrond; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de andere onderdelen van 
het eerste middel, of op het tweede 
middel, die niet tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak 
doet op de strafvordering ten laste 
van Lefevre, Dongiovanni, Danse, 
Sartori, Vanhaelter, Alexandre, Vai
siere, Ara, Locorotondo e.a., Mou
ner, Guida, de Maesschalck, 
Zawada, Arens, Rafalovitch, Zulian, 
Agazzi, Schifano, Bernard, Amico, 
Van Coppernolle, Benoit, Ammoun, 
Miler, Robert en Axelle Delabassee, 
Bellens, Ciampi en Furore; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

23 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, eerste voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Saels, Brussel. 

Nr. 637 

2' KAMER - 23 juni 1982 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ - SCHENDING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING VOOR DE COMMIS
SIE NIET AANGEVOERD DOOR DE RAADSMA!; 
VAN GEINTERNEERDE - AANVOERING VAN 
DIE SCHENDING VOOR HET HOF - NIET ONT
V ANKELIJK CASSATIEMIDDEL. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPIJ - RECHT VAN VERDEDIGING -
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
G!NG VOOR DE COMMISSIE NIET AANGE
VOERD DOOR DE RAADSMAN VAN DE GEIN
TERNEERDE- AANVOERING VAN DIE SCHEN
DING VOOR HET HOF- NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEMIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE RAADS- . 
MAN VAN DE GEINTERNEERDE NIET TIJDIG 
INZAGE HEEFT KUNNEN NEMEN VAN EEN 
MED!SCH VERSLAG - MIDDEL VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL. 

1°, 2' en 3' Voor het Hof kan niet voor 
het eerst worden aangevoerd een mid
del hieruit afgeleid dat de raadsman 
van de geYnterneerde, met miskenning 
van het recht van verdediging, niet tij
dig inzage heeft kunnen nemen van 
een medisch verslag, terwijl die raads
man zulks niet voor de commissie 
heeft aangevoerd en evenmin heeft 
gevraagd dat de zaak zou worden ver
daagd om een nieuwe conclusie te 
kunnen indienen (1). 

(1) Cass., 3 okt. 1978 (AC., 1978-79, 142), 
28 nov. 1979 (l"bM., 1979-80, nr. 208), 15 jan. 
1980 (ibid,, 1979-80, nr, 293), 2 feb, 1982 (ib1d., 
1981-82, nr. 332); raadpl. Cass., 19 aug 1981 
(1b1d, 1980-81, nr 651). 
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(HOOGHE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 april 1982 gewezen 
door de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Bergen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
dlng van de artikelen 16, derde lid, van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij, 97 van de Grondwet, alsook 
van het recht van verdediging, 

doordat de commissie overweegt dat, 
afgezien van het mondeling verslag van 
dokter Antoine, het op 15 april 1982 door 
dokter Cnapkens ingediende verslag het 
enige recent en geschreven stuk is 
waarop de commissie tot bescherming 
van de maatschappij kon steunen om de 
huidige geestestoestand van eiser te 
beoordelen, 

terwijl dat verslag niet gedurende vier 
dagen vanaf 14 april 1982 ter beschik
king is gesteld van de advocaat van de 
gei:nterneerde : 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat eisers raadsman zijn 
middelen heeft voorgedragen nadat 
dokter Antoine, geneesheer aan de 
Staatsinrichting tot bescherming 
van de maatschappij verbonden, op 
de zitting van 19 april 1982 monde
ling zijn advies heeft gegeven; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de raadsman zou hebben aange
voerd dat hij slechts laattijdig 
inzage had kunnen nemen van het 
verslag van dokter Cnapkens of dat 
hij om verdaging van de zaak zou 
hebben verzocht ten einde nieuwe 
conclusies te kunnen indienen; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
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; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep. 

23 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Poupart - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Eduard Cordier, Brussel. 

Nr. 638 

2• KAMER - 23 juni 1982 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - VONNIS 
NIET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON BETE
KEND - GEVOLG. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESLISSING W AARBIJ DE 

RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, 
BIJ VERSTEK GEWEZEN - BUITENGEWONE 
VERZETTERMIJN - VERZOEK TOT REGELING 
VAN RECHTSGEBIED ONTVANKELIJK. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 

RAADKAMER WAARBIJ DE VERDACHTE NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT 
VERWEZEN WEGENS EEN MISDAAD, ZONDER 
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHE
DEN, EN WEGENS EEN WANBEDRIJF- VAST
STELLING DOOR HET VONNISGERECHT DAT 
DE MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN EN 
ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE ZAAK IN 
HAAR GEHEEL - BESLISSINGEN IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - BESLISSING WAARBIJ DE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, 
VERANTWOORD LIJKEND - NIETIGVERKLA
RING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING. 

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 
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een ontvankelijk verklaard verzet perst; B. op 25 oktober 1979 gepoogd 
wordt gedaan (1). (Art. 187, tweede en heeft om Georges Close geld af te 
vijfde lid, Sv.) 

2o 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 dat deze tij
dens de buitengewone termijn van 
art. 1087, tweede lid, Sv., daartegen 
nag verzet kan doen, belet niet dat een 
op die beslissing gegrond verzoek tot 
regeling van rechtsgebied ontvankelijk 
is (2). 

3° fVanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad en een wanbe
drijf naar de correciionele rechtbank 
heeft verwezen, zonder opgave van 
verzachtende omstandigheden voor de 
misdaad, het vonnisgerecht heeft vast
gesteld dat de misdrijven samenhan
gend zijn en zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de 
zaak in haar geheel, en de beslissin
gen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, regelt het Hof het rechtsge
bied, vernietigt het de beschikking van 
de raadkamez· en verwijst de zaak 
naar de kamer van inbeschuldiging
stelling (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T GILLES) 

ARREST (vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 7 mei 1982 door de procu
reur des Konings te Luik ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij beschikking van 
20 februari 1981, Daniel, Joseph, 
Ghislain Gilles, handlanger, geboren 
te Luik op 15 maart 1956, er 
wonende rue Ansiaux 24, naar de 
correctionele rechtbank verwezen 
heeft, ter zake dat hij te Luik : 
A. op 13 augustus 1979, met behulp 
van geweld of bedreiging, Raymond 
Knippenberg 500 frank heeft afge-

(1) en (2) Cass., 28 april 1982 (A.C., 1981-82, 
A.R. nr. 2278). 

(3) Cass., 24 JUlll 1981 (A.C., 1980-81, nr 624). 

persen; 
Overwegende dat tegen die 

beschikking geen enkel rechtsmid
del is aangewend, zodat ze thans in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik zich bij vonnis 
van 11 september 1981, dat ten aan
zien van Gilles bij verstek is gewe
zen, niet bevoegd heeft verklaard 
om kennis te nemen van het geheel 
der aan beklaagde ten laste gelegde 
feiten, op grond, enerzijds, dat de 
feiten, bedoeld in de telastlegging A, 
waarop luidens de artikelen 468 en 
470 van het Strafwetboek een crimi
nele straf staat, niet wettig zijn 
gecorrectionaliseerd door de raadka
mer, vermits zij geen verzachtende 
omstandigheden heeft vastgesteld, 
en anderzijds dat de feiten bedoeld 
in de telastlegging B samenhangend 
zijn met de sub A ten laste gelegde 
feiten; 

Overwegende dat het vonnis op 
2 februari 1982 is betekend aan Gil
les doch niet aan zijn persoon, en 
het dus te zijnen aanzien in kracht 
van gewijsde is gegaan bij het ver
strijken van de gewone verzetter
mijn en de termijn van hoger 
beroep onder de ontbindende voor
waarde dat een ontvankelijk ver
klaard verzet zou zijn gedaan tij
dens de buitengewone verzettermijn 
waarvan sprake in artikel 187, 
tweede lid, van het W etboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat uit de tegenstrij
digheid van die twee beslissingen 
een geschil over rechtsmacht is ont
staan dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat de feiten, zoals 
ze in de telastlegging A worden 
omschreven, krachtens de artike
len 468 en 470 van het Strafwetboek, 
gestraft worden met opsluiting en 
dat de sub B, ten laste gelegde fei
ten samenhangend lijken te z1jn 
met de feiten van de telastleggmg 
A; dat, nu de raadkamer in haar 
beschikking niet gewezen heeft op 
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het bestaan van verzachtende 
omstandigheden wat de telastleg
ging A betreft, de Correctionele 
Rechtbank te Luik niet bevoegd was 
om kennis te nemen van de zaak; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgbied, vernietigt 
de op 20 februari 1981 gewezen 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Luik. 

23 juni 1982 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Marchal - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Janssen:; de Bisthoven, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake procureur des Konings te 
Namen t. Kuches e.a. 

Nr. 639 

1 e KAMER - 24 juni 1982 

1° HOGER BEROEP BURGERLIJKE 

ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, 
ART. 1071 - CONCLUSIE GENOMEN DOOR EEN 
FARTIJ OVER DE ZAAK ZELF- BEGRIF. 

2° AMBTENAAR - RIJKSFERSONEEL 
INDISFONIBILITEITSTELLING - BEGRIF. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- AFWIJZING VAN EEN VORDE
RING DOOR DE EERSTE RECHTER - HOGER 
BEROEF VAN DE VERWEERDER- ONTVANKE-

DE BESLISSING ZELF, WAARBIJ DE VORDE
RING IS AFGEWEZEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OF DE BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP - GEBREK AAN BELANG 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1' De rechter in hager beroep kan over 
de zaak zelf beslissen, zodra partijen 
over de zaak zelf conclusie hebben 
genomen, hetzij voor de eerste rechter, 
hetzij voor de rechter in hager beroep. 
(Art. 1071 Ger.W.) 

2' De bepaling van art. 12 K.B. van 
13 nov. 1967 betreffende de stand dis
ponibiliteit van het rijkspersoneel val
gens welke als regel geldt dat de amb
tenaar van rechtswege in disponibili
teit is wanneer hij wegens ziekte of 
gebrekkigheid afwezig is nadat hij de 
maximumduur bereikt heeft van het 
verlof dat hem op grand van art. 14 
KB. van 1 juni 1964 betreffende som
mige verloven toegestaan aan perso
neelsleden van de Rijksbesturen om 
die reden kan worden verleend, veron
derstelt niet dat de ambtenaar van de 
dienst verwijderd blijft, maar is even
eens van toepassing wanneer hij de 
dienst heeft hervat na een eerdere 
indisponibili tei tstelling. 

3' Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel waarin de eiser 
kritiek oefent op de beslissing van de 
rechter in hager beroep, waarbij ont
vankelijk maar niet gegrond wordt 
verklaard het hager beroep van de ver
weerder tegen het gedeelte van het 
beroepen vonnis, waarbij een door die 
eiser ingestelde vordering wordt afge
wezen, wanneer hij noch voor het hof 
van beroep noch in zijn cassatieberoep 
de beslissing zelf heeft bekritiseerd 
waarbij die vordering is afgewezen. 

(LION T. NATIONAAL INSTITUUT VOOR OOR
LOGSINVALIDEN, OUD-STRIJDERS EN OORLOGS

SLACHTOFFERS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 junl 1981 door het 
Ho£ van Beroep te Brussel gewezen; 

LIJK MAAR ONGEGRONDVERKLARING VAN Over het eerste middel, afgeleid uit de 
HET HOGER BEROEF - CASSATIEBEROEP schending van artikel 1071 van het 
VAN DE ElSER - GEEN KRITIEK VAN DE Gerechtelijk Wetboek en miskenning 
ElSER NOCH VOOR DE RECHTER IN HOGER van het a]gemeen rechtsbeginsel van het 
BEROEF NOCH IN ZIJN CASSATIEBEROEP OF recht van verdedlging, 



- 1337-
doordat het hof kennis heeft genomen 

van de conclusie waarbij eiseres 
betoogde dat het hoger beroep, in 
zoverre het betrekking had op het 
tweede en het derde punt van haar oor
spronkelijke vordering, zoals die door de 
eerste rechter waren vastgesteld (vorde
ring tot betaling van achterstal!ig pen
sioengeld ten bedrage van 6.430 frank en 
50.000 frank), niet ontvankelijk was 
omdat de eerste rechter niet over die 
twee punten van de vordering zelf uit
spraak had gedaan, doch zich ertoe 
beperkt had de heropening van de debat
ten te bevelen << ten einde de partijen in 
de gelegenheid te stellen over de zaak 
zelf te pleiten en aan de rechtbank een 
gemeenschappelijke afrekening of een 
door elk van de partijen nauwkeurig 
opgemaakte afrekening voor te leggen 
aan de hand waarvan desnoods definitief 
de verschuldigde bedragen zouden kun
nen worden vastgesteld >>; dat het hof, na 
het hoger beroep ontvankelijk te hebben 
verklaard ten aanzien van aile beschik
kingen van het beroepen vonnis, uit
spraak doet over het tweede en het 
derde punt van de oorspronkelijke vorde
ring zelf, ze niet gegrond verklaart en 
bijgevolg het beroepen vonnis tenietdoet 
in zoverre daarbij de heropening der 
debatten over die twee punten van de 
vordering werd bevolen, 

terwijl artikel 1071 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat « indien de par
tijen of een van hen geen conclusie heb
ben genomen over de zaak zelf voor de 
eerste rechter of voor de rechter in 
hoger beroep, deze de zaak naar een 
latere zitting verwijst, waar over de zaak 
zelf conclusie zal worden genomen en 
beslist »; eiseres ten deze voor de eerste 
rechter over de zaak zelf conclusie had 
genomen wat het tweede en het derde 
punt van de oorspronkelijke vordering 
betreft (vordering tot betaling van ach
terstallig pensioengeld ten bedrage van 
6.340 frank en 50.000 frank), doch zich, 
wat die twee punten betreft, in haar con
clusie in hoger beroep ertoe beperkt had 
de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep te betwisten, zonder, al was het 
maar subsidiair, te verwijzen naar haar 
in eerste aanleg genomen conclusie; de 
appelrechter dus door eiseres niet was 
aangezocht om kennis te nemen van een 
conclusie over die twee vorderingen zelf; 
waaruit volgt dat de appelrechter, na het 
hoger beroep ontvankelijk te hebben ver
klaard ten aanzien van die punten van 
de vordering, aileen wettig uitspraak had 
kunnen doen over de gegrondheid ervan 

indien hij de zaak vooraf naar een latere 
zitting had verwezen, ten einde eiseres 
in de mogelijkheid te stellen om over die 
punten van de vordering zelf conclusie te 
nemen: 

Overwegende dat het krachtens 
artikel 1071 van het Gerechtelijk 
W etboek voldoende is dat de par
tijen hetzij voor de eerste rechter, 
hetzij voor de appelrechter conclusie 
hebben genomen over de zaak zelf, 
opdat de feitenrechter zonder die 
wetsbepaling te schenden, uitspraak 
zou kunnen doen over de zaak zelf; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 3, 12, 14 
en 15 van het koninklijk besluit van 
13 november 1967 betreffende de stand 
disponibiliteit van het rijkspersoneel en, 
voor zoveel nodig, 18 van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1964 betreffende som
mige verloven toegestaan aan perso
neelsleden van de Rijksbesturen en 112, 
inzonderheid 9°, van het koninklijk 
besluit van 2 oktober 1937 houdende het 
statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 16 maart 1964, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres tot betaling van achterstal
lige wedde afwijst en beslist dat eiseres, 
voor de periode van 7 augustus 1970 tot 
12 oktober 1972, voor haar afwezigheden 
wegens ziekte sleehts aanspraak kon 
maken op een waehtgeld gelijk aan 
60 pet. van de laatste activiteitswedde, 
zoals is bepaald bij artikel 14 van het 
koninklijk besluit van 13 november 1967 
betreffende de stand disponibiliteit van 
het rijkspersoneel, op grond << dat val
gens artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 13 november 1967 de ambtenaar van 
reehtswege in disponibiliteit is wanneer 
hij wegens ziekte of gebrekkigheid afwe
zig is nadat hij de maximumduur heeft 
bereikt van het verlof dat hem op grond 
van artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 1 juni 1964 om die reden kan wor
den verleend; dat niet wordt betwist dat 
eiseres na 14 juni 1969 geen enkele dag 
ziekteverlof meer over had die haar 
tegen 100 pet. kon worden vergoed; dat 
haar afwezigheid vanaf die dag en 
ondanks hervattingen van de dienst tij
dens de periode van 8 augustus 1970 tot 
24 augustus 1971 enkel dagen telde die 
niet meer tegen 100 pet. konden worden 
vergoed; dat het advies van de adminis
tratieve gezondheidsdienst van 3 augus-
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tus 1970 betreffende de lichaamsgeschikt
heid van eiseres om onmiddelll.ik haar 
normale dienst als opsteller te hervatten 
(graad die zij had na april 1966) geen 
enkele wijziging brengt in een toestand 
die automatisch (van rechtswege) voort
spruit uit de wet, namelijk het feit dat 
eiseres in disponibiliteit werd gesteld om 
de enkele reden dat zij het ziekteverlof 
waarop zij recht had, volledig had geno
Inen », 

terwijl de stand disponibiliteit wegens 
ziekte of gebrekkigheid, zoals geregeld 
bij de artikelen 12 en volgende van het 
koninklijk besluit van 13 november 1967 
betreffende de stand disponibiliteit van 
het rijkspersoneel, veronderstelt dat de 
ambtenaar van de dienst verwijderd is 
en blijft wegens ziekte of gebrekkigheid; 
artikel 12 weliswaar bepaalt dat onder 
voorbehoud van artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 1 juni 1964 betref
fende sommige verloven toegestaan aan 
personeelsleden van de rijksbesturen, de 
ambtenaar van rechtswege in disponibili
teit is wanneer hij wegens ziekte of 
gebrekkigheid afwezig is nadat hij de 
maximumduur heeft bereikt van het ver
lof dat hem op grand van artikel 14 van 
genoemd besluit om die reden kan wor
den verleend "• doch de stand disponibili
teit eveneens van rechtswege een einde 
neemt wanneer de ambtenaar zijn ambt 
weder opneemt, bijvoorbeeld als gevolg 
van een door de amdinistratieve gezond
heidsdienst uitgebracht advies van 
lichaamsgeschiktheid; de omstandigheid 
dat de ambtenaar na de wederopneming 
van zijn ambt opnieuw dagen afwezig is 
wegens ziekte of gebrekkigheid aan die 
toestand niets wijzigt; zo de administra
tie oordeelt dat de ambtenaar, ten 
gevolge van zijn latere periodes van 
afwezigheid, niet meer in staat is om 
zijn ambt volledig, geregeld en onafge
broken uit te oefenen, zij overeen
komstig artikel 112, 9°, van het statuut 
van het rijkspersoneel de nodige maatre
gelen moet nemen om hem uit zijn ambt 
te ontslaan; de administratie niet tegelij
kertijd een ambtenaar in disponibiliteit 
kan houden en hem kan oproep~n om 
zijn ambt weder op te nemen; waaruit 
volgt dat het arrest, na te hebben vastge
steld dat eiseres haar ambt op 8 augus
tus 1970 opnieuw had opgenomen ten 
gevolge van het op 3 augustus 1970 
door de gezondheidsdienst uitgebrachte 
advies van geschiktheid, niet wettig 
heeft kunnen beslissen dat de indisponi
biliteitstelling rechtsgevolgen bleef heb
ben tijdens de periode van 8 augustus 

1970 tot 1 oktober 1972 en dat eiseres 
voor haar afwezigheden wegens ziekte in 
bedoelde periode slechts aanspraak had 
kunnen maken op het hierboven ver
melde wachtgeld : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 12 van het koninklijk besluit van 
13 november 1967 betreffende de 
stand disponibiliteit van het rijks
personeel als regel geldt dat de 
ambtenaar van rechtswege in dispo
nibiliteit is wanneer hij wegens 
ziekte of gebrekkigheid afwezig is 
nadat hij de maximumduur heeft 
bereikt van het verlof dat hem op 
grond van artikel 14 van het konink
lijk besluit van 1 juni 1964 om die 
reden kan worden verleend; 

Dat die bepaling niet veronder
stelt dat de ambtenaar van de 
dienst verwijderd blijft doch even
eens van toepassing is wanneer hij 
de dienst heeft hervat na een eer
dere indisponibiliteitstelling; 

Overwegende dat het arrest, zon
der in dat opzicht te worden bekriti
seerd, erop wijst dat eiseres na 
14 juni 1969 het aantal ziekteverlof
dagen die haar op grond van voor
meld artikel 14 konden worden ver
leend, had opgebruikt en dat haar 
afwezigheid vanaf die dag en 
ondanks haar diensthervattingen tij
dens de periode van 8 augustus 1970 
tot 24 augustus 1971 volledig buiten 
het aantal ziekteverlofdagen viel; 

Dat het bijgevolg wettig heeft 
kunnen beslissen dat eiseres voor 
elke nieuwe dag afwezigheid na 
14 juni 1969 van rechtswege in dis
ponibiliteit was en aanspraak had 
op wachtgeld en dat aan die toe
stand niets was veranderd, ook al 
had ze op 8 augustus 1979 haar 
ambt weder opgenomen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 18, 616, 
1042, 1044, 1045, 1050, 1051, 1054 en 1068 
.van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hager beroep 
eveneens ontvankelijk verklaart, in 
zoverre het gericht was tegen het 
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gedeelte van het beroepen vonnis waar
bij de door eiseres ten deze ingestelde 
vordering tot betaling van schadevergoe
ding afgewezen werd, en doordat het 
arrest de beroepen beslissing op dat 
punt bevestigt, op grond « dat, wat 
punt III betreft, appellant (thans ver
weerder) zich ertoe beperkt de bevesti
ging van het beroepen vonnis te vragen; 
dat (verweerder) er belang bij heeft voor 
het hof van beroep uit te leggen waarom 
hij de oorspronkelijke vorderingen tot 
schadevergoeding van (eiseres) niet 
gegrond acht; dat (het) (door eiseres aan
gevoerde) middel van niet-ontvankelijk
heid dus eveneens grondslag mist , en, 
dat, wat de eis tot schadevergoeding 
betreft, « appellant dienaangaande con
cludeert tot de bevestiging zonder meer 
van de beroepen beslissing waarbij de 
oorspronkelijke vordering van gei:nti
meerde (thans eiseres) tot betaling ... 
van een bedrag van 175.000 frank 
wegens fouten die appellant (lhans ver
weerder) zogezegd zou hebben begaan, 
was afgewezen; dat de eerste rechters 
terecht erop wijzen dat (eiseres) geen 
enkel ernstig gegeven aanbrengt waaruit 
enige schade zou kunnen blijken; ... dat 
(eiseres) trouwens wat dat betreft, geen 
incidenteel beroep instelt », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door verweerder ontvankelijk te verkla
ren in zijn hoger beroep tegen een 
beslissing die hem in geen enkel opzicht 
benadeelde en waarvan hij trouwens de 
bevestiging zonder meer vroeg, het 
beginsel miskent volgens hetwelk nie
mand de bij de wet voorgeschreven 
rechtsmiddelen mag instellen tegen een 
rechterlijke beslissing indien hij daarbij 
geen belang heeft (schending van de 
artikelen 17, 18, 1042 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdel, het arrest, door het 
hoger beroep ontvankelijk te verklaren 
in zoverre het gericht was tegen het 
gedeelte van de bestreden beslissing 
waarbij de door eiseres ingestelde eis tot 
schadevergoeding was afgewezen en 
door het beroepen vonnis op dat punt te 
bevestigen op de hierboven weergegeven 
grond dat « eiseres, wat dat betreft, geen 
incidenteel hoger beroep instelt >>, het 
recht van eiseres miskent om desge
wenst hoofdberoep in te stellen tegen 
het gedeelte van het vonnis dat haar 
benadeelde (schending van de arti
kelen 616, 1050, 1051 en 1054 van het 

Gerechtelijk Wetboek); dat uit die grond 
lijkt te volgen dat de feitenrechters heb
ben beslist dat eiseres, door geen inci
denteel beroep in te stellen tegen het 
gedeelte van het beroepen vonnis waar
bij haar eis tot schadevergoeding was 
afgewezen, berust heeft in dat gedeelte 
van de beslissing; dat, mocht dat zo zijn, 
het arrest het beginsel miskent volgens 
hetwelk een stilzwijgende berusting in 
een in burgerlijke zaken gewezen rech
terlijke beslissing alleen kan worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar over
eenstemmende akten of feiten waaruit 
blijkt dat de partij het vaste of ondubbel
zinnige voornemen heeft om haar 
instemming te betuigen met die beslis
sing (schending van de artikelen 1044 en 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Over het door verweerder tegen 
het middel opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat eiseres er geen 
belang bij heeft om zich in cassatie 
te voorzien tegen de besllssing van 
het arrest waarbij het hoger beroep 
van verweerder tegen het gedeelte 
van het beroepen vonnis, waarbij de 
door haar ingestelde eis tot schade
vergoeding afgewezen werd, ontvan
kelijk wordt verklaard, vermits ze 
noch voor het hof van beroep noch 
in haar cassatieberoep de beslissing 
zelf heeft bekritiseerd waarbij die 
eis werd afgewezen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

24 juni 1982 - 1'kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mrs. Kirkpa
trick en Simont. 
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Nr. 640 

1" KAMER - 24 juni 1982 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- INCIDENTEEL HOGER BEROEP - GERECH
TELIJK WETBOEK, ART. 1054 - GEDAAGDE IN 
HOGER BEROEP - BEGRIP 

De gedaagde in hager beraep, die, krach
tens art. 1054 Ger. W:, in de regel, inci
denteel beroep te allen tijde kan 
instellen tegen alle partijen die in het 
geding zijn vaar de rechter in hager 
beraep, is de partij tegen wie een 
haafdberaep is gericht; de partij die in 
de zaak is apgeraepen, zander . dat 
tegen haar een haafdberaep is gericht, 
heeft niet de haedanigheid van 
gedaagde in hager beraep, in de zin 
van dat artikel (1). 

(BOMAL T. FAGNOUL E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 juni 1981 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1054 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

Schelde tot vrijwaring heeft opgeroepen, 
van welke vordering De Schelde voor de 
eerste rechter nooit de grondslag of de 
grenzen heeft betwist en haar eerste 
betwistingen pas in haar appelconclusie 
van 23 februari 1981 voorkwamen; dat de 
naamloze vennootschap De Schelde, in 
haar verzoekschrift van hoger beroep, 
geen enkele vordering instelt tegen 
mevr. Bomal , en dat het incidenteel 
beroep bijgevolg, niet ontvankelijk is, 

terwijl, enerzijds, voor de toepassing 
van artikel 1054 van het Gerechtelijk 
W etboek, onder de gedaagde in hoger 
beroep moet worden verstaan elke partij 
tegen wie vooraf een hoofdberoep is 
ingesteld en, anderzijds, naar luid van 
die wetsbepaling, de gedaagde in hoger 
beroep te allen tijde incidenteel beroep 
kan instellen tegen alle partijen die in 
het geding zijn voor de rechter in hoger 
beroep en, ten aanzien van die partijen, 
kan opkomen tegen alle beslissingen van 
het beroepen vonnis die, naar hij oor
deelt, voor hem bezwarend kunnen zijn, 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door, op de erin gegeven gronden, het 
incidenteel beroep van eiseres niet 
ontvankelijk te verklaren, artikel 1054 
van het Gerechtelijk Wetboek verkeerd 
heeft uitgelegd en, bijgevolg, heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek, aileen een gedaagde in hoger 
beroep in de regel incidenteel 
beroep kan instellen tegen alle par
tijen die in het geding zijn voor de 
rechter in hoger beroep; dat de 
gedaagde in hoger beroep de partij 
is tegen wie een hoofdberoep is 
gericht; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat ten deze eiseres enkel door 
de naamloze vennootschap De 
Schelde in de zaak is betrokken; dat 
bij de eerste rechter geen tegenstrij
dige belangen bestonden tussen 
haar en die partij en dat deze partij 
in haar akte van hoger beroep geen 
enkele vordering tegen haar heeft 
ingesteld; 

daardat het bestreden vonnis, na het 
hoofdberoep van de naamloze vennoot
schap De Schelde tegen de consorten 
Fagnoul, de vennootschap L'Urbaine
U.A.P. en eiseres " geheel ontvankelijk » 
te hebben verklaard, het incidenteel 
beroep van eiseres tegen de partijen 
Fagnoul, L'Urbaine en De Schelde niet 
ontvankelijk verklaart en die beslissing 
in hoofdzaak aldus verantwoordt « dat 
een gedaagde in hager beroep een partij 
is die, in hager beroep, in de zaak wordt 
geroepen door een andere partij die, ten 
aanzien van de eerste partij, tegenstrij
dige belangen heeft waarover de eerste 
rechter uitspraak heeft gedaan; dat ten 
deze bij de eerste rechter geen tegen
strijdige belangen bestonden tussen 
mevr. Bomal en de naamloze vennoot
schap De Schelde; dat mevr. Bomal 
immers de naamloze vennootschap De 

Dat het vonnis aldus een verant
woording naar recht geeft voor zijn 
beslissing dat eiseres niet de hoeda

----------------1 nigheid van gedaagde in hoger 
(1) Zie Cass., 15 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 

nr. 119). 
beroep heeft in de zin van dat arti
kel 1054 en dat het door haar inge-
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steld incidenteel beroep, bijgevolg, 
niet ontvankelijk is; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

24 juni 1982 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidend~ 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Draps. 

Nr. 641 

1 • KAMER - 24 juni 1982 

1° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECH
TERLIJKE BESLISSING - BEGR!P. 

2° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN 
RECHTERLIJKE BESLISSING - BEGRIP. 

3° HOGER BEROEP BURGERLIJKE 
ZAKEN - TERMIJN - BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN - VONNIS WAARBIJ EEN 
DESKUNDIGENONDERZOEK WORDT BEVOLEN 
- ONMIDDELLIJK HOGER BEROEP - ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP. 

1 o Stilzwijgende berusting in een rech
terlijke beslissing kan alleen worden 
afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende handelingen of fei

. ten waaruit blijkt dat de partij het 
vaste en ondubbelzinnige voornemen 
heeft haar instemming te betuigen met 
de gegeven beslissing (1). (Artt. 1044 
en 1045 Ger.W.) 

2o Uit de enkele omstandigheid dat een 
partij om de uitbreiding van de bij een 
rechterlijke beslissing bevolen deskun-

(1) Cass., 12 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 273), 

digenopdracht heeft verzocht, kan niet 
wettig worden afgeleid dat die partij in 
die rechterlijke beslissing heeft berust. 

3° De appelrechter verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht wanneer hij 
het hager beroep tegen een vonnis, 
waarbij een deskundigenonderzoek 
wordt bevolen, niet ontvankelijk ver
klaart, op grand dat de eerste rechter 
niet definitief over het geschil had 
beslist. (Artt. 1050 en 1055 Ger.W.) 

(WILLEMART E.A. T. LOUIS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13, 19, eerste 
lid, 974, tweede lid, 1044, 10435, derde lid, 
1050, 1055, 1068, eerste en tweede lid, 
1496 van het Gerechtelijk Wetboek, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis van 
23 april 1979 beslist dat het tegen het 
vonnis van 2 maart 1976 ingestelde 
hoger beroep niet ontvankelijk is en de 
verwijzing van de zaak beveelt naar de 

I Vrederechter van het tweede kanton te 
Namen, op grond « dat de appellanten in 
deze zaak (thans eisers) om een nieuwe 
dagbepaling verzochten ten einde de 
aanvullende opdracht van de deskundige 
te doen uitbreiden; dat immers de appel
lanten, door de uitbreiding van de 
opdracht van de deskundige te vragen, 
klaarblijkelijk hebben berust in het von
nis van 2 maart 1976; dat artikel 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar 
bepaalt dat tegen ieder vonnis alvorens 
recht te doen, zelfs al is het zonder voor
behoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep 
kan worden ingesteld tegelijkertijd als 
tegen het eindvonnis, doch dat de wetge
ver het hoger beroep tegen het vonnis 
alvorens recht te doen enkel heeft willen 
toestaan in het geval dat tegen het eind
vonnis hoger beroep is ingesteld; dat bij
gevolg het hoger beroep tegen het vonnis 
van 2 maart 1976 thans niet ontvankelijk 
is, nu de eerste rechter geen einduit
spraak heeft gedaan over het geschil; dat 
er grond bestaat om de verwijzing van 
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de zaak naar de eerste rechter te beve
len, overeenkomstig artikel 1068, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge een 
algemeen rechtsbeginsel waarvan onder 
meer artikel 1045, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek een toepassing 
vormt, de afstand van een recht strikt 
moet worden uitgelegd en slechts kan 
worden afgeleid uit feiten die niet voor 
een andere uitlegging in aanmerking 
komen; de feitenrechter weliswar op 
onaantastbare wijze de feiten vaststelt 
waarop hij zijn beslissing grondt, doch 
onder dit voorbehoud dat het Hof 
bevoegd blijft om na te gaan of hij uit 
zijn vaststellingen wel wettig een 
afstand van recht heeft kunnen afleiden; 
de niet-ontvankelijkheid van het hoger 
beroep hieruit is afgeleid dat « de appel
lanten (thans eisers) klaarblijkelijk heb
ben berust in het vonnis van 2 maart 
1976 toen ze om de uitbreiding van de 
deskundigenopdracht verzochten »; het 
verzoek tot uitbreiding van de aanvul
lende opdracht van de deskundlge op 
twee andere wijzen kan worden uitge
legd; volgens de eerste interpretatie 
impliceert de uitbreiding van een des
kundigenonderzoek, zoals het deskundi
genonderzoek zelf, dat de partijen deel
nemen aan de gelijktijdige verrlchtingen 
van het deskundigenonderzoek en de uit
breiding ervan, en als « de actieve deel
neming van een partij aan een deskundi
genonderzoek niet betekent dat die par
tij berust in de beslissing waarbij die 
maatregel wordt bevolen, er a fortiori 
geen sprake van kan zijn dat de partijen 
hebben berust in het vonnis van 2 maart 
1976 door in het verzoekschrift van 
6 maart 1976 alleen maar het voornemen 
uit te spreken om betrokken te worden 
bij het door dat vonnis bevolen aanvul
lend deskundigenonderzoek, vooral niet 
nu de eisers zich in hun op 30 januari 
1976 neergelegde conclusie hebben ver
zet tegen de door verweerder ingestelde 
tussenvordering tot het doen bevelen van 
een aanvullend deskundigenonderzoek 
en zij na het vonnis van 2 maart 19'76, 
waarvan zij de voorlopige tenuitvoerleg
ging niet kunnen verhinderderen, die uit
breiding hebben gevraagd bij ver
zoekschrift van 6 maart 1976, vervolgens 
bij verzoekschrift in hoger beroep van 
27 oktober 1978 dat verzoek hebben her
haald, verzoek dat bij het vonnis van 
30 maart 1976 werd afgewezen; waaruit 
volgt dat uit de enkele bewoordingen van 
het verzoekschrift van 6 maart 1976 niet 
kan worden afgeleid dat de eisers 

" klaarblijkelijk hebben berust in het 
vonnis van 2 maart 1976 toen ze om de 
uitbreiding van de opdracht van de des
kundige verzochten >>; het bestreden von
nis derhalve niet aantoont dat het ver
zoek om uitbreiding van een aanvullend 
deskundigenonderzoek niet kan worden 
uitgelegd als een afstand van elk rechts
middel tegen het vonnis van 2 maart 
1976 en het aldus een schending inhoudt 
van de wettelijke bepalingen inzake 
bewijs door vermoedens (schending van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek); de tweede interpretatie 
die in het bestreden vonnis niet wordt 
gevolgd, blijkt uit de op 15 maart 1976 
neergelegde conclusie waarbij de eisers 
het verzoek van 6 maart 1976 nader toe
lichten door het voorwerp en de grenzen 
van de uitbreiding van het aanvullend 
deskundigenonderzoek als volgt te 
omschrijven : « Uitbreiding, overeen
komstig artikel 974, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, van de aanvul
lende opdracht van de deskundige, tot 
het opmeten van de vleugel van de 
gemene puntgevel ten einde hem in 
staat te stellen zijn deskundigenverslag 
aan te vullen en te verbeteren ... >>; bijge
volg, het enkele feit dat de eisers om d~ 
uitbreiding van het aanvullend deskundl
genonderzoek hebben verzocht bij ver
zoekschrift van 6 maart 1976 waarin 
voorwerp noch grenzen van die uitbrei
ding worden aangegeven niet anders kan 
worden uitgelegd dan als een afstand 
van het recht van hager beroep tegen 
het vonnis van 2 maart 1976 (schending 
van de artikelen 974, tweede lid, 1044 en 
1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek); de eisers bovendien in hun hoofd
conclusie in hoger beroep betogen dat 
ingevolge artikel 1496 van het Gerechte
lijk W etboek luidens hetwelk « de voorlo
pige tenuitvoerlegging van rechtswege 
geschiedt, wanneer een vonnis een 
onderzoeksmaatregel - zoals een aan
vullend deskundigenonderzoek - voor
schrijft >>, de partijen zich moeten neer
leggen bij de gedwongen tenuitvoerleg
ging van het vonnis van 2 maart 1976 
(schending van artikel 1496 van het 
Gerechtelijk Wetboek); het bestreden 
vonnis op die conclusie, volgens welke de 
gedwongen tenuitvoerlegging van een 
vonnis niet betekent dat de partijen dui
delijk en ondubbelzinnig instemmen met 
dat vonnis of dat hij die berust uit vrije 
wil gehandeld heeft, enkel antwoordt 
met de verklaring « dat de eisers klaar
blijkelijk hebben berust in het vonnis 
van 2 maart 1976 toen ze om de uitbrei
ding van de opdracht van de deskundige 
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verzochten »; waaruit volgt dat het 
bestreden vonnis op zijn minst niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis de strekking van het eindvonnis van 
30 maart 1976 miskent waar het beslist 
dat " nu de eerste rechter geen einduit
spraak heeft gedaan over het geschil, het 
hager beroep tegen het vonni.~ :ran 
2 maart 1976 thans niet ontvankehJk 1s " 
en " dat er grand bestaat. om de verwij
zing van de zaak naar de eerste rechter 
te bevelen overeenkomstig artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek » ofschoon het ten gevolge van 
het vonni; van 30 maart 1976 nodig was 
geworden om gelijktijdig hoger beroep in 
te stellen tegen de vonnissen van 2 en 
30 maart 1976 vermits de eerste rechter 
daarbij einduitspraak heeft gedaa:r:- « ~n 
zoverre hij zijn rechtsmacht volled1g mt
oefent ''• vooreerst doordat hij niet is 
ingegaan op het verzoek om ~e aanvu~
lende deskundigenopdracht mt te brei
den, onder meer tot herstel van het ver
zuim van de opmeting van de vleugel 
van de gemene puntgevel die, krachtens 
de artikelen 659 en 675 van het Burger
lijk Wetboek, « in zijn geheel » opnieuw 
moet worden opgebouwd en vervolgens 
doordat hij in zijn motivering het vol
gende invoegt : « Dat er geen sprake va_n 
kan zijn een voordien bij eindvonms 
afgesloten proces opnieuw te doen ont
staan; dat de artikelen 659 en 675 van 
het Burgerlijk Wetboek geen verband 
houden met deze zaak; dat het onderha
vige geschil betrekking heeft op de arti
kelen 678 679 en 680 van genoemd wet
hoek dat' verweerder de wetsbepalingen 
niet 'heeft overtreden door de wederop
bouw van de gemene puntgevelmuur 
doch door de plaatsing van de vensters 
en de balkons in de gevel »; ingevolge de 
artikelen 1050 en 1055 van het Gerechte
lijk Wetboek tegen het vonnis alvorens 
recht te doen hager beroep kon worden 
ingesteld tegelijkertijd als tegen ~et 
eindvonnis van 30 maart 1976, verm1ts 
het niet in kracht van gewijsde is 
gegaan daar, zoals hierboven is aange
toond, in dat vonnis niet is berust en er 
geen betekening is geschied die de ter
mijn van hager beroep doet ingaan; 
de appelrechter derhalve, krachtens 
artikel 1068, eerste lid, van genoemd 
wetboek, ten gevolge van het tegen beide 
vonnissen gelijktijdig ingestelde hager 
beroep uitspraak moest doen over het 
geschil zelf en, door de verwijzing van 

de zaak naar de eerste rechter te beve· 
len de artikelen 1050, 1055 en 1068, eer
ste' en tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek heeft geschonden; 

derde onderdeel, de eisers zich bij aan
vullende conclusies, die respectievelijk 
op 30 januari 1976 in eerste aanleg en op 
1 juni 1978 in hager beroep zijn neerge
legd, zich hebben gekant tegen de door 
verweerder bij conclusie gevraagde aan
vullende onderzoeksmaatregel en de wet
tigheid alsmede de ontvankelijkheid van 
die tussenvordering hebben betwist, nu 
ze ertoe strekte de verbodsbepaling van 
artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek 
en de verplichting tot het wegnemen van 
de in een gemene muur gemaakte ope
ningen te omzeilen; ondanks die betwis
ting een aanvullend deskundigenonder
zoek werd bevolen bij vonnis alvorens 
recht te doen van 2 maart 1976, het dus 
een eindvonnis is op tussengeschil, in de 
zin van artikel 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek; de zaak bijgevolg niet naar de 
eerste rechter kon worden verwezen ver
mits dat vonnis een eindbeslissing 
inhoudt en evenzeer als het vonnis van 
30 maart 1976 in hager beroep kan wor
den bestreden (schending van de artike
len 13 19 eerste lid, en 1068, eerste en 
tweed~ lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek); de conclusies van 30 ~anuari 1976 
en 1 juni 1978 voor het over~ge onbean~
woord zijn gebleven (schendmg van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Wat het middel in zijn geheel 
betreft : 

Overwegende enerzijds dat, krach
tens artikel 1045, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de stilzwij
gende berusting in een rechterlijke 
beslissing aileen kan worden afge
leid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende alden of feiten, 
waaruit blijkt dat de partij het vaste 
voornemen heeft haar instemming 
te betuigen met de beslissing; 

Dat het vonnis, uit de enkele 
omstandigheid dat de eisers om de 
uitbreiding van de door de vrede
rechter bij vonnis van 2 maart 1976 
bevolen deskundigenopdracht heb
ben verzocht, niet wettig kon aflei
den dat ze in dat vonnis hebben 
berust en dat derhalve het door hen 
tegen het vonnis ingestelde hager 
beroep niet ontvankelijk is; 
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Overwegende anderzijds dat het Nr. 642 
bestreden vonnis niet zonder scherr-

1' KAMER - 24 juni 1982 
ding van de artikelen 1050 en 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek, 
krachtens welke als regel geldt dat 
tegen een beslissing alvorens recht 
te doen, hetzij onmiddellijk, hetzij lo BETEKENING VAN EXPLOTEN 
te zamen met het eindvonnis, hoger BETEKENING AAN DE WOONPLAATS VAN DE 

GEADRESSEERDE - ONJUISTE AANWIJZING 
beroep kan WOrden ingesteld, heeft VAN DE WOONPLAATS _ ONREGELMATIGE 
kunnen beslissen dat het door de 
eisers tegen hetzelfde vonnis van 

BETEKENING- GEVOLG. 

2 maart 1976 ingestelde hager 2o BETEKENING VAN EXPLOTEN -
beroep niet ontvankelijk was op 
grond dat de eerste rechter geen 
einduitspraak had gedaan over het 
geschil; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, ... 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, noch met de eigen redenen, 
noch met de redenen van de eerste 
rechter waarnaar het verwijst, ant
woordt op de in het middel overge
nomen conclusie; 

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 Dinant, zitting houdende 
in hoger beroep. 

24 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Biitzler. 

BETEKENING OP DE PLAATS DIE DE WET 
BEPAALT GERECHTELIJK WETBOEK, 
ART. 862, § 1, 9° - BEGRIP. 

1" en 2" Wanneer de betekening van een 
akte overeenkomstig art. 35 Ger. W. is 
gedaan aan de woonplaats van de 
geadresseerde, in de zin van art. 36 van 
dat wetboek, maar het adres verkeerd 
is omdat de geadresseerde v66r de 
betekening is afgevoerd naar een 
ander adres, heeft de onregelmatigheid 
van die betekening betrekking op de 
aanwijzing van de woonplaats van de 
geadresseerde, die krachtens art. 43, 
3", van hetzelfde wetboek op straffe 
van nietigheid moet worden vermeld 
en geenszins op de vermelding, dat de 
akte is betekend op de plaats die de 
wet bepaalt, in de zin van art. 862, § 1, 9", 
van dat wetboek; daaruit volgt dat de 
nietigheid door de rechter niet ambts
halve wordt uitesproken en dat hij die 
alleen kan verklaren, indien de onre
gelmatigheid de belangen schaadt van 
de partij die de exceptie opwerpt (1). 
(Artt. 860, 861 en 862 Ger.W.) 

(WELSH T. FORAN!) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 14 mei 1974 (A.C., 1974, 1022); 
21 okt. 1976, 31 maart 1977 en 27 mei 1977 
(ibid., 1977, 227, 833, 996) en cone!. eerste 
adv.-gen. Krings, toen adv.-gen.; 18 nov. 1977 
en 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 324 en 421); 28 juni 
1979 (ibid, 1978-79, 1303) met cone!. eerste 
adv.-gen. Krings, toen adv.-gen.; 4 sept. 1979 

~
ibid., 1979-80, nr. 1 ); 18 sept. en 16 old. 1980 
ibid., 1980-81, nrs. 47 en 105); 3 juni 1982 
ibid., 1981-82, nrs. 590). 
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Nr. 643 Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat verweerster tegen de 
voorziening heeft opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat het ver
zoekschrift aan haar is betekend te 
Ukkel, Lancasterlaan 45, terwijl zij 
sedert 19 juni 1981 niet meer op dat 
adres woonde : 

1" KAMER - 24 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - BEGRIP. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
Overwegende dat uit een ge-

tuigschrift van verblijf, dat op SIOEN - WERKNEMERS - ECHTSCHEI-
30 b 1981 d h t DING - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 232 -

novem er OOr e gemeen- FE!TELIJKE SCHEIDING SEDERT MEER DAN 
tebestuur van Ukkel is afgegeven en TIEN JAAR RECHTEN VAN DE UIT DE ECHT 
door verweerster bij haar memorie GESCHEIDEN ECHTGENOTE. 
van aniwoord is gevoegd, blijkt dat 
zij vroeger in de bevolkingsregisters 3o ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
van die gemeente was ingeschreven 
op het adres Lancasterlaan 45, en 
daarvan op 19 juni 1981 is afgevoerd 
naar Monteou-Figanieres, Grasse
steenweg (Frankrijk); 

Overwegende dat aldus blijkt dat 
de betekening van de voorziening op 
2 september 1981 te Ukkel, Lancas
terlaan 45, niet is gedaan overeen
komstig de artikelen 35, 36 en 40, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek en dat, derhalve, de vermel
ding inzake de woonplaats van de 
geadresseerde, die krachtens arti
kel 43, 3°, van hetzelfde wetboek op 
straffe van nietigheid in het exploot 
van betekening moet voorkomen, 
onregelmatig is; 

Overwegende dat verweerster ech
ter niet aantoont dat die onregelma
tigheid haar belangen heeft 
geschaad; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno-
men; 

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

TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDING -
BURGERLIJK WETBOEK, ART. 232 - FEYFE
L!JKE SCHEIDING VAN MEER DAN TIEN JAAR 
- MAN, WERKNEMER - RUST- EN OVERLE
VINGSPENSIOEN - RECHT EN VAN DE UIT DE 
ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOTE. 

lo Niet nieuw is het middel waarin 
schending wordt aangevoerd van een 
wettelijke bepaling waarvan de eiser 
niet uitdrukkelijk gewag heeft 
gemaakt voor de feitenrechter, wan
neer die bepaling niettemin en noodza
kelijk de grondslag van het middel 
vormt dat de eiser bij conclusie voor 
de rechter had aangevoerd (1). 

2° en 3° De uit de echt gescheiden echt
genote van een werknemer, oorspron
kelijke verweerster in het geding 
waarin op grand van art. 232 B. W de 
echtscheiding is toegestaan, heeft geen 
recht op een overlevingspensioen; de 
wet kent aan de uit de echt gescheiden 
vrouw enkel onder bepaalde voorwaar
den een rustpensioen toe. (Art. 12, 
tweede lid, wet van 1 juli 1974; artt. 75 
en 76 K.B. van 21 dec. 1967, vervangen 
bij K.B. van 12 mei 1975, artt. 1 en 2.) 

(M ... T.M ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1981 in hoger 

24 juni 1982- 1" kamer- Voorzitter: 1-----------------
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advoca.at-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Dela
haye. 

(1) Cass., 28 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 66); 
zie cone!. proc.-gen. Dumon, toen eerste 
adv.-gen., Cass., arrest 19 jan. 1978 (Bull. en 
Pas., 1978, I, 576) en cone!. eerste adv.-gen. 
Krings, toen adv.-gen, 9 okt. 1980 (ibid., 
1980-81, I, 159), inz. blz. 167 
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beroep gewezen door de Rechtbank I genote in aanmerking kan komen voor 
van Eerste Aanleg te Brussel; een rustpensioen dat wordt berekend 

volgens de duur van het huwelijk, zodat, 
Over het middel, afgeleid uit de scherr- eerste onderdeel, verweerster krach-

ding van de artikelen 205, 301, § 6, 307 bis tens voormelde bepalingen zeer waar
van het Burgerlijk Wetboek, 12, tweede schijnlijk een overlevingspensioen kon 
lid, van de wet van 1 juli 1974 tot wijzi- genieten; het vonnis dat enkel verklaart 
ging van sommige artikelen van het Bur- dat geen enkele wet van 14 juli 1974 
gerlijk en het Gerechtelijk Wetboek voorziet in het door eiseres aangevoerde 
betreffende de echtscheiding, 75, 76 van voordeel, zonder na te gaan of een 
het koninklijk besluit van 21 december andere tekst niet het door eiseres in 
1967 tot vaststelling van het algemeen haar conclusie vermelde voordeel aan 
reglement betreffende het rust- en over- verweerster toekent, niet wettig met 
levingspensioen voor werknemers, die redenen is omkleed (schending van alle 
gewijzigd zijn bij koninklijk besluit van in het middel vermelde bepalingen) : 
12 mei 1975, en 97 van de Grondwet, .............. . 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om verweerster een uitkering tot levens
onclerhoud van 12.000 frank per maand W at het eerste onderdeel betreft : 
te betalen, na erop gewezen te hebben Over het middel van niet-ontvan
dat eiseres aanvoerde dat verweerster, in kelijkheid dat verweerster tegen dit 
prindpe, een overlevingspensioen zou onderdeel van het middel heeft 
moeten gen.ieten krachtens artikel 12, opgeworpen en hieruit is afgeleid 
tweede lid, van de wet van 14 juli 1974, dat dit middel nieuw is voor zover 
en op grond « dat geen enkele wet van 
14 jull 1974 in het door eiseres aange·· het zich beroept op de schending 
voerde voordeel voorziet », van de artikelen '75 en 76 van het 

terwijl eiseres op de eerste bladzijde koninklijk besluit van 21 december 
v<m haar conclusie betoogde : " dat ver- 1967 tot vaststelling van het alge
weerster die, na een scheiding van meer meen reglement betreffende het 
dan 10 jaar, op grond van artikel 232 van rust- en overlevingspensioen voor 
het Burgerlijk Wetboek, uit de echt was werknemers, die gewijzigd zijn bij 
gescheiden, in beginsel een overlevings-· koninklijk besluit van 12 mei 1975 : 
pensioen zou moeten genieten krachtens 
artikel 12, t-vveede lid, van de wet van Overwegende dat artikel 12, 
14 juli 1974 waarin wordt bepaald dat, tweede lid, van de wet van 1 juli 
voor de toepassing van de wetgeving 1974, die eiseres in haar appelcon
inzake pensioen, de toestand van de uit clusie aanvoert ten betoge dat ver
de echt gescheiden echtgenote niet min- weerster een overlevingspensioen 
der gunstig kan zijn dan v66r de echt- kon genieten, bepaalt dat zolang de 
scheiding »; artikel 12, tweede lid, van de wetgeving inzake pensioen en maat
wet van 1 juli 1974 (die bij vergissing is 
vermeld met als datum 14 juli 1974) schappelijke zekerheid niet is aan-
bepaalt dat " zolang de wetgeving inzake gepast met inachtneming van de 
pensioen en maatschappelijke zekerheid bepalingen van artikel 232 van het 
niet is aangepast met inachtneming van Burgerlijk Wetboek, voor de toepas
de bepalin.gen van artikel 232 van het sing van deze vvetgeving, de toe
Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing stand van de echtgenoot, die oor
van deze wetgeving, de toestand van de spronkelijk gedaagde was in het 
echtgenoot die oorspronkelijk gedaagde geding dat de echtscheiding uitslui
was in .het geding dat de echtscheiding 
uitsluitend op grond van dat artikel toe- tend op grond van dat artikel toe-
ste.at, niet minder gunstig kan zijn dan staat, niet minder gunstig kan zijn 
v66r de echtscheiding »; het koninklijk dan v66r de echtscheiding, behalve 
besluit van 12 mei 1975 de artikelen 75 wanneer de rechtbank de verant
tot 82 van het koninklijk besluit van woordelijkheid voor de feitelijke 
21 december 1967 tot vaststelling van het scheiding te zijnen laste heeft 
algemeen reglement betreffende het gelegd of wanneer hij hertrouwt; 
rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers dusdanig heeft ae.ngepast dat de Overwegende dat het koninklijk 
op groncl van artikel 232 van het Burger- besluit van 12 mei 1975 dat onder 
lijk Wetboek uit de echt gescheiden echt- 1 meer genomen 1s ter uitvoering van 
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artikel 12 van voormelde wet en de 
artikelen 75 tot 82 van het konink
lijk besluit van 21 december 1976 
wijzigt, de wetgeving inzake pen
sioen heeft aangepast aan het geval 
van de uit de echt gescheiden 
vrouw; 

Overwegende dat, oak al werden 
die wettelijke bepalingen niet uit
drukkelijk vermeld in de conclusie 
van eiseres, zij niettemin de grand
slag vormden van de door eiseres 
verdedigde juridische stelling; dat, 
bijgevolg, het middel, voor zover het 
zich beroept op de artikelen 7 5 en 
76 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, niet nieuw is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Wat het middel betreft 
Overwegende dat het middel 

betoogt dat de rechter diende na. te 
gaan of een andere tekst dan die 
van de wet van 14 juli 197.4, die bij 
vergissing met die datum in de con
clusie van eiseres is vermeld, niet 
een overlevingspensioen toekende 
aan een vrouw wier echtscheiding 
op grand van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek is toegestaan, 
en dat zulks zeer waarschijnlijk het 
geval is met de artikelen 75 tot 82 
van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 dat gewijzigd is 
bij koninklijk besluit van 12 mei 
1975; 

Overwegende dat dit koninklijk 
besluit van 12 mei 1975 dat, met wij
ziging van de artikelen 75 tot 82 van 
voormeld koninklijk besluit van 
21 december 1967, onder meer ter 
uitvoering van artikel 12, tweede lid, 
van de wet van 1 juli 1974, de wetge
ving inzake pensioen heeft aange-. 
past aan de toestand van de echtge
noot die oorspronkelijk gedaagde 
was in het geding dat de echtschei
ding op grand van artikel 232 van 
het Burgerlijk Wetboek toestaat, 
enkel voorziet in de toekenning van 
het rustpensioen aan de uit de echt 
gescheiden vrouw; 

Overwegende dat het vonnis, na 
erop gewezen te hebben dat eiseres 
aanvoerde dat verweerster, in prin
cipe, een overlevingspensioen moet 
genieten krachtens artikel 12, 
tweede lid, van de wet van 14 juli 
1974, beslist dat geen enkele wet 
van 14 juli 1974 in een dergelijk 
voordeel voorziet; 

Overwegende dat, ook al had het 
vonnis zich, ter verwerping van dat 
aangevoerde, gebaseerd op de ver
gissing bij de vermelding van de 
datum van de door eiseres aange
voerde wet, de bekritiseerde beslis
sing niettemin verantwoord blijft; 

Dat het middel, bij gebrek aqn 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

24 juni 1982 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Bruyn. 

Nr. 644 

1" KAMER - 25 juni 1982 

1° A U'I'EURSRECHT - MUZIKAAL OF 

LITERAIR KUNSTWERK - OPENBARE UITVOE
RING OP OPVOERING - TOESTEMMING "P.N 
DE AUTEUR - NOODZAKELIJK. 

2° AU'I'EURSRECHT - MUZJKAAL OF 
LITERAIR KUNSTWERK - UITZENDING -
OPEN BARE MEDEDELING VAN HET WERK, 
TELEGRAFISCH GEDAAN DOOR EEN ANDER 
DAN HET OORSPRONKELIJK LICHAAM - TOE
STEMMING VAN DE AUTEUR - NOODZAKE' 
LIJK 
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1o De openbare uitvoering of opvoering lllbis, (1), 1o en 2°, 14, {2), van het Ver
van een muzikaal of literair kunstwerk drag van Bern van 9 september 1886 
zonder toestemming van de auteur is 1 voor de bescherming van werken van let
verboden; aileen de auteur heeft het terkunde en kunst, zoals herzien te 
recht om toestemming te geven tot, Brussel op 26 juni 1948, goedgekeurd 
enerzijds, een radio-uitzending of door de Belgische wet van 26 juni 1951 
openbare mededeling van zijn werk en, rekening houdend met de verklaring 
en, anderzijds, elke openbare medede- van Belgie dat zijn bekrachtiging van 
ling, hetzij telegrafisch, hetzij draad- het Verdrag van Bern, herzien te 
laos gedaan door een ander dan het Stockholm op 14 juli 1967, niet geldt voor 
oorspronkelijk Iichaam. (Artt. 15 en 16 de artikelen 1 tot en met 21 ervan, toe
wet op het auteursrecht 22 maart 1886; passelijk wegens de artikelen 28, b, i, en 
art. 11 bis Verdrag van Bern van 32-1 van het Verdrag van Bern, zoals 
9 sept. 1886 voor de bescherming van herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en 
werken van letterkunde en kunst, laat- goedgekeurd door de Belgische wet van 
stelijk herzien te Brussel op 26 juni 26 september 1974, het enig artikel van 
1948 en goedgekeurd bij de wet van de wet van 27 juli 1953 betreffende de 
16 juni 1951). toepassing op de Belgen van zekere 

2o De auteur van een muzikaal of Jiterair 
kunstwerk moet zijn toestemming 
geven tot de telegrafische openbare 
mededeling van het werk, wanneer die 
mededeling wordt gedaan door een 
ander dan het oorspronkelijk Jichaam, 
zoals een maatschappij voor teledistri
butie. (Art. 1 wet op het auteursrecht 
22 maart 1886; art. 11bis, Verdrag van 
Bern van 9 sept. 1886 voor de bescher
ming van werken van letterkunde en 
kunst, laatstelijk herzien te Brussel op 
26 juni 1958 en goedgekeurd bij de wet 
van 26 juni 1951). 

(ALFA FILMS P.V.B.A. T. INTEGAN C.V., EBES N.V., 
RADIO PUBLIC N.V.; CINEMA INTERNATIONAL 
CORPORATION T. INTEGAN C.V., EBES N.V., 
RADIO PUBLIC N.V., IN AANWEZIGHEID VAN 

ALFA FILMS P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 december 1980 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen hetzelfde arrest betreffen; 
dat de zaken derhalve dienen te 
worden samengevoegd : 

I. Op de voorziening van Alfa 
Films : 

011·er het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1122, 1134, 1162, 
1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 3, 6, 15 en 16 van de Auteurswet 
van 22 maart 1886, 2, (1) en (4), 4, (2), 11, 

bepalingen van de internationale over
eenkomst van 26 juni 1948 voor de 
bescherming van kunst- en letterkundige 
werken, en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering tot 
schadevergoeding van eiseres tegen de 
verweersters, gegrond op het wederrech
telijk en bijgevolg foutief karakter, zulks 
ten opzichte van de artikelen 15 en 16 
van de Auteurswet van 22 maart 1886 en 
artikel llbis, (1), lo en 2°, van het Ver
drag van Bern, van de openbare medede
ling van de film « Imitation of Life >> 

welke de verweersters verrichtten door 
deze film, op 19 februari 1975 door de 
Franse omroep « O.R.T.F. 3 >> en op 9 juli 
1975 door de Duitse omroep « W.D.R. ,, 
uitgezonden, bij middel van kabeltelevi
sie in Belgie te hebben medegedeeld zon
der toestemming van de auteur of zijn 
rechtverkrijgenden, verwerpt op grond 
« dat geen voldoende gegevens aanwezig 
zijn in de wetgeving ... om de gewraakte 
overname op kabeltelevisie tegen (de 
verweersters) als fout te weerhouden; 
dat artikel 16 van de Auteurswet de toe
stemming van de auteurs vereist voor de 
uitzending van hun werken; dat het rede
lijk is aan te nemen dat de auteurs of 
hun vertegenwoordigers, die toestem
ming geven voor een uitzending door 
nationale omroepen, deze toestemming 
geven met kennis van zaken, derhalve 
met kennis van het bestaan van kabelte
levisie; dat de teledistributor derhalve 
redelijkerwijze moet vermoeden dat de 
nationale omroepen deze toestemming 
voor iedere uitzending verkregen heb
ben, met de wezenlijke inhoud van 
iedere uitzending, derhalve niet beperkt 
tot ontvangst met private en indlviduele 
kabel; dat dit vermoeden uiteraard niet 
onweerlegbaar is en dat inderdaad de 
auteur, of zijn vertegenwoordiger, de 
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overname van een uitzending door mid
del van kabeldistributie, zoals ten deze 
vanuit buitenlandse posten uitgezonden 
met miskenning van zijn rechten, kan 
verbieden ... ; dat deze vraag en deze 
omstandigheid hier niet ter zake dienend 
zijn, daar de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Alfa Films 
de overname niet verboden heeft en dat 
de distributoren van kabeltelevisie, thans 
de verweersters, in de totale onwetend
heid gebleven zijn omtrent het bestaan 
van de overeenkomst betreffende de 
betwiste filmuitzending en omtrent het 
bestaan van de deelrechten verkregen 
door de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Alfa Films »; 

terwijl, eerste onderdeel, indien de 
artikelen 15 en 16 van de Auteurswet 
van 22 maart 1886 de toestemming van 
de auteurs vereisten voor uitzending van 
hun werken, artikel llbis, (1), van het 
Verdrag van Bern bovendien preciseert 
dat de toetemming van de auteurs even
eens vereist wordt voor : « 1 o de radio-uit
zending van hun werken of openbare 
mededeling ervan door elk ander middel 
om draadloos tekens, klanken of beelden 
uit te zenden, 2o elke openbare medede
ling, hetzij telegrafisch, hetzij draadloos, 
van het langs de radio uitgezonden werk, 
wanneer deze mededeling door een 
ander dan het oorspronkelijke lichaam 
wordt gedaan >>; de door een auteur aan 
een omroep gegeven toelating voor de 
radio-uitzending van zijn werk of de 
openbare mededeling ervan niet de toe
stemming insluit tot de openbare mede
deling van het door de oorspronkelijke 
omroep radio-uitgezonden werk, door 
een ander lichaam; de teledistributie in 
Belgie van de film « Imitation of Life » 
welke de verweersters op 19 februari 
1975 en 9 juli 1975 hebben verricht, een 
openbare mededeling uitmaakt van een 
radio-uitgezonden werk door andere 
lichamen, de verweersters, dan de oor
spronkelijke lichamen, de Franse 
omroep « O.R.T.F. 3 , en de Duitse 
omroep « W.D.R. »; het arrest, door te 
beslissen dat de door de auteur aan de 
oorspronkelijke omroep gegeven toe
stemming met betrekking tot de radio
uitzending van zijn werk of de openbare 
mededeling ervan, niet beperkt bleef tot 
de ontvangst met private en individuele 
kabel, doch eveneens de toestemming 
insloot tot de openbare mededeling, bij 
middel van kabeltelevisie, door de ver
weersters in hun hoedanigheid van tele
distributoren, van het door de oor3pron
kelijke omroep radio-uitgezonden werk, 

alle in het middel aangehaalde artikelen, 
behalve de artikelen 1122, 1134, 1162 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de draagwijdte van 
elke overeenkomst betreffende de exploi
tatierechten van de auteur restrictief 
moet gei:nterpreteerd worden overeen
komstig het beginsel dat de auteur al 
hetgeen hij niet uitdrukkelijk overgedra
gen heeft, behoudt; dit beginsel een bij
zondere toepassing is van het beginsel 
dat de overeenkomst gei:nterpreteerd 
moet worden ten nadele van hem die 
bedongen heeft en ten voordele van hem 
die zich verbonden heeft; men wordt 
geacht te hebben bedongen voor zichzelf, 
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
bepaald is of uit de aard van de overeen
komst voortvloeit; derhalve de auteur die 
nopens een bepaalde vorm van exploita
tierecht, de radio-uitzending van zijn 
werk door bepaalde omroepen, contrac
teert, niet vermoed kan worden nopens 
een andere vorm te hebben gecontrac
teerd en derhalve de omroepen die te 
hunnen voordele en toelating tot de 
radio-uitzending van een werk bedongen 
hebben, evenmin geacht kunnen worden 
ten voordele van andere lichamen 
nopens de openbare mededeling van het 
radio-uitgezonden werk te hebben bedon
gen; het arrest, door uit het verlenen 
door de auteur van zijn toelating tot de 
radio-uitzending van zijn werk door de 
Franse omroep « O.R.T.F. 3 , en de 
Duitse omroep « W.D.R. , af te leiden dat 
deze toelating zich uitstrekt tot de open- . 
bare mededeling van het door die oor
spronkelijke nationale omroepen radio
uitgezonden werk, welke de verweersters 
door middel van kabeltelevisie hebben 
verricht, aldus alle in het middel aange
haalde artikelen heeft geschonden, 
behalve artikel 97 van de Grondwet; ten 
mlnste, bij gebreke van vaststelling dat 
de overeenkomst tussen de auteur en de 
oorspronkelijke buitenlandse omroepen 
uitdrukkelijk een beding ten voordele 
van de verweersters inhield of dat een 
dergelijk beding uit de aard van deze 
overeenkomst voortvloeide, het arrest 
niet regelmatig is gemotiveerd (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de derde inbreuk 
pleegt op het ultsluitende recht, van de 
auteur of van zijn rechthebbenden, om 
de openbare mededellng toe te laten van 
radlo-uitgezonden werk, wanneer deze 
mededeling door een ander dan het oor 
spronkelljke lichaam wordt gedaan, zelf:; 
indien deze derde te goeder trouw han 
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delt, hetzij omdat hij, ten onrechte, 
meende van de toelating van de auteur 
aan het oorspronkelijke lichaam te kun
nen genieten, hetzij omdat hij in de 
onwetendheid was van de rechten van de 
auteurs of van zijn rechthebbenden, en 
dit zonder dat de auteur of zijn rechtheb
benden de derde voorafgaandelijk moe
ten op de hoogte brengen van hun ver
bod tot overname van het werk, met 
name door middel v::m teledistributie; het 
arrest, door, tot staving van zijn beslis
sing dat de verweersters in hun hoeda
nigheid van teledistributoren geen fout 
hebben gepleegd door de overname van 
de uitzending van de film « Imitation of 
Life " door middel van kaheltelevisie, te 
vermelden dat de teledistributoren 
« redelijkerwijze (moesten) vermoeden 
dat de nationale omroepen deze toestem
ming voor iedere uitzending verkregen 
(hadden), met de wezenlijke inhoud van 
iedere uitzending, derhalve niet beperkt 
tot ontvangen met private en individuele 
kabel ••, dat « de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Alfa 
Films de overname (van de film) niet 
verboden heeft '' en « dat de distributo
ren van kabeltelevisie ... in de totale 
onwetendheid gebleven (waren) omtrent 
het bestaan van de overeenkomst betref
fende de betwiste filmuitzending en 
omtrent het bestaan van de deelrechten 
verkregen door de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
AHa Films >>, eveneens aile in het middel 
aangehaalde artikelen, behalve de artike
len 1122, 1134, 1162 en 1165 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 15 

en 16 van de Auteurswet van 
22 maart 1886, waarvan de Neder
landse tekst is vastgesteld bij de 
wet van 26 juni 1981, de openbare 
uitvoering of opvoering van een 
muzikaal of literair kunstwerk zon
der de toestemming van de auteur 
verbieden; dat artikel llbis, lid 1, 
van het Verdrag van Bern, laatste
lijk herzien te Brussel op 26 juni 
1948 en als zodanig goedgekeurd bij 
de wet van 26 juni 1951, in de ter
men overgenomen in het onderdeel, 
uitsluitend aan de auteur het recht 
ioekent om toestemming te geven 
tot, enerzijds, een radio-uitzendmg 
of openbare mededelmg en, ander-

zijds, elke openbare mededeling, 
hetzij telegrafisch, hetzij' draadloos 
gedaan door een ander dan het oor
spronkelijk lichaam; dat de ge
noemde bepalingen geen vermoe
den instellen dat de auteur die toe
stemming heeft gegeven tot een uit
voering of openbare mededeling, 
daardoor ook toestemming heeft 
gegeven voor de openbare medede
ling van hetzelfde werk door een 
ander dan het oorspronkelijk 
lichaam; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dat oordeel te laten steunen op 
de omstandigheden van de zaak, in 
het algemeen als regel stelt << dat 
het redelijk is aan te nemen dat de 
auteurs ... toestemming geven met 
kennis van zaken, derhalve met 
kennis van het bestaan van kabelte
levisie » en << dat de teledistributor 
derhalve redelijkerwijze moet ver
moeden dat de nationale omroepen 
deze toestemming voor iedere uit
zending verkregen hebben, met de 
wezenlijke inhoud van iedere uitzen
ding, derhalve niet beperkt tot ont
vangst met private en individuele 
kabel >>; dat het arrest aldus in de 
genoemde wettelijke bepalingen een 
vermoeden leest dat zij niet bevat
ten en derhalve die bepalingen 
schendt, 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van Cinema 
International Corporation : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van de wet van 
22 maart 1886 op het auteursrecht, 11bis 
van het Verdrag van Bern van 9 septem
ber 1886 voor de bescherming van wer
ken van letterkunde en kunst, zoals her
zien te Brussel op 26 juni 1948 en 
goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1951, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest, om de door eiseres 
tegen de verweersters ingestelde vorde
ring tot vrijwaring ongegrond te verkla
ren, beslist dat geen voldoende gegevens 
aanwezig zijn in de wetgeving om de 
overname op kabeltelevis1e als fout aan 
te zien, dat de teledistributor redehjker
wijze mag vermoeden dat de toestem 
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ming, gegeven voor een uitzending door 
een nationale omroep, ook voor de kabel
televisie geldt, en dat de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Alfa Films de overname niet verba
den heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, de toestem
ming van de auteur vereist is voor de 
openbare telegrafische mededeling van 
het uitgezonden werk, wanneer deze 
mededeling door een ander dan het oor
spronkelijk lichaam wordt gedaan 
(schending van artikel 1 van de wet en 
van artikel llbis van het Verdrag); 

tweede onderdeel, Alfa Films wei in de 
dagvaarding van 2 maart 1976 een scherr
ding van het auteursrecht heeft verwe
ten aan de verweersters en het verzet 
van de auteur tegen een niet-toegelaten 
mededeling niet van voorafgaande aard 
hoeft te zijn (miskenning van de bewijs
kracht van de dagvaarding en schending 
van artikel 1 van de wet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de grond van gedeeltelijke 

niet-ontvankelijkheid van het mid
del, door de verweersters opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het mid
del gericht is tegen een ten over
vloede gegeven beschouwing in 
zoverre het geldt de considerans dat 
« geen voldoende gegevens aanwezig 
zijn in de wetgeving om de 
gewraakte overname op kabeltelevi
sie als fout te aanvaarden , : 

Overwegende dat de verweersters 
hierop steunen dat de daarop vol
gende consideransen van het arrest 
vaststellingen in feite bevatten, die 
de beslissing wettelijk verantwoor
den; 

Overwegende dat de betrokken 
consideransen evenwel, zoals blijkt 
uit het antwoord op het middel aan
gevoerd door Alfa Films in haar 
voorziening, vertrekken van een 
wetsinterpretatie en niet van een 
vaststelling in feite; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

ven in het antwoord op het middel 
van Alfa Films in haar voorziening; 

Om die redenen, voegt de zaken 
nrs. 3394 en 3401 van de algemene 
rol samen; vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de vorderingen van de eiseres
sen tegen de verweersters; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat 
daarover door de feitenrechter za! 
worden beslist; verklaart de beslis
sing op de voorziening van de ven
nootschap naar Nederlands recht 
Cinema International Corporation 
bindend voor de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Alfa Films; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

25 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert -- Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, De Gryse en van Heeke. 

Nr. 645 

1' KAMER - 25 juni 1982 

1° KOOP- VERNIETJGING WEGENS BENADE

LING VOOR MEER DAN ZEVEN TWAALFDE -
ALEATOJRE KOOP - VORDERING TOT VER 
NIETJGING ONTV ANKELJJK 

W at het eerste onderdeel van het 2o ONAANTASTBARE BEOORDELING 
middel betreft : - BURGERL!JKE ZAKEN BESTAAN V'\N DE 

Overwegende dat het onderdeel 
gegrond is om de redenen aangege-

KA!\'S, BESTANDDEEL V liN EEN KANSOVER 
EENKOMST ONAANT ASTBARE BEOURDE 
LING IN FEITE 
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3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUSIE - ANTWOORD VAN DE RECHTER 
OP DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ IN EEN 
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN -
GEEN VERPLICHTING DIE CONCLUSIE NOG TE 
BEANTWOORDEN IN DE EINDBESLISSING. 

4~ CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MID:JEL WAARIN DE WETTE
LIJKE GRONDSLAG VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING WORDT BETWISJ:', DOCH ENKEL 
SCHENDING VAN ART. 97 GW. WORDT AANGE
VOERD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD - CON
CLUSIE WEL BEANTWOORD DOOR DE BESLIS
SING - BEGRIP. 

6° KOOP - VERNIETIGING WEGENS BENADE

LING VOOR MEER DAN ZEVEN TWAALFDE -
BEWIJS VAN DE Bl.':NADELING - DESKUNDI
GENONDERZOEK - OPDRACHT VAN DE DES
KUCIDIGEN. 

1' De omstandigheid dat Aen verkoop 
alea t01'r is maakt de vordering tot ver
nietiging wegens benadeling voor meer 
dan zeven twaalfde niet onontvanke
Jijk; de rechter dient na te gaan of er 
in feite benadeling is (1). 

2" De feitenrechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare w1jze of de 
kans die van een overeenkomst een 
kansovereenkomst maakt, werkelijk 
aanwezig is; daartoe kan hij gebruik 
maken van de sterftetafels op voor
waarde dat hij z1jn beslissing niet uit
sluitend op die tafels laat steunen, 
maar mede op andere gegevens die hij 
aanwijst. 

3' De rechter die in een beslissing alvo
rens recht te doen geantwoord heeft 
op de conclusie van een partij m.b.t. 
een geschilpunt behoeft de conclusie 
desaangaande waarin die partij het
zelfde middel herhaalt, niet meer te 
beantwoorden in het eindarrest. 

4" Niet ontvankelijk, in burger]jjke 
zaken, is het middel dat de wettelJjke 

grondslag van de bestreden beslissing 
betwist, terwijl het enkel schending 
van art. 97 Gw. aanvoert (2). 

5° De conclusie die gewag maakt van 
een wijze van berekening van de ver
kooppnjs van een onroerend goed die 
benadeling van meer dan zeven 
twaalfde uitsluit, wordt beantwoord 
door de beslissing die vaststelt dat de 
verkoopster in feite een Jager bedrag 
dan vijf twaalfde van de waarde van 
het goed heeft ontvangen, gelet met 
name op het feit dat de post « onder
baud » onbestaande was. 

6° Noch art. 1678 B. W., naar Juid waar
van het bewijs van de benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde van de 
waarde van een onroerend goed niet 
kan worden geleverd dan door een ver
slag van drie deskundigen, noch 
art. 1681 van genoemd wetboek dat de 
koper het recht geeft het erf te behou
den mits h1j hetgeen aan de juiste 
prijs ontbreekt, aanvult, onder aftrek 
van een tiende van de gehele prijs, 
schrijven voor dat deskundigen in 
ieder geval de bedongen prijs moeten 
vaststellen, die overigens in de regel 
bekend is. 

(DECUYPER, DELFOSSE T. CLAES) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 8 maart 1978 en 
4 maart 1981 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1674, 1675, 1694 en 1968 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doorda t het Hof van Beroep te Brus
sel, in zijn arrest van 8 maart 1978, reke
ning houdend met de lij [rente van 2.000 
frank per maand die de eiseres aan wij
len Maria Ludovica Vereecken verschul
digd waren en met het recht van bewo
ning dat ten voordele van deze laatste 
bedongen was en door het hof van 
beroPp op een waarde van 5.000 frank 
per maand geraamd wordt, en zich base
rend op sterftetafels, tot het besluit komt 
dat deze ten voordele van wijlen Maria 

------~-----~------1 Ludovica Vereecken bedongen prijs een 

\1) Cass., 12 apnl 1934 (Bull. en Pas., 1934, I, I 
236) (2) Cass., 19 nov 1976 (A.C, 1977, 376). 
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kapitaal van 528.981 frank vertegenwoor
digt, wat volgens het hof van beroep een 
benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde van de waarde van het ver
kochte goed zou vertegenwoordigen zelfs 
als men deze waarde slechts op 1.300.000 
frank zou ramen; en doordat het 
genoemde hof van beroep op grand van 
deze overwegingen beslist dat de feiten 
waarschijnlijk genoeg en gewichtig 
genoeg zijn om benadeling bij de verko
per te laten vermoeden, het bewijs van 
de benadeling toelaat en een college van 
deskundigen aanstelt om de waarde van 
het verkochte goed te ramen, op de 
besluiten van welk college van deskundi
gen het hof van beroep in zijn arrest van 
4 maart 1981 steunt om de vernietiging 
van de verkoopovereenkomst van 
15 maart 1973 uit te spreken wegens 
benadeling van meer dan zeven 
twaalfde, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusies genomen v66r het arrest 
van 8 maart 1978 en in die genomen 
voor de eerste rechter, waarnaar in hun 
conclusies in hager beroep genomen v66r 
het arrest van 8 maart 1978 uitdrukkelijk 
wordt verwezen, hadden gesteld dat de 
rechtsfiguur van benadeling voor meer 
dan zeven twaalfde in se niet van toepas
sing is op de kanscontracten en in die 
gevallen slechts kan worde:rJ. aangewend, 
als het element kans slechts sch1jn is en 
het vaststaat dat de verkoper in werke
lijkheid geen kans had; de eisers in de 
bedoelde conclusies hadden voorgehou
den dat, om de kans te kunnen schatten, 
geen rekening mocht worden gehouden 
met de theoretisch mogelijke overle
vingskans, zoals die wordt meegedeeld 
door de sterftetafels, maar met de wer
kelijke kans, zodat het hof van beroep, 
door zonder meer in het bestreden arrest 
van 8 maart 1981 aan de hand van een 

houden met de theoretisch mogelijke 
overlevingskans, zoals die blijkt uit mor
taliteitstabellen, en derhalve niet ant
woordt op de regelmatige conclusies van 
de eisers en dus de formele motiverings
verplichting, voorgeschreven door de 
Grondwet, miskent (schending, in het 
bijzonder, van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de rechtsfiguur van 
vernietiging van de verkoopovereen
komst wegens benadeling van de verko
per voor meer dan zeven twaalfde van 
de waarde van het verkochte goed, in 
geval van kanscontracten slechts mag 
toegepast worden als blijkt dat de kans 
in werkelijkheid maar schijn is en het 
absoluut zeker is dat de verkoper nooit 
enig voordeel zal kunnen bekomen en 
altijd en noodzakelijk zal worden bena
deeld voor meer dan zeven twaalfde, 
zodat het hof van beroep door in zijn 
arrest van 8 maart 1978 te steunen op 
berekeningen aan de hand van cijfers uit 
de sterftetafels, om te besluiten dat de 
rechtsfiguur van de vernietiging wegens 
benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde van de waarde van het ver
kochte ten deze van toepassing kan zijn, 
deze beslissing heeft genomen op grand 
van een berekening die steunde op een 
theoretisch mogelijke overlevingskans, 
zonder vast te stellen dat ten deze de 
kans onbestaande zou zijn geweest en de 
rechtvoorgangster van verweerster alt~~d 
en noodzakelijk benadeeld zou ZlJn 
geweest voor meer dan zeven twaalfde 
van de waarde van het verkochte goed 
(schending, inzonderheid, van de artike
len 1674, 1675, 1964 en 1968 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
kapitalisatieberekening die steunde op Overwegende dat het arrest van 
cijfers, afkomstig uit sterftetafels, de 8 maart 1978 oordeelt « dat de ver
waarde op het ogenblik van de verkoop koop zich ter zake weliswaar als 
te berekenen van de in de akte van aleatoir voordoet; dat er nochtans 
15 maart 1973 bedongen lijfrente en het dient nagegaan te worden of elke 
in deze akte bedongen recht van bewo-
ning, en door op grand van die bereke- partij daardoor werkelijk een 
ning te besluiten dat de feiten waar- gelijke kans op winst en verlies 
schijnlijk en gewichtig genoeg waren om kreeg »; dat het voorts een reeks fei
benadeling van de rechtsvoorgangster ten vermeldt, onder meer gebruik 
van verweerder te vermoeden, en door makende van een berekening op 
op grand daarvan een college van drie grond van sterftetafels; dat het daar
deskundigen aan te stellen om de uit afleidt dat er ter zake vermoe
waarde van het verkochte goed te dens bestaan voor het bestaan van 
ramen, niet antwoordt op het middel van . 
de eisers volgens hetwelk men in geval benadelmg van meer dan zeven 
van kanscontracten geen rekening mag 1 twaalfde ten nadele van appellante, 
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rechtsvoorgangster van verweerder, 
" die blijkbaar geen kans op winst 
heeft »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de stelling van de 
eisers dat elke kans ten deze uitge
sloten moest zijn, door die stelling 
bij te vallen; dat het antwoordt op 
het verweer dat theoretisch sterfte
tafels niet in aanmer king moeten 
worden genomen omdat het ontbre
ken van de kans zeker moest zijn, 
door de kans met zekerheid uit te 
sluiten op grond niet aileen van 
sterftetafels maar mede van andere 
gegevens; 

Dat aldus aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de Grondwet 
wordt voldaan en het onderdeel fei
telijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest van 
8 maart 1978 beslist dat de verkoop
ster blijkbaar geen kans had op 
winst, op grond van niet aileen de 
sterftetafels, maar ook een reeks 
andere feiten, te weten : 1 o de ouder
dom van de verkoopster op het tijd
stip van de verkoop; 2° de waardebe
paling van het kwestieuze woonhuis, 
respectievelijk : a) pro fisco op een 
miljoen frank, een jaar voor de ver
koop, en b) door de technische 
raadsman van de eisers, op 980.000 
frank, op het tijdstip van de ver
koop; 3° het aanbod door een gespe
cialiseerd makelaar van een maan
delijkse lijfrente van 22.350 frank, 
twee jaar na de verkoop, hetgeen, 
rekening houdend met de ouderdom 
van de verkoopster, een kapitaal 
van meer dan 1.500.000 frank verte
genwoordigen zou; 4° het feit dat de 
eisers aan de verkoopster (slechts) 
een lijfrente van 2.000 frank betaal
den, en dat zij haar het recht van 
bewoning hadden toegekend, het
geen 5.000 frank per maand zou ver
tegenwoordigen, zonder mogelijk
heid van verhuring; 5° het feit dat, 
gelet op de ouderdom van de ver
koopster op het tijdstip van de ver
koop, de waarde van het kapitaal, 

bestemd voor de lijfrente en de 
tegenwaarde van het gebruik van de 
woning op 528.981 dienen te worden 
berekend, wat een benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde van de 
waarde van het verkochte goed 
inhoudt, zelfs indien die waarde 
slechts op 1.300.000 frank wordt 
geschat; 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt 
of de kans die van een over
eenkomst, een kansovereenkomst 
maakt, werkelijk aanwezig is en 
daartoe mede gebruik kan maken 
van sterftetafels; dat uit het voor
gaande volgt dat de rechter ter zake 
niet uitsluitend op sterftetafels heb
ben gesteund, maar mede op andere 
gegevens; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1674, 1675, 1677, 1678, 1681 en 
1682 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep in het 
arrest van 8 maart 1978 de aangestelde 
deskundigen uitsluitend belast met de 
opdracht de waarde van het verkochte 
goed op het ogenbilk van de verkoop te 
ramen en doordat het hof van beroep, in 
zijn arrest van 4 maart 1981, na te heb
ben vastgesteld dat geen rekening mag 
worden gehouden met het onderhoud dat 
onbestaande was, vertrekkend van : 
1o het bedrag van de lijfrente, van 2o de 
waarde van het recht van bewoning van 
de rechtsvoorgangster van verweerder, 
en van 3° het bedrag van de onroerende 
voorheffing en van de premies voor de 
brandverzekering van het goed, aan de 
hand van de coefficient 6,2974 geput uit 
sterftetafels; 1o de kapitaalswaarde van 
hoger vermelde prestaties op de dag van 
de verkoop op 590.835 frank raamt, 
2o vaststelt dat dit bedrag kleiner is dan' 
de vijf twaalfde van 1.450.000 frank, 
zijnde volgens de aangestelde deskundi
gen de waarde van het verkochte goed 
op het ogenblik van de verkoop, 3o daar
uit afleidt dat er bij de rechtsvoorgang
ster van verweerder benadeling was voor 
meer dan zeven twaalfde van de waarde 
van het verkochte goed en om die reden 
de vernietiging van de verkoopovereen
komst van 15 maart 1973 uitspreekt (het 
arrest spreekt bij vergissing van de over-
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eenkomst van 15 mei 1973), mede op 
grand van het feit dat het hof oordeelt 
dat, zelfs zonder gebruik te maken van 
sterftetabellen om de levensduur te 
bepalen, toch kan worden vastgesteld 
dat, gelet op de gezondheidstoestand van 
de rechtsvoorgangster van verweerder 
op het ogenblik van de verkoop, kan 
worden vermoed dat haar levensduur 
nog slechts zeer kort zou zijn, dat de 
waarde van het vervreemde goed dien
volgens alleszins veel hager lag dan de 
prestatie die eisers in ruil daarvoor zou
den moeten leveren en dat derhalve bij 
het totstandkomen van de overeenkomst 
met zekerheid kon worden gezegd dat de 
verkoopster geen kans had om nag een 
ernstige prijs in de vorm van een lijf
rente en recht van bewoning voor haar 
goed te krijgen en derhalve door het dui
delijk onevenwicht tussen de twee pres
taties het kanselement onbestaande was 
en de litigieuze verkoop dus alleszins 
onder de sanctie van de nietigheid 
wegens benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde viel, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie genomen v66r het arrest 
van 4 maart 1981, zoals overigens in hun 
conclusie in eerste aanleg en in hun con
clusie in hager beroep v66r het arrest 
van 8 maart 1978, uitdrukkelijk hadden 
gesteld dat het uitgesloten is, voor het 
bepalen van het al dan niet bestaan van 
een benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde van de waarde van het ver
kochte goed, te steunen op de waar
schijnlijkheid die mortaliteitstabellen 
bieden, en in geval van kanscontract, 
zoals ten deze, vernietiging wegens bena
deling slechts mag plaatsvinden wanneer 
de onzekerhei.d slechts schijn is en het 
vaststaat dat de verkoper, wat er ook 
gebeurt, steeds benadeeld zal zijn voor 
meer dan zeven twaalfde van de waarde 
van het verkochte goed, zodat het arrest 
van 4 maart 1981, door enerzijds zonder 
meer vast te stellen dat de rechtsvoor
gangster van verweerder benadeeld was 
voor meer dan zeven twaalfde, op grond 
van een berekening aan de hand van cij
fers afkomstig uit mortaliteitstabellen, 
niet antwoordt op het middel van de 
eisers volgens hetwelk een dergelijke 
vaststelling niet mag gebeuren aan de 
hand van berekeningen met behulp van 
cijfers uit de mortaliteitstabellen, en 
zodat het arrest van 4 maart 1981, door 
anderzijds te oordelen dat de litigieuze 
verkoop alleszins onder de sanctie van 
metrgheid wegens benadeling voor meer 
dan zE:ven twaalfde viel, om de reden 

dat, gelet op de gezondheidstoestand van 
de verkoopster op het ogenblik van de 
verkoop, die liet vermoeden dat haar 
levensduur nag slechs kort zou zijn, met 
zekerheid kon worden gezegd dat de ver
koopster geen kans had om nog een ern
stige prijs in de vorm van een lijfrente 
en een recht van bewoning van haar 
goed te verkrijgen en er dus een duide
lijk onevenwicht bestond tussen de twee 
prestaties, niet afdoende is gemotiveerd, 
daar het arrest, uit het enkele vermoe
den dat de levensduur van de verkoop
ster nog slechts kort zou zijn en de 
waarde van het vervreemde goed der
halve veel hager zou liggen dan de prijs 
die de eisers er vermoedelijk zouden 
moeten voor betalen, niet kan afleiden 
dat de verkoopster met zekerheid geen 
kans had nog een ernstige prijs voor 
haar goed te krijgen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de vernletiging van 
een verkoop wegens benadeling van de 
verkoper voor meer dan zeven twaalfde 
van de waarde van het verkochte goed 
slechts mag worden uitgesproken wan
neer er inderdaad een dergelijke benade
ling wordt vastgesteld, zodat het bestre
den arrest van 4 maart 1981, uit de 
enkele overweging dat ten deze, wegens 
het duidelijk onevenwicht tussen de twee 
prestaties het kanselement onbestaande 
was, zonder vast te stellen dat er in wer
kelijkheid oak benadeling bestond van 
de verkoopster voor meer dan zeven 
twaalfde van de waarde van het ver
kochte goed niet rechtsgeldig kon aflei
den dat de sanctie voor benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde op de litigieuze 
verkoop van toepassing was (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
1674 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de eisers, in hun con
clusies in hager beroep genomen v66r 
het arrest van 4 maart 1981, uitdrukke
lijk hadden gesteld dat, zelfs indien men 
zich zou baseren op een berekening op 
grand van cijfers afkomstig ult mortall
teitstabellen, ten deze de benadeling 
voor meer dan zeven twaalfde van de 
waarde van het verkochte goed nag niet 
zou zijn bereikt, daar bij de bepalingen 
van de bedongen prijs niet alleen reke
ning moest worden gehouden met de 
bedongen lijfrente en met het feit dat de 
rechtsvoorgangster van verweerder het 
recht van bewoning van het verkochte 
goed had behouden, doch eveneens met 
het feit dat krachtens de verkoopsover
eenkomst alle kosten en taksen betref
fende het verkochte goed en eveneens 



- 1356-
aile o.nderhouds- en herstellin~swerk~n I door een verslag van drie deskundigen, 
aan d1t goed ten laste van de e1sers vw- maar bovendien de eisers in de onmoge
len, zodat het arrest van 4 maart 1981, lijkheid stelt de keuze te doen die hun 
door bij het bepalen van de bedongen wordt verleend door artikel 1681 van het 
prijs op grond. van e~n berekeni?g. aan Burgerlijk Wetboek om ingeval er inder
de hand van ?lJfers mt de .mortahte1tsta- daad op wettige wijze benadeling zou 
be!len, te :ve1geren rekenmg te houden zijn vastgesteld, het verkochte goed te 
met .het fe1t dat de onderhouds- en her- behouden tegen betaling van een bijko
stellmgswerken krachtel!s de verkoops- mende prijs (schending van de 
akte ten laste van de e1sers waren, om artikelen 1678 en 1681 van het Burgerlijk 
de reden « dat he~. onderhoud onbe- Wetboek); 
staande was zoals bhJkt uit de stukken 
waarop het hof van beroep vermag acht 
te slaan (de voorgelegde foto's) », niet 
afdoend gemotiveerd is en niet ant
woordt op het middel dat de eisers dien
aangaande in hun conclusies hadden 
aangevoerd, daar uit het enkele feit dat 
er geen onderhoudswerken zouden zijn 
uitgevoerd, natuurlijk niet kan worden 
afgeleid dat de last deze onderhoudswer
ken te verrichten geen element van de 
prijs zou zijn geweest en niet in aanmer
king zou mogen worden genomen voor 
het bepalen van de kapitaalwaarde van 
de bedongen prijs (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, naar artikel 1678 van 
het Burgerlijk Wetboek het bewijs van 
de benadeling niet anders kan worden 
geleverd dan door een verslag van drie 
deskundigen die een enkel proces-ver
baal moeten opmaken en slechts een 
enkel advies, bij meerderheid van stem
men, mogen uitbrengen en deze gebie
dende bepaling niet enkel het bewijs en 
de vaststelling van het bestaan van de 
schade beoogt, maar bovendien ook de 
bepaling van hetgeen ontbreekt aan de 
juiste prijs, door aanvulling waarvan de 
verkrijger, op grond van artikel 1681 van 
het Burgerlijk Wetboek, gerechtigd is 
het goed te behouden, zodat, het hof van 
beroep : 1o door in zijn arrest van 
8 maart 1978 het college van deskundi
gen alleen te belasten met het bepalen 
van de waarde van het verkochte goed 
en niet met het vaststel!en van de bena
deling, wat noodzakelijkerwijze niet 
alleen het bepalen van de waarde van 
het goed, maar ook het bepalen van de 
bedongen prijs en het vergelijken van 
deze twee waarden had ge!mpliceerd, en 
zo door, in zijn arrest van 4 maart 1981, 
de vernietiging van de verkoop wegens 
benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde uit te spreken, steunend op een 
eigen berekening van de prijs van het 
goed en van de benadeling, niet alleen 
artikel 1678 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, dat van dwingend recht is en 
bepaalt dat het bewijs van de benadeling 
niet anders kan worden ·· geleverd dan 

vijfde onderdeel, enerzijds de eisers in 
hun conclusies, genomen v66r het arrest 
van 4 maart 1981, zoals trouwens in hun 
conclusies in eerste aanleg en in hun 
conclusies in hoger beroep v66r het 
arrest van 8 maart 1978, uitdrukkelijk 
hadden gesteld dat het uitgesloten is 
voor het bepalen van het al dan niet 
bestaan van benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde van de waarde van het 
verkochte goed (en dus a fortiori voor 
het bepalen van het bedrag van de bena
deling) te steunen op de waarschijnlijk
heid die mortaliteitstabellen bieden; 
anderzijds artikel 1681 van het Burger
lijk Wetboek bepaalt dat, ingeval de vor
dering tot vernietiging wordt toegewe
zen, de koper de mogelijkheid heeft het 
gekochte goed te behouden mits hij het" 
geen aan de juiste prijs ontbreekt, aan
vult onder aftrek van een tiende van de 
gehele prijs, wat impliceert dat, wil een 
beslissing de koper niet de optiemoge
lijkheid ontnemen, hem toegekend door 
artikel 1681 van het Burgerlijk Wetboek 
en wil zij dit artikel niet schenden, deze 
beslissing zich ten minste moet uitspre
ken over en een bepaling bevatten van 
de waarde van het verkochte goed op het 
ogenblik van de verkoop, de bedongen 
prijs en het verschil tussen deze beide, 
namelijk de benadeling, zodat, nu ener
zijds de berekening die voorkomt in het 
arrest van 4 maart 1981 en waaruit het 
bedrag van de prijs blijkt en dus ook het 
bedrag van de benadeling kan worden 
afgeleid, steunt op het gebruik van sterf
tetafels, zonder dat door het aangevoch
ten arrest wordt geantwoord op het mid
del van de eisers, dat ten deze niet 
mocht worden gebruik gemaakt van deze 
tafels en waar het arrest, voor zover het 
aan de hand van sterftetafels de bedon
gen prijs, het bestaan van de benadeling 
en het bedrag van de benadeling vast
stelt, niet afdoende is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en nu het arrest anderzijds oordeelt 
dat, gelet op de gezondheidstoestand van 
de rechtsvoorgangster van verweerder 
op het ogenblik van de verkoop, gezond-
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heidstoestand die liet vermoeden dat 
haar resterende levensduur nog slechts 
zeer kort zou zijn, moet worden vastge
steld dat de waarde van het vervreemd 
goed alleszins vee! hoger lag dan de 
prestatie die de eisers vermoedelijk 
moesten leveren en derhalve op het 
ogenblik van het totstandkomen van de 
verkoop met zekerheid kon worden 
gezegd dat de verkoopster geen kans 
had nog een ernstige prijs voor haar 
goed te krijgen, zodat de litigieuze ver
koop alleszins onder de toepassing van 
de sanctie van nietigheid wegens bena
deling voor meer dan zeven twaalfde 
valt, het arrest van 4 maart 1981 dus 
nergens op afdoende gemotiveerde wijze 
het bedrag van de bedongen prijs en van 
de benadeling bepaalt en derhalve de 
eisers niet de mogelijkheid geeft van het 
door artikel 1681 van het Burgerlijk Wet
hoek verleende optierecht gebruik te 
maken (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 1681 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep, na in het arrest van 8 maart 
1978 stelling te hebben genomen 
met betrekking tot het gebruik van 
de sterftetafels, daarop in het eind
arrest niet meer behoefde terug te 
komen en de conclusie van de eisers 
desaangaande niet meer behoefde te 
beantwoorden; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Dat, nu het enkel schending van 
artikel 97 van de Grondwet ver
meldt, het onderdeel niet ontvanke
lijk is in zoverre het in verband met 
de gezondheidstoestand in werke
lijkheid een grief van onwettigheid 
aanvoert; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het geheel 
van de in het middel weergegeven 
consideransen van het arrest van 
4 maart 1981 blijkt dat de rechters 
met zekerheid tot de vaststelling 
zijn gekomen dat er in werkelijk
heid benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde bestond wegens het 
duidelijk onevenwicht tussen de 
prestaties van de contractpartijen, 
nadat zij vooraf, met verwijzing 

onder meer naar de gezondheidstoe
stand en naar de gevo::derde leeftijd 
van de verkoopster, de redenen had
den aangegeven waarop hun over
tuiging steunde dat het kanselement 
ten deze onbestaande was; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

bedoelde conclusie van 13 maart 
1980 stelden dat « zelfs zo de door 
de deskundigen bepaalde waarde 
van van 1.450.000 frank mocht wor
den aangenomen, de benadeling 
voor meer dan zeven twaalfde dan 
nog niet zou bereikt zijn; dat het 
immers bij onoplettendheid is ( ... ) 
dat het hof van beroep, in de moti
vering van zijn arrest van 8 maart 
1978, het element van de prijs, 
bestaande uit de onkosten voor het 
huis, weert om de reden dat appel
lante (rechtsvoorganger van ver
weerder) noch eigenares, noch 
vruchtgebruikster (was); dat zij zich 
immers het recht van bewoning 
(had) voorbehouden en dat zij aldus, 
net zoals een vruchtgebruiker, 
gehouden was tot het dragen van de 
grondbelasting en de onderhouds
kosten, zowel binnenshuis als bui
tenshuis, de grote onkosten inbegre
pen >>; 

Dat de eisers in dezelfde conclusie 
betoogden « dat derhalve de notaris 
in de verkoopakte de desbetreffende 
lasten, door de verkrijgers (thans de 
eisers) gedragen, terecht als een ele
ment van prijs heeft beschouwd >>; 
dat zij die lasten, met inbegrip van 
de onroerende voorheffing, de verze
keringskosten en de onderhoudskos·· 
ten, op 40.000 frank raamden, het
geen onder toevoeging van 24.000 
frank voor de lijfrente en 60.000 
frank voor het recht van bewoning, 
een totaal van 124.000 frank 
bereikte, zodat, naar hun bereke
ning, de verkoopster een bedrag van 
780.877 frank ontvangen had terwijl 
van benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde slechts sprake kon 
zijn zo zij minder dan 604.167 frank 
ontvangen had; 
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Overwegende dat het arrest eens
deels vaststelt dat, i'ekening hou
dend met de jaarlijkse onkosten, 
inclusief ondel' meer de onroerende 
voorheffing en de brandverzekering, 
ten bedrage van respectieveli.jk 
24.000 frank, 60.000 frank en 9.822 
frank, de verkoopster naar de bere
kening van de rechters slechts 
590.835 frank in handen kreeg, zodat 
de benadeling werd bereikt, nu zij 
een bedrag van minder dan 604.167 
frank ontvangen had; dat het arrest 
anderdeels oordeelt dat geen reke
ning kan worden gehouden met het 
onderhoud dat onbestaande was, 
zoals bleek uit de stukken waarop 
het hof van beroep vermocht acht te 
slaan; 

Dat het arrest aldus het bedoelde 
verweer beantwoordt naar het vorm
vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Dat het onclerdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens arti

kel 1678 van het Burgerlijk Wetboek 
het bewijs van de benadeling niet 
kan worden geleverd dan door een 
verslag van drie deskundigen, die 
een enkel gemeenschappelijk proces
verbaa.l moeten opmaken en slechts 
een enkel advies, bij meerderheid 
van stemmen, mogen uitbrengen; 

Dat, ingeval de vordering tot ver
nietiging wegens benadeling wordt 
toegewezen, artikel 1681 van het
zelfde wetboek de koper toestaat 
« het erf te behouden, mits hij het
geen aan de juiste prijs ontbreekt, 
aanvult, onder aftrek van een tiende 
van de gehele prijs »; 

Overwegende dat die artikelen 
niet voorschrijven in ieder geval aan 
de deskundigen opdracht te geven 
de bedongen prijs vast te stellen, die 
overigens in de regel bekend is; 

Overwegende dat de koper de 
keuze heeft om het erf te behouden, 
ook nadat de vernietiging door de 
rechter is uitgesproken; dat het hof 
van beroep ten deze de bedongen 
prijs bepaalt op 590.835 frank en de 

waarde van het goed op grond van 
het deskundigenverslag bepaalt op 
1.450.000 frank, zodat het bedrag dat 
de koper ter aanvulling zou moeten 
betalen, bekend is; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters, in 

het arrest van 4 maart 1981, niet 
meer behoefden te antwoorden wat 
betreft het gebruik van sterftetafels 
en het bestaan van de kans, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
onderdeel; 

Dat, nu de eisers nog steeds hun 
keuze kunnen uitoefenen, het ove
rige van het onderdeel zonder 
belang is; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; ve:roordeelt de eisers in 
de kosten. 

25 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijldui
dende conclusie van de h. Ballet, advo·· 
caat-generaal - A.dvocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 646 

1' KAMER - 25 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTV AN
KELIJKHEID, HIERUIT AFGELEID DAT IN HET 
MIDDEL FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN 
- MIDDEL DAT TOT CASSATIE KAN LEIDEN, 
ONGEACHT HET DAARIN VERMELDE FEIT -
GROND VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID NIET 
AANNEMELIJK. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -

ONDERHANDS BILJET - " GOED VOOR > -

AMBACHTSMAN - ONGELETTERDE 
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1 o De tegen een mid del aangevoerde 
grand van niet-ontvankelijkheid, die 
hieruit is afgeleid dat in het middel 
feiten en recht zijn vermengd, in 
zoverre het aan de bestreden bvslis
sing verwijt het wettelijk begrip 
« ambachtsman "• dat volgens het mid
del ongeletterdheid insluit, te misken
nen, kan niet worden aangenomen, als 
het middel tot cassatie kan leiden, 
ongeacht het feit dat daarin wordt ver
meld omdat de rechter heeft nagelaten 
dat feit te onderzoeken wegens het 
oordeel in rechte dat door het middel 
wordt bestreden. 

2o AI steunt de bij art. 1326, tweede lid, 
B. W., bepaalde uitzondering die de 
ambachtslieden, landbouwers, wijngaar
deniers, dagloners of dienstboden vrij
stelt van de door het eerste lid van die 
wetsbepaling voorgeschreven formali
teit van het " goed voor " of « goedge
keurd voor "• waarbij de sam of de 
hoeveelheid van de zaak voluit in let
ters is uitgedrukt, hierop dat de wetge
ver gemeend heeft dat de personen 
behorende tot de aangewezen catego
rieen, meestal ongeletterden waren, 
maakt de wetgever noc1:Jtans, voOI' de 
toepassing van die uitzondering geen 
onderscheid tussen geletterde en onge
Jetterde personen (1). 

(DE B!E, PIJPE T. HENDRICKX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 december 1980 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1326 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, deels op grond van 
eigen beweegredenen, deels met overne
ming van de motieven van de eerste 
rechter, voor recht zegt dat wijlen Lau
wers als sigarenmaker ambachtsman 
was in de zin van artikel 1326, tweede 

(1) Zie DE PAGE, Traite, bd. Ill, nr. 817, 
biz. 844; DEKKERS, Handboek van Burgerlijk 
Recht, bd. II, nr. 676, biz. 383; Cass. fran~:., 
10 april 1962 (Bulletin des chambres civiles, 
nr. 209) en commentaar bij dat arrest in de 
Encyclopedie Dalloz, Droit civil, bd. VI, Bewijs, 
nr. 786, biz. 69; Hof van Beroep Brussel, 10 juni 
1980 (Pas., 1961, II, 137). 

lid, van het Burgerlijk Wetboek, en deze 
laatste uitzondering blijft bestaan, zelfs 
wanneer wijlen Lauwers, op het ogenblik 
van de onderhandse akte van 31 decem
ber 1972, gepensioneerd was, en dat men 
de categorie van de ambachtslieden niet 
mag onderwerpen aan de formaliteiten 
van artikel 1326, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, onder de bewering dat 
ze in feite een bepaalde kennis bezitten 
of kunnen schrijven, daar dit een uitbrei
ding van de wettekst zou betekenen, 

terwijl de eisers in hun grievenschrift, 
gevoegd bij hun verzoekschrift in hager 
beroep, staande hielden, en thans nog 
staande houden, dat de wetgever van 
1804, door in artikel 1326, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek te bepalen dat 
wanneer een eenzijdige overeenkomst 
die strekt tot betaling van een geldsom 
of van een vervangbare zaak, uitgaat 
van ambachtslieden, de formaliteiten van 
artikel 1326, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek niet dienen nageleefd te 
worden, daarbij uitgegaan is van het 
wettelijk vermoeden dat deze personen 
in die tijd niet konden schrijven; de ratio 
legis van uitzondering van artikel 1326, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 
thans echter achterhaald is en dat deze 
uitzondering, gei:nterpreteerd in de tijds
geest van de twintigste eeuw, niet mag 
worden toegepast wanneer blijkt dat een 
ambachtsman in feite wel kan t?Chrij
ven, zodat het wettelijk vermoeden van 
ongeletterdheid voor hem wegva!t; ten 
deze, nu vaststaat dat wijlen Lauwers 
geletterd was en bij machte was een 
eenvoudige tekst te schrijven, zodat de 
formaliteiten van artikel 1326, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek eveneens op 
hem van toepassing waren (schending 
van artikel 1326 van het Burgerlijk Wet
boek) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, hieruit afgeleid dat het 
middel feit en recht vermengt : 

Overwegende dat het middel aan 
het arrest verwijt het wettelijk 
begrip << ambachtsman ,,, dat volgens 
het middel ongeletterdheid insluit, 
te miskennen; dat het middel tot 
cassatie kan leiden ongeacht het feit 
dat het vermeldt, nu de rechter 
nalaat dat feit te onderzoeken 
wegens het oordeel in rechte da.t 
door het middel wordt bestreden; 
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Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel zelf 

Overwegende dat, zo de uitzonde
ring met betrekking tot de ambachts
lieden, landbouwers, wijngaarde
niers, dagloners of dienstboden, in 
het tweede lid van artikel 1326 van 
het Burgerlijk Wetboek gesteld op de 
regel uitgedrukt in het eerste lid van 
het artikel, hierop steunt dat de wet
gever gemeend heeft dat de personen 
behorende tot de aangewezen catego
rieen meestal ongeletterden waren, 
die bepaling nochtans geen onder
scheid maakt tussen geletterde en 
ongeletterde personen; 

Overwegende dat het arrest der
halve, door met de eerste rechter te 
oordelen dat « men de categorieen 
van de ambachtslieden niet mag 
onderwerpen aan de formaliteiten 
van artikel 1326, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, onder de bewe
ring dat zij een bepaalde kennis 
bezitten of kunnen schrijven, daar 
dit een uitbreiding van de wettekst 
zou betekenen », genoemde wetsbe
paling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

25 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Baeck en De Gryse. 

Nr. 647 

1' KAMER - 25 juni 1982 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - HANDELSHUURWET, ART 3, VIJFDE 

LID - TOEPASSELIJKHEID ERVAN OP DE 
HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN VAN MEER 
DAN NEGEN JAAR. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - J-L'\.NDELSHUURWET, ART. 3, VIJFDE 
LID - TOEPASSINGSVEREISTEN. 

lo Art. 3, inzonderheid vijfde lid, Han
delshuurwet, volgens hetwelk bij het 
verstrijken van elke driejarige periode 
opzegging kan worden gedaan aan de 
huurder, is ook van toepassing op de 
handelshuurovereenkomsten die voor 
langer dan negen jaar zijn gesloten; de 
opzegging die bij het verstrijken van 
een periode van negen jaar wordt 
gegeven, is geldig, nu die periode een 
veelvoud van de driejarige periode is. 

2" De verhuurder heeft recht op voordeel 
van de bepaling van art. 3, vijfde lid, 
Handelshuurwet, volgens hetwelk bij 
het verstrijken van elke driejarige 
periode opzegging kan worden gege
ven aan de huurder, als de huurover
eenkomst de in die wetsbepaling 
bedoelde voorwaarden vermeldt. 

(BULCKE, DEBANT T. BRAUWERS, DELODDERE) 

ARREST 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
meer bepaald leden 1 en 5, 13, 14 van de 
regels betreffende de handelshuur in het 
bijzonder, in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 
30 april 1951, en van het algemeen 
rechtsbeginsel luidens hetwelk, wanneer 
de wet op straffe van verval voorschrijft 
een bepaalde rechtshandeling binnen 
een bepaalde termijn te verrichten, in 
geval van overmacht die rechtshandeling 
geldig na het verstrijken van die termijn 
gesteld kan worden, mits dit gebeure 
zogauw de overmacht ophoudt, 

doordat het vonnis, na geconstateerd 
te hebben dat tussen de partijen op 
6 januari 1970 een huurovereenkomst 
was gesloten betreffende een stuk grond, 
gelegen te Middelkerke en bestemd voor 
campinguitbating, en dat in die overeen-
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komst bedongen werd dat de huur was 
toegestaan voor een periode van drie
maal negen opeenvolgende jaren met de 
mogelijkheid tot verlenging volgens de 
wettelijke bepalingen, de vordering van 
de eisers verwerpt, welke ertoe strekte 
te horen zeggen dat, na het verstrijken 
van de eerste negenjarige periode, hetzij 
na 5 januari 1979, de verweerders het 
kwestieuze goed zonder recht noch titel 
bezetten, en hen te horen bevelen dit 
goed te ontruimen, en welke stoelde op 
de beschouwing, dat voormeld beding in 
deze zin ge!nterpreteerd diende te wor
den dat, indien v66r het verstrijken van 
de eerste of tweede negenjarige periode 
de verweerders huurhernieuwing vroe
gen binnen de termijn bepaald bij arti
kel 14 van de hager bedoelde regels 
betreffende de handelshuur, de eisers 
die huurhernieuwing niet mochten wei
geren, doch dat de verweerders ten deze 
nagelaten hadden binnen gezegde ter
mijn de huurhernieuwing te vragen; en 
doordat het bestreden vonnis zijn beslis
sing laat steunen op de beschouwing : 
dat voormeld beding in deze zin ge!nter
preteerd moet worden, dat de huur werd 
toegestaan voor een periode van 27 jaar, 
waarbij op het einde van elke negenja
rige periode de huur door de verhuurder 
zou kunnen opgezegd worden, dat 
artikel 3 van gezegde wetgeving in zijn 
vijfde lid toelaat dat de verhuurder, mits 
het vermelden van bepaalde voorwaar
den, zou bedingen opzegging te mogen 
geven v66r het einde van iedere driejaar
lijkse periode, dat derhalve een soortge
lljk beding toegelaten is aangaande een 
opzegging voor het einde van iedere 
negenjarige periode van een huur van 
27 jaar, dat echter ten deze de vermel
ding van gezegde voorwaa.rden in het 
litigieuze beding niet voorkwam, dat 
dienvolgens die beding nietig was omdat 
het toelaten van een gewone opzegging 
na negen jaar door de verhuurder de 
wettelijke bescherming van de huurder 
zou miskennen die recht heeft op huur
hernieuwing, en dat hieruit volgt dat de 
huur voor 27 jaar werd gesloten, waarna 
de wettelijke hernieuwingen nog moge
lijk zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, gezien ar
tikel 3, meer bepaald eerste lid, van 
voormelde wetgeving op de handelshuur 
zich ertoe beperkt te bepalen dat de 
duur voor de huur niet korter mag zijn 
dan negen j aren, hieruit volgt dat een 
beding, waardoor de verhuurder zich het 
recht voorbehoudt in een huur van 27 
jaren de huur v66r het einde van iedere 1 

negenjarige periode op te zeggen, ener
zijds geenszins strijdig is met voormelde 
wettelijke bepaling en anderzijds niet 
onderworpen is aan de voorwaarden 
bepaald door gezegd artikel 3, meer 
bepaald vijfde lid, voor een beding waar
door de verhuurder zich het recht voor
behoudt bij het verstrijken van elke drie
jarige periode de huur te beeindigen, 
zodat het bestreden vonnis ten onrechte 
het ten deze litigieuze beding als een in 
de zin van de artikelen 6, 1131 en 1133 
van het Burgerlijk Wetboek ongeldig 
beding beschouwt; 

tweede onderdeel, indien de verhuur
der de huur opzegt v66r het einde van 
een negenjarige periode van een huur 
van 27 jaar en indien de opzegging 
gebeurt na het verstrijken van de t~r
mijn van ten vroegste achttien en ten 
laatste vijftien maanden, zoals bedoeld 
door artikel 14 van voormelde wetgeving 
op de handelshuur, de huurder, op grand 
van het hager ingeroepen algemeen 
rechtsbeginsel, door onmiddellijk te 
reageren met een vraag tot huurhernieu
wing, zijn hem door artikel 13 van 
gezegde wetgeving toegekend recht op 
huurhernieuwing zal kunnen uitoefenen, 
waaruit volgt dat het litigieuze beding 
geenszins onverzoenbaar is met de bepa
lingen van gezegde artikelen 13 en 14, en 
derhalve ten onrechte door het bestreden 
vonnis ongeldig wordt verklaard in de 
zin van de artikelen 6, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel, in de veronderstelling 
dat het hierboven geformuleerd tweede 
onderdeel van dit cassatiemiddel in 
rechte zou falen, het litigieuze beding 
slechts onverzoenbaar zou zijn met de 
bepalingen van de artikelen 13 en 14 van 
voormelde wetgeving op de handelshuur, 
in de mate waarin de verhuurder zich 
het recht zou hebben voorbehouden v66r 
het einde van ieder negenjarige periode 
van een huur van 27 jaar de huur te 
beeindigen door een opzegging gegeven 
later dan 18 maanden of zelfs later dan 
15 maanden v66r het einde van gezegde 
periode; het ten deze iitigieuze beding 
geenszins onverzoenbaar is met gezegde 
artikelen 13 en 14, in de mate waarin de 
eisers zich door dit beding het recht heb
ben voorbehouden v66r het einde van 
ieder van die negenjarige perioden de 
huur te beeindigen door een opzegging 
gegeven meer dan 18 maanden v66r het 
einde van gezegde periode; waaruit volgt 
dat het bestreden vonnis ten onrechte 
beslist dat het litigieuze beding volledig 
ongeldig was in de zin van de 
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artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burger
lijk Wetboek en geen enkel bindende 
kracht bezat in de zin van de 
artikelen 1134 en 1135 van gezegd wet
hoek : 

Overwegende dat de rechtbank 
beslist « dat de huur werd toege
staan voor 27 jaar, met mogelijkheid 
tot opzegging tegen het einde van 
elke negenjaarlijkse periode »; dat 
het vonnis op dit punt niet wordt 
aangevochten; 

Overwegende dat artikel 3, inzon
derheid het vijfde lid, van de Han
delshuurwet evengoed geldt voor 
huurovereenkomsten bedongen voor 
meer dan negen j aar; 

Dat ten deze weliswaar het voor
schrift, dat een opzegging slechts 
kan gegeven worden tegen het ver
strijken van een driejarige periode, 
werd in acht genomen, nu de negen
jarige periode een veelvoud van een 
driejarige is; 

Dat echter, om het voordeel van 
artikel 3, vijfde lid, aan de verhuur
der te verschaffen, het huurcontract 
de voorwaarden bedoeld in artikel 3, 
vijfde lid, moet vermelden; dat de 
rechtbank vaststelt dat ten deze die 
voorwaarden niet werden opgeno
men in de huurovereenkomst; 

Overwegende dat, nu is komen 
vast te staan dat de huurovereen
komst voor 27 j aar werd gesloten en 
de verhuurder geen aanspraak kan 
maken op artikel 3, vijfde lid, om de 
huur voordien te beeindigen, het 
midd<el niet kan aangenomen wor
den; 

Om. dle redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van ant
woord die buiten de termijn, gesteld 
in artikel 1093 van het Gerechtelljk 
W etboek, werd ingediend, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt de ver
weerders in de kosten van de bete
kening van de memorie van ant
woord en de eisers in de overige 
kosten. 

25 juni 1982 - 1' kamer - Tloorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Bayart en Houtekier. 

Nr. 648 

1" KAMER - 25 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING 
VAN ART. 97 GW. WORDT AANGEVOERD ZON
DER NADERE UITLEG- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° BEVOEGDHEID EN A.ANLEG- BUR

GERLIJKE ZAKEN - MATERIELE BEVOEGD
HEID - REGELS VAN OPENBARE ORDE. 

3° OPENBARE ORDE - REGELS INZAKE 

MATERIELE BEVOEGDHEID - REGELS VAN 
OPENBARE ORDE. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID- GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT IN HET 
MIDDEL FElTEN EN RECHT ZIJN VERMENGD 
- ONDERZOEK VAN DE FElTEN NIET VEREIST 
VOOR HET ONDERZOEK VAN HET MIDDEL
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET 
AANNEMELIJK. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
MATERIELE BEVOEGDHEID - BETWISTING 
OVER DE OPNAME, IN HET BEVOORRECHT 
PASSIEF VAN HET FAILL!SSEMENT, VAN EEN 
SCHULDVORDERING WAARVAN HET BESTAAN 
NOCH DE HOEGROOTHEID WORDT BETWIST -
U!TSLU!TENDE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING 
VAN WETSBEPALINGEN EN VAN EEN GROND
WETSBEPALING WORDT AANGEVOERD ZON
DER NADERE U!TLEG - NIET ONTV ANKELIJK 
MID DEL. 

7° ARBEIDSVOORZIENING - SLUITING 

VAN ONDERNEMINGEN - FONDS TOT VER 
GOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING 
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VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNE
MERS - BETALING VAN DE VOORDELEN 
BEPAALD BIJ ART. 2 WET VAN 30 JUNI 1967 -
SUBROGATIE VAN HET FONDS IN DE RECH
TEN VAN DE WERKNEMER - VOORRECHT 
VAN DE WERKNEMER EN VAN HET FONDS -
RANG. 

8° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN - SLUITING VAN Oi\'DER
NEMINGEN - FONDS TOT VERGOEDING VAN 
DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNE
MINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS - BETA
LING VAN DE VOORDELEN BEPAALD BIJ 
ART. 2 WET VAN 30 JUNI 1967 - SUBROGATIE 
VAN HET FONDS IN DE R.ECHTEN VAN DE 
WERKNEMER- SAMENLOOP VAN HET VOOR
RECHT VAN DE WERKNEMER VOOR HET 
SALDO VAN HET HEM VERSCHULDIGDE 
BEDRAG MET HET VOORRECHT VAN HET 
FONDS VOOR HET AAN DE WERKNEMER. 
BETAALDE BEDRAG - RANG. 

1 o Niet ontvankelijk is het middel, afge
leid uit schending van art. 97 Gw., dat 
niet preciseert hoe of waardoor die 
grondwetsbepaling is geschonden (1). 

2° en 3' De materiele bevoegdl1eid van de 
rechtbanken raakt de openbare orde; 
overeenkomstig art. 706 Ger. W. kun
nen de partijen voor de arbeidsrecht
bank, de rechtbank van koophandel of 
de vredrechter slechts vrijwmig ve.r·· 
schijnen " wanneer het geschil tot hun 
bevoegdheid belwort ». 

4' Een tegen een middel aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid, hier
uit afgeleid dat het middel waarin fei
ten en recht zijn vermengd, kan niet 
worden aangenomen wanneer het 
onderzoek van het middel niet noodza
kelijk een onderzoek van de feiten ver
eist. 

5° De betwisting nopens de opname in 
het bevoorrechte passief van het fail
lissement, van een schuldvordering, 
waarvan het bestaan noch de hoe
grootheid wordt betwist, behoo.rt tot 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst; alleen de 
rechtbank van koophandel is bevoegd 
om over die betwistmg uitspraak te 
doen. (Art. 574, 2', Ger.W.; art. 547 Fail
lissementswet.) 

(1) Z1e Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978 79, 
136). 

6° Niet ontvankelijk is het middel, afge
leid uit schending van wetsbepalingen 
en van een grondwetsbepaling dat niet 
nader bepaalt waarin die schending 
bestaat (2). 

7' en 8' In geval van samenloop van het 
aan de werknemer door art. 19, 3"bis 
Hypotheekwet ioegekende voorrecht 
met l1et voorrecht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Slui
ting van Ondernemingen Ontslagen 
Werlmemers, dat gesubrogeerd is in de 
rechten Fan de werlmemer aan wie 
het een gedeelte van de in art. 2 wet 
Fan 30 juni 1967 bedoelde bedragen 
heeft betaald, kan de werknemer zijn 
rechten Foo.r wat hem nog door de 
werkge1rer verschuldigd is, doen gel
den bij voorrang boven het Fonds. 
(Art. 8 wet van 30 juni 1967.) 

(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL 
VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLA
GEN WERKNEMERS T. MR. FERNAND MOEYKENS 

Q.Q.) 

ARREST 

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

01rer het eerste middel, a.fg'2leid uit de 
schending van de ;;n·tikelen 574, 2°, 580, 
1°, 2°, 3' en 4', van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hof van beroep 
ter zake bevoegd acht en impliciet doch 
zeker de bevoegdheid bevestigt van de 
koophandelsgerechten om in het kader 
van de afwikkeling van het faillissement 
kennis te nemen van huidig geschil dat 
betrekking had op de rangregeling van 
voorrechten, 

terwijl luidens artikel 574, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek de rechtbank van 
koopb.andel enkel bevoegd is met betrek
king tot vorderingen en geschillen recht
streeks ontstaan uit het faillissement en 
waarvan de gegevens voor de oplossing 
zicb. bevinden in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement, het 
akkoord en de opschorting van betaling 
beheerst en terwijl het geschil de rangre
gelmg betrof van voorrechten, en de 
gegevens voor de oplossing ervan zich 

(2) Cass., 29 maart 1982 (A.C., 1981 82 
nr 455). 
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niet bevonden in het bijzonder recht dat 
het stelsel van het faillissement, het 
akkoord en de opschorting van betaling 
beheerst, doch wei in de artikelen 2, 5 en 
8 van de wet van 30 juni 1967 tot verrui
ming van de opdracht van het Fonds tot 
Vergoeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers en de artikelen 19, 3obis, 19, 4oter, 
en 19, 4oquinquies, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 en terwijl, op 
grond van de artikelen 580, 1°, 2°, 3° en 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, de 
geschillen tussen het Fonds en de werk
gever in de plaats van wie het heeft 
betaald, behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbanken, en terwijl de 
materiiHe bevoegdheid van de rechtban
ken van openbare orde is; het arrest der
halve, door over het geschil uitspraak te 
doen, schending inhoudt van de artike
len 574, 2°, en 580, 1 ", 2°, 3" en 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek : 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder opgewor
pen en hieruit afgeleid : a) dat het 
middel niet preciseert in welke mate 
het hof van beroep zijn formele 
motiveringsverplichting niet zou zijn 
nagekomen; b) dat het middel voor 
eiser geen belang vertoont, vermits 
beide gedingvoerende partijen vrij
willig zijn verschenen voor de recht
bank van koophandel en eiser der
halve de bevoegdheid van die recht
bank heeft aanvaard en daarin heeft 
berust; c) dat het middel feiten en 
recht vermengt, vermits de naar 
voren gebrachte kritiek het Hof zou 
noodzaken na te gaan of de gege
vens voor de oplossing van het bij 
de rechtbank van koophandel aan
hangig gemaakte geschil zich al dan 
niet bevinden in het bijzonder recht 
dat het stelsel van het faillissement, 
het gerechtelijk akkoord en de 
opschorting van betaling beheerst : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe of waardoor het 
arrest artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de materiele 
bevoegdheid van de rechtbanken 
van openbare orde is; dat de par
trjen overeenkomstig artikel 706 van 

het Gerechtelijk Wetboek voor de 
arbeidsrechtbanken, de rechtbank 
van koophandel of de vrederechter 
slechts vrijwillig kunnen verschij
nen << wanneer het geschil tot hun 
bevoegdheid behoort »; dat die vrij
willige verschijning derhalve zonder 
invloed blijft; dat de berusting niet 
kan gelden in zaken van openbare 
orde; 

Overwegende dat het onderzoek 
naar het voorwerp van het voor 
de rechtbank aanhangig gemaakte 
geschil niet noodzakelijk een onder
zoek van feiten vereist; 

Dat de overige gronden van niet
ontvankelijkheid derhalve niet kun
nen aangenomen worden; 

W at het overige van het middel 
betreft : 

Overwegende dat blijkens het pro
ces-verbaal van vrijwillige verschij
ning de betwisting tussen partijen 
tot voorwerp had de opname van de 
schuldvordering van eiser in het 
passief van het faillissement, meer 
bepaald in het bevoorrecht passief, 
een gedeelte van de schuldvordering 
op grond van artikel 19, 3obis, van 
de wet op de voorrechten en hypo
theken en een ander gedeelte op 
grond van artikel 19, 4°, van 
dezelfde wet; 

Overwegende dat de betwisting 
nopens de opname in het bevoor
recht pasief van het faillissement 
van een schuldvordering, waarvan 
het bestaan noch de hoegrootheid 
wordt betwist, behoort tot het bij
zonder recht dat het stelsel van het 
faillisement beheerst en de recht
bank van koophandel bevoegd is om 
daarover, overeenkomstig artikel 
547 van de Faillissementswet, uit
spraak te doen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 5, 8 van 
de wet van 30 juni 1967 tot verruiming 
van de opdracht van het Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, 19, 3obis, 19, 4oter, en 19, 4oquin
quies, van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, 2, 23 van de wet van 
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12 april 1965 op de bescherming van het 
loon en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het beroep van 
eiser ongegrond verklaart en oordeelt 
dat het voorrecht van eiser voor de door 
hem op het loon ingehouden en aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
betaalde werknemersbijdrage slechts 
rang neemt onder het voorrecht van arti
kel 19, 4"ter, van de Hypotheekwet, om 
reden dat uit artikel 8, eerste lid, van de 
wet van 30 juni 1967 « niet (kan) afgeleid 
worden dat alle door het Fonds aan de 
werknemers gedane betalingen rang 
nemen onder het voorrecht voorzien bij 
artikel 19, 3"bis, dat dit laatste artikel 
wel betrekking heeft op het loon zoals 
bepaald in artikel 2 van de wet van 
12 april 1965, en niet betwist kan worden 
dat de werknemersbijdragen aan de 
R.S.Z. deel uitmaken van het loon, ver
mits een deel van dit loon aangewend 
wordt ter betaling der wettelijk voor
ziene bijdragen, zulks in tegenstelling 
met de patronale bijdragen, die geen 
deel uitmaken van het loon ( ... ); dat arti
kel 19 van de wet op de voorrechten en 
hypotheken echter op een uitdrukkelijke 
en ondubbelzinnige wijze onderscheid 
heeft gemaakt tussen enerzijds het 
eigenlijk loon der werknemers (arti
kel 19, 3"bis) en anderzijds de bijdragen 
verschuldigd aan de R.S.Z. ( ... ) 
(artikel 19, 4"ter), zonder dat in dit laat
ste artikel enig onderscheid wordt 
gemaakt tussen de werknemers- en de 
patronale bijdragen; dat artikel 19, 4"ter, 
derhalve een algemene draagwijdte 
(heeft) en betrekking (heeft) op alle bij
dragen, zo van werkgevers als van werk
nemers, die aan de R.S.Z. moeten 
betaald worden; dat het derhalve de uit
drukkelijke wil van de wetgever is 
geweest een bepaald deel van het loon, 
namelijk dit bestemd ter betaling der 
sociale bijdragen, op het stuk van de 
voorrechten een ander statuut te geven 
dan dit deel van het loon dat in feite aan 
de werknemers wordt uitbetaald; dat dit 
onderscheid trouwens (kan) uitgelegd 
worden door het feit dat, volgens de wil 
van de wetgever, het eigenlijk loon dat 
de werknemer in ontvangst neemt, een 
uitgesproken alimentair karakter heeft, 
zodat aan dit gedeelte een speciaal voor
recht werd toegekend, te onderscheiden 
van het voorrecht toegekend aan de 
sociale bijdragen die verschuldlgd zijn 
aan de R.S.Z. en die trouwens - zodra 
het recht op loon is ontstaan - aan de 
feitelijke heerschappij van de werkne
mer ontsnappen vermits het aan de 

werkgever behoort deze bijdragen vooraf 
te nemen op het loon, ten einde deze aan 
de R.S.Z. over te maken; dat het bijzon
der statuut der sociale bijdragen, afge
houden op het loon, ook nog onderlijd 
(wordt) door de bepalingen van 
atikel 1411 van het Gerechtelijk Wet
hoek, waardoor dit gedeelte van het loon 
niet vatbaar wordt gesteld voor over
dracht of beslag ''• 

terwijl luidens artikel 8 van de in het 
middel vermelde wet van 30 juni 1967 
het Fonds van rechtswege in de rechten 
en de vorderingen van de werknemer 
treedt tegenover de werkgever-schulde
naar, voor de inning bij deze laatste van 
de lonen, vergoedingen en voordelen die 
het bij toepassing van artikel 2 heeft 
betaald; artikel 2, § 1, van dezelfde wet 
aan eiser de verplichting oplegt om, in 
geval van sluiting van een onderneming 
en in gebreke blijven van de werkgever, 
aan de werknemers te betalen : 1 o de 
lonen verschuldigd krachtens de indivi
duele of collectieve arbeidsovereenkom
sten; 2o de vergoedingen en voorde
len verschuldigd krachtens de wet of 
collectieve arbeidsovereenkomsten; arti
kel 5, 1°, aan eiser bij de betaling van de 
in artikel 2 bedoelde bedragen de ver
plichting oplegt de inhoudlngen te doen 
die opgelegd worden bij toepassing van 
de belastingswetgeving, van de wetge
ving betreffende de sociale zekerheid en 
bij toepassing van de bijzondere of col
lectieve arbeidsovereenkomsten in ver
band met de aanvullende voordelen qua 
zekerheid, en de aldus ingehouden · 
bedragen aan de betrokken instellingen 
over te maken; en terwijl luidens 
aritkel 19, 3"bis, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 aan de werkne
mers, bedoeld in artikel 1 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, een 
voorrecht toekomt op het loon zoals 
bepaald in artikel 2 van genoemde wet 
van 12 april 1965; dlt loon - zoals het 
arrest trouwens terecht aanneemt -
eveneens de werknemersbijdrage omvat; 
en terwijl uit het samen lezen van voor
melde wetsbepalingen volgt dat wanneer 
het Fonds het loon aan de werknemer 
betaalt, en op grond van een wettelijke 
verplichting ter ontslasting van de werk
nemer (en niet van de werkgever) op dlt 
loon de sociale zekerheidsbljdrage van 
de werknemer evenals de fiscale voor
heffingen inhoudt, het Fonds wettelijk 
gesubrogeerd wordt in de rechten van de 
werknemer op het totale aldus aan en 
ter ontlasting van de werknemer 
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betaalde loon, en derhalve aanspraak 
kan maken voor dit totale loon, met 
inbegrip van de werknemersbijdrage aan 
de R.S.Z., op het voorrecht bepaald in 
artikel 19, 3° bis, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851; het arrest der
halve, door op grond van de in het mid
del vermelde redenen te beslissen dat 
eiser voor de werknemersbijdrage geen 
aanspraak kan maken op het voorrecht op 
het loon bepaald in attikel19, 3° bis, van de 
Hypotheekwet, onder meer omdat de 
werkgever uitdrukkelijk de bedoeling zou 
gehad hebben het deel van het loon be
stemd ter betaling van sociale bijdragen 
op het stuk der voorrechten een ander sta
tuut te geven dan het deel van het loon 
dat in feite aan de werknemers wordt uit
betaald, schending inhoudt van alle in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen die 
dergelijk besluit niet rechtvaardigen : 

Over de door verweerder aange
voerde grond van niet-ontvankelijk
heid, in zoverre het middel de 
schending van de artikelen 19, 
4oquinquies, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 en 97 van de 
Grondwet aanvoert : 

Overwegende dat eiser niet preci
seert hoe of waardoor het arrest de 
bedoelde artikelen schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat artikel 8 van de wet van 30 juni 
1967 in het eerste lid bepaalt dat het 
Fonds van rechtswege in de rechten 
en vorderingen van de werknemer 
tegenover de werkgever-schuldenaar 
treedt voor de inning bij deze laat
ste van de lonen, vergoedingen en 
voordelen die het bij toepassing van 
artikel 2 heeft betaald en in het 
tweede lid dat het Fonds van rechts
wege in de rechten en vorderingen 
van de in artikel 5, 2°, bedoelde 
instellingen treedt voor de inning 
bij de werkgever-schuld.enaar van 
de krachtens hetzelfde artikel 
betaalde bijdragen; 

Overwegende dat, zo het tweede 
lid van artikel 8 van bedoelde wet 
verwijst naar de in artikel 5, 2°, 
bedoelde instellingen, het de subro
gatie nochtans laat slaan op al de 
krachtens artikel 5 betaalde bijdra-

gen, d.erhalve niet alleen op de door 
artikel 5, 2°, genoemde werkgevers
bijdragen, maar ook op de werkne
mersbijdragen, waarvan artikel 5, 1°, 
de inhouding en de betaling aan de 
betrokken instellingen oplegt in de 
plaats van de normaal op de werk
gever rustende verplichting; 

Overwegende dat, zo de werkne
mersbijdrage deel uitmaakt van het 
loon, zij door het Fonds evenmin als 
door de werkgever aan de werkne
mer wordt uitbetaald, en de werkne
mer noch de werkgever noch tegen
over het Fonds een recht of vorde
ring kan laten gelden tot uitbeta
ling, in zijn handen, van die bij
drage, die van het loon wordt afge
houden en die door het Fonds zoals 
door de werkgever aan de bevoegde 
instelling moet worden overge
maakt; 

Overwegende dat, nu eiser, met 
toepassing van artikel 8 van de wet 
van 30 juni 1967, enkel gesubro
geerd is in de rechten en vorderin
gen van de werknemer tegenover de 
werkgever voor de lonen, vergoedin
gen en voordelen die hij werkelijk 
aan de werknemer heeft uitbetaald 
en in de rechten en vorderingen van 
de instellingen waaraan hij de werk
nemers- en werkgeversbijdragen 
heeft betaald, hij voor de bijdragen 
geen aanspraak kan rnaken op het 
voorrecht bepaald door artikel 19, 
3° bis, van de Hypotheekwet; 

Overwegende dat overigens arti
kel 19, 4oter, van de Hypotheekwet 
voor de aan de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid verschuldigde bij
dragen geen onderscheid rnaakt tus
sen de werknemersbijdragen en de 
patronale bijdragen en derhalve een 
algemene draagwijdte heeft; dat 
eiser derhalve slechts op het door 
artikel 19, 4oter, bepaalde voorrecht 
aanspraak kan maken, zowel voor 
de werknemersbijdragen als voor de 
werkgeversbijdragen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 

25 juni 1982 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocatfm : mrs. 
Simont en Butzler. 

Nr. 649 

3' KAMER - 28 juni 1982 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BURGERLIJKE ZAKEN WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 1325 - AKTE OP TE MAKEN IN ZOVEEL 
ORIGINELEN ALS ER PARTIJEN ZIJN DIE EEN 
ONDEF.SCHEIDEN BELANG HEBBEN 
BEG RIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BURGERLIJKE ZAKEN WEDERKERJGE 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 1325 - AKTE NIET OPGEMAAKT IN 
ZOVEEL ORIGINELEN ALS ER PARTIJEN ZIJN 
DIE EEN ONDERSCHEIDEN BELANG HEBBEN 

NIETIGE AKTE. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BURGERLIJKE ZAKEN WEDERKERIGE 
OVEREENKOMST- NIET-INACHTNEMING VAN 

1 o Een geschrift waarop de handteke
ning met carbonpapier is aangebracht, 
kan niet als een origineel worden 
beschouwd, in de zin van art. 1325 
B. W. (1). 

2o Schending van art. 1325 B. W. omdat 
de akte niet in zoveel originelen is 
opgemaakt als er partijen zijn die een 
onderscheiden belang hebben, brengt 
nietigheid mede van de akte, ongeacht 
welke partij het origineel en welke 
partij het afschrift bezit. 

3° De regel volgens welke hij die een 
wederkerige overeenkomst heeft uitge
voerd, niet meer de nietigheid van 
de akte, waarin ze is vastgesteld, 
kan aanvoeren, met toepassing van 
art. 1325 B. W., wordt door de rechter 
niet miskend, wanneer hij oordeelt dat 
het ontbreken van bezwaar vanwege 
de partij die zich op de nietigheid 
beroept, niet betekent dat de overeen
komst is uitgevoerd (2). 

4' en 5° Wanneer een werkgever de 
arbeidsvoorwaarden, die de wezenlijke 
bestanddelen van de overeenkomst 
vormen, eenzijdig wijzigt, kan het feit 
dat de bediende blijft werken na de 
nodige termijn om zich te beraden 
over het eventueel aangaan van een 
nieuwe overeenkomst, oak al heeft hij 
voorbehoud gemaakt, betekenen dat 
hij ervan afziet de aan de werkgever 
te w1jten beeindiging aan te voeren 
(3). 

(BONDUELLE BENELUX N.V T JOPPART) 

ARREST ( verta]ing) 

DE BIJ ART. 1325 B.W. vooRGESCHREVEN voR- HET HOF; - Gelet op het bestre

MEN- GEEN UITVOERING VAN DE OVEREEN- den arrest, Op 7 januari 1981 door 

KOMST - NIETIGHEID NIET GEDEKT. het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - EEN-1---------------

ZIJDIGE WIJZIGING VAN WEZENLIJKE 
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST -
GEVOLG. 

5° AFSTAND - ARBEIDSOVEREENKOMST -

EENZIJDIGE WIJZIGING VAN WEZENLIJKE 
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST 
DOOR DE WERKGEVER- VOORTZETTING VAN 
DE WERKZAAMHEDEN DOOR DE BEDIENDE -
KAN BETEKEN£N DAT DE BEDIENDE ERVAN 
AFZIET DE AAN DE WERKGEVER TE WIJTEN 
BEEIC'IDIGING AAN TE VOEREN 

(1) DE PAGE, Traite, 3e uitg., bd. III, nr. 803, 
noot 4; DALLOZ, Rep. dr. civ., v" Preuve, nrs 663 
en 664; Chevallier, noot onder civ., Fennes, 
22 nov. 1957 (D., 1968, biz. 631 ). 

(2) Zie Cass., 1 feb. 1973 (A.C., 1973, 554) en 
12 maart 1976 (Ibid., 1976, 807). 

(3) Cass., 7 Jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr 268); 
z1e Cass., 27 apnl 1977 (ibid., 1977, 833), 4 sept 
1978 en 15 Jan. 1979 (Ibid., 1978 79, 1 en 544), 
17 dec 1979 (Ibid., 1979-80, nr 244), 1 dec 1980 
(Ibid., 1980-81, nr 199) en 22 maart 1982 (Ibid., 
1981 82, nr 436) 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1318, 1325, 1350, 4°, en 
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 

komt; deze vormt de enig mogelijke iden
tificatie van de werkgever; dat blijkt dat 
dit (stuk) aan beide kanten door dezelde 
persoon, in casu verweerder, is geteken~, 
die zowel als werkgever dan als werkne-

doordat het arrest, met verwijzing mer heeft getekend "; dat eiseres btj 
naar de motieven van de eerste rechters, brief van 26 september 1977 verweerdeir 
vaststelt dat verweerder op 1 mei 1967 heeft opgezegd met een opzeggingste.r
door de naamoze vennootschap « Etablis- mijn van negen maand die op 30 jut1i 
sements Bonduelle >> (Frankrijk) als han- 1978 eindigt, en het arrest eiseres veroor
delsattache voor de Benelux in dienst is deelt om aan verweerder verschillende 
genomen, tegen een loon dat uit een vast bedragen te betalen als aanvullende 
gedeelte bestond en voor een gedeelte opzeggingsvergoeding, achterstallig looT! 
uit premies afhankelijk van het zakencij- en vakantiegeld, die bedragen vastste1t 
fer; dat de op 26 maart 1973 opgerichte met toepasing van de bedingen van de 
eisende vennootschap de activiteit van arbeidsovereenkomst voor bediende:;t, 
de naamloze vennootschap « Etablisse- d.d. 1 mei 1967 tussen verweerder en de 
ments Bonduelle >> (Frankrijk) in de naamloze vennootschap « Etablissemen~s 
Benelux heeft overgenomen; dat ver- Bonduelle >> (Frankrijk) en beslist dat 
weerder overgegaan is naar de eisende niet wettig is aangetoond dat die ovei:
vennootschap; dat verweerder op 8 mei eenkomst door een nieuwe arbeidsover-
1973 een gedrukt stuk heeft ingevuld dat eenkomst voor bedienden tussen de par
behoorde tot een boekje met werkne- tijen, d.d. 8 mei 1973, is vervangen, m:n 
mersfiches uitgegeven door een sociaal de redenen van het beroepen vonnis, die 
secretariaat, en waarin de fiches van 20 het arrest overneemt, te weten dat het 
werknemers zijn opgenomen die tussen stuk van 8 mei 1973 niet voldoet aan het 
8 mei 1973 en 1 september 1979 voor vereiste van artikel 1325 van het Burger
eiseres hebben gewerkt; dat het stuk lijk Wetboek en bijgevolg aan nietigh~id 
nr. 1 van dat boekje betrekking heeft op lijdt; dat inderdaad een wederkenge 
verweerder; « dat op de twee derde van overeenkomst « moet opgemaakt zijn in 
de bladzijde links alle gegevens betref- zoveel originelen als er partijen zijn; dat 
fende de werknemer zijn vermeld . in dit geval is vermeld dat de werkne
naam, voornamen, adres, geslacht, bur- mer "verklaart een afschrift van onder• 
gerlijke stand, geboorteplaats en -datum, havige overeenkomst te hebben ontvan
nummer idenditeitskaart, nationaliteit, gen ", terwijl hij het origineel had moe
rekeningnummer pensioenkas en gelijk- ten ontvangen; dat bovendien uit het 
aardige inlichtingen nopens de echtge- exemplaar van de werkgever onmiddel
noot van de werknemer; dat rechts de lijk blijkt dat het met carbonpapier is 
aanvangs- en vetrekdata, de kategorie, opgemaakt, waardoor die hele overeen
de uitgeoefende functies, het jaarlijks komst waardeloos wordt, nu zij uitdruk
brutoloon, de werkuren en de plaats van kelijk de bepalingen van artikel 1325 van 
het werk worden vermeld; dat dan op de het Burgerlijk Wetboek overtreedt, 
helft van het onderste derde van de blad- waarin wordt gezegd dat : onderhandse 
zijde in letters van 7 a 8 mm hoog de akten die wederkerige overeenkomsten 
vermelding voorkomt Onderhavige bevatten, slechts geldig zijn voor zover 
overeenkomst is gesloten, en dan, onder- zij opgemaakt zijn in zoveel originelen 
streept in het middel van de bladzijde, in als er partijen zijn die een onderschei
letters van 3 a 4 mm : "voor een onbe- den belang hebben; dat een vaststaande 
perkte duur ", aangevuld met de vermel- rechtspraak zegt dat een geschrift, om 
ding " In tweevoud opgesteld op 8 mei als origineel te worden beschouwd, ten 
1973 te Brussel "; dat in een vak onder- minste de handtekeningen moet bevat
aan links de vermelding voorkomt ten die de partijen daarop rechtstreeks 
" Ondergetekende verklaart dat boven- aangebracht hebben, aangezien de hand
vermelde gegevens juist zijn en verbindt tekening het teken is waardoor de par
zich ertoe onmiddellijk elke eventuele tijen de akte erkennen als de hunne; dat 
wijziging te melden. Ik verklaar boven- daaruit volgt dat een geschrift niet als 
dien een afschrift van onderhavige over- een origineel kan worden beschouwd 
eenkomst en van het arbeidsreglement wanneer de handtekening is verkregen 
dat in de onderneming geldt, te hebben met behulp van een carbonpapier dat 
ontvangen "; onder de geschreven ver- onder een ander exemplaar was gelegd 
melding staat de handtekening van de bij het aanbrengen van de oorspronke
werknemer; dat, in het vak onderaan lijke handtekening >>, en van zijn eigen 
rechts, de stempel van de firma voor-, motieven, te weten dat verweerder, bij 
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ontstentenis van een geldig instrument 
« · terecht de toepassing vraagt van de 
vroegere loonvoorwaarden en dat het feit 
dat hij niet heeft geprotesteerd toen ze 
n'i:et werden toegepast, niet volstaat om 
het geschrift van 8 mei 1973 door de uit
voering ervan te verantwoorden en daar
van een onderhandse akte te maken die 
verbindend is voor de partijen », 

': terwijl, eerste onderdeel, de wet de 
werkwijzen om te schrijven of een hand
tekening te plaatsen die op geldige wijze 
gebruikt kunnen worden bij het opstel
lep. van onderhandse akten, niet beperkt; 
de handtekening, als wezenlijk bestand
deel van elke onderhandse akte, natuur
lijk met de hand moet geschreven zijn, 
d;it wil zeggen geschreven door een 
beweging van de hand van de onderteke
n.aar; de handtekening evenwel ook met 
de hand is geschreven wanneer zij op de 
a¥;.te is aangebracht met behulp van een 
carbonpapier; een dergelijke handteke
ning immers wordt aangebracht door de 
b!O!weging van de hand van de onderteke
naar; zij dus niet de reproductie is van 
een oorspronkelijke handtekening doch 
zelf een originele handtekening; een 
geschrift dat ondertekend is doorheen en 
met behulp van een carbonpapier bijge
volg een origineel kan zijn in de zin van 
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat het arrest, na met over
name van de motieven van de eerste 
rechters te hebben vastgesteld dat op 
beide exemplaren van het stuk van 
8 mei 1973 de vermelding voorkwam « in 
tweevoud opgemaakt op 8 mei 1973 te 
Brussel », niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat het exemplaar van eiseres 
geen origineel was, enkel om de reden 
dat het was ondertekend doorheen en 
met behulp van een carbonpapier (schen
ding van de artikelen 1318 en 1325 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, uit de vaststellingen 
van het beroepen vonnis die het arrest 
overneemt (supra weergegeven), blijkt 
dat de litigieuze akte in twee onderte
kende exemplaren was opgemaakt met 
telkens de vermeld,ing « in tweevoud 
opgemaakt op 8 mei 1973 te Brussel ,, en, 
verder, dat, zo het exemplaar van eiseres 
doorheen een carbonpapier was opge
maakt, verweerders exemplaar dan daar
entegen rechtstreeks was opgemaakt en 
ondertekend; die vaststellingen aantonen 
dat verweerders exemplaar een origineel 
was dat voldoet aan het voorschrift van 
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat het arrest, nu het de 
nietigheid van de akte van 8 mei 1973 

steunt op de vermelding, die overigens 
door voormelde vaststellingen wordt 
tegengesproken, dat « de werknemer ver
klaart een afschrift van onderhavige 
overeenkomst te hebben ontvangen >>, 

artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, de motieven van het 
arbeidshof tegenstrijdig of althans dub
belzinnig zijn nu zij, enerzijds, impliciet 
doch zeker vaststellen dat verweerder 
een ondertekend exemplaar van de akte 
van 8 mei 1973 bezit dat, in strijd met 
het exemplaar van eiseres, niet met 
behulp van een carbonpapier is opge
maakt en, anderzijds, oordelen dat het 
voorschrift van artikel 1325 van het Bur
gerlijk Wetboek niet is nageleefd omdat 
uit de vermeldingen van de akte zou blij
ken dat verweerder daarvan enkel een 
afschrift heeft ontvangen; die tegenstrij
digheid of dubbelzinnigheid van de 
motieven gelijkstaat met het ontbreken 
van motieven (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, eiseres in conclusie 
betoogde dat, zelfs in de onderstelling 
dat de akte van 8 mei 1973 de vormver
eisten van artikel 1325 van het Burger
lijk Wetboek heeft miskend, de nietig
heid die daaruit voortvloeit door de 
uitvoering van de overeenkomst gedu
rende vijf jaar gedekt was; het arrest, 
door dat middel af te wijzen op grond 
dat het niet-toepassen van de vroegere 
loonsvoorwaarden, « niet volstaat om de 
akte van 8 mei 1973 door de uitvoering 
ervan te verantwoorden en daarvan een 
onderhandse akte te maken die de par
tijen verbindt >>, de regel miskent dat 
degene die een wederkerige overeen
komst heeft uitgevoerd, de nietigheid 
van de akte waarin ze is vastgelegd, niet 
meer kan aanvoeren, ook al is zij niet 
opgemaakt in zoveel originelen als er 
partijen zijn die een onderscheiden 
belang hebben of al is daarin niet ver
meld hoeveel originelen zijn opgemaakt 
(schending van alle in het middel aan
gewezen bepalingen, met ultzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 1325 van het Burgerlijk Wet
hoek de onderhandse akten die 
wederkerige overeenkomsten bevat
ten, slechts geldig zijn voor zover zij 
opgemaakt zijn in zoveel originelen 
als er partijen zijn die een onder
scheiden belang hebben; 
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Overwegende dat de handteke
ning op een onderhandse akte in de 
regel rechtstreeks op het stuk zelf 
moet aangebracht worden; dat een 
geschrift waarop de handtekening 
met carbonpapier is aangebracht, 
niet als een origineel kan worden 
beschouwd in de zin van voornoemd 
artikel; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter, vaststelt dat, hoewel 
de onderhandse akte van 8 mei 1973 
« in tweevoud » is opgemaakt, het 
exemplaar van eiseres is opgemaakt 
met behulp van carbonpapier, dat 
onder een ander exemplaar was 
gelegd op het ogenblik dat de oor
spronkelijke handtekening werd 
geplaatst; 

Dat het arrest bijgevolg, nu het 
beslist dat de voornoemde akte nie
tig is op grand dat de ondertekening 
van een van de vereiste exemplaren 
met behulp van dat procede was 
aangebracht, de in het middel 
aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel samen betreft 

Overwegende dat de schending 
van artikel 1325 van het Burgerlijk 
W etboek we gens het feit dat de akte 
niet in zoveel originelen is opge
maakt als er partijen zijn die een 
onderscheiden belang hebben, de 
nietigheid van de akte meebrengt, 
ongeacht welke partij het origineel 
bezit en welke het afschrift; 

Dat het tweede en het derde 
onderdeel van het middel, nu het in 
het eerste onderdeel bekritiseerde 
middel volstaat om de beslissing, 
dat de onderhandse akte van 8 mei 
1973 nietig is, naar recht te verant
woorden, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk zijn; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat het feit dat verweerder geen 
bezwaar heeft geuit tegen het niet
toepassen van de vroegere loonvoor-

waarden, << niet volstaat om het 
geschrift van 8 mei 1973 door de uit
voering ervan te verantwoorden en 
daarvan een onderhandse akte te 
maken die de partijen verbindt; dat 
het afstand doen van bepaalde con
tractuele voordelen niet wordt ver
moed en niet kan worden afgeleid 
uit het feit dat zij gedurende een 
bepaalde tijd niet werden opgeeist, 
er een nieuwe overeenkomst is ont
staan welke die van 1 mei 1967 
heeft vervangen; dat het bovendien 
onbegrijpelijk is dat appellanten 
geen enkele briefwisseling kan over
leggen die betrekking heeft op de 
zogezegde wijzigingen die op 1 mei 
1967 aan de overeenkomst zijn aan
gebracht, terwijl een dergelijke pre
cisering zeker verantwoord was aan
gezien appellante de activiteit in 
Belgie van de Franse vennootschap 
overnam >>; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat, ten deze, het ontbreken 
van enig bezwaar vanwege verweer
der geen daad van uitvoering was 
van de << beweerde wijzigingen » die 
aan de overeenkomst van 1 mei 
1967 zouden zijn aangebracht; 

Dat het arrest bijgevolg de regel 
niet miskent volgens welke hij 
die een wederkerige overeenkomst 
heeft uitgevoerd niet meer de nietig
heid van de akte waarin ze is vast
gelegd, kan aanvoeren, met toepas
sing van artikel 1325 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1108, 1123, 1124, 1125, 1134, 
1135, 1325, 1984 en 1998 van het Burger
lijk Wetboek en uit de miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel dat men 
niet met zichzelf een overeenkomst kan 
sluiten of niet kan optreden in een juri
dische akte in twee hoedanigheden, ten 
persoonlijke titel, enerzijds, en als last
hebber of vertegenwoordiger van de 
belangen van derden, anderzijds, welk 
beginsel onder meer is vastgelegd in de 
artikelen 450 en 1596 van het Burgerlijk 
Wetboek, 60, 133 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
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75bis, vierde lid, van de wet van 
30 december 1867 houdende herziening 
van titel V, boek I, van het Wetboek van 
Koophandel, 16 van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 30 november1939 tot 
regeling van de beurzen en de termijn
handel, 8 van de organieke wet van het 
notariaat van 25 vent6se jaar XI, 68 van 
de gemeentewet en 37 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk wel
zijn, 

doordat het arrest eisers veroordeelt 
om aan verweerder verschillende bedra
gen te betalen als aanvullende opzeg
gingsvergoeding, achterstallig loon en 
vakantiegeld, die bedragen vaststelt met 
toepassing van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden van 1 mei 1967 tussen 
verweerder en de vennootschap naar 
Frans recht Bonduelle en het middel ver
werpt waarin eiseres betoogde dat de 
overeenkomst van 1 mei 1967 was ver
vangen door een nieuwe overeenkomst 
tussen de partijen d.d. 8 mei 1973, op 
grond, enerzijds, « dat blijkt dat die 
zogezegde overeenkomst (van 8 mei 
1973) aan beide kanten is ondertekend 
door dezelfde persoon, in casu verweer
der, die zowel als werknemer dan als 
werkgever heeft getekend » (motieven 
van het beroepen vonnis die het arrest 
uitdrukkelijk overneem~) en, anderzijds, 
dat « het geschrift, aangezien daarop 
slechts een handtekening voorkomt die 
op twee plaatsen is aangebracht, niet als 
een geldig instrument kan worden aan
gevoerd ook al was verweerder bevoegd 
om zijn werkgever te verbinden; dat, 
inderdaad, de tegengestelde belangen 
beletten dat aan de dubbele handteke
ning van dezelfde persoon een verschil
lende draagwijdte wordt gegeven; dat de 
werkgever zo hij de loonvoorwaarden 
toegestaan door de Franse onderneming, 
wier activiteit hij in de Benelux heeft 
overgenomen, wilde wijzigen, waartoe 
hij het recht had, en dus ook, bij ont
stentenis van een andersluidende over
eenkomst, de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden tussen hem en verweerder, 
een geschrift nodig had dat uitgaat van 
een andere persoon dan verweerder; dat 
eiseres aileen op die wijze kon pogen de 
loonvoorwaarden te wijzigen van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden die 
zij had overgenomen , (eigen motieven 

het voor de hand ligt (dat zij) verweer
ders handtekening heeft bekrachtigd 
voor zover zij daardoor verbonden was »; 
dat dit gebrek aan antwoord gelijkstaat 
met het ontbreken van motieven (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, hoewel ingevolge 
een algemeen rechtsbeginsel niemand 
met zichzelf een overeenkomst kan slui
ten en evenmin in dezelfde akte in twee 
verschillende hoedanigheden kan optre
den, ten persoonlijke titel en als lastheb
ber of vertegenwoordiger van de belan
gen van derden, in de nietigheid, waar
aan de akte lijdt die met miskenning 
van dat beginsel is opgesteld, evenwel 
slechts een relatieve nietigheid is; die 
nietigheid slechts kan aangevoerd wor
den door de persoon, die in de akte is 
vertegenwoordigd door degene die 
daarin tegelijkertijd als tegenpartij is 
opgetreden; de wet, in de talloze speci
fieke gevallen waarin zij het in het mid
del aangewezen algemeen rechtsbeginsel 
heeft toegepast, de belangen van de ver
tegenwoordigde persoon heeft willen 
beschermen; daaruit meer bepaalt volgt 
dat de nietigheid niet meer kan aange
voerd worden wanneer de vertegenwoor
digde persoon met volledige kennis van 
zaken de akte heeft bekrachtigd; die 
regel niet enkel betrekking heeft op de 
materiele akte (of negotium); hij even
eens geldt voor de nietigheid, wegens 
miskenning van het in het middel aange
wezen algemeen rechtsbeginsel, van 
" het instrument " wanneer dat door 
dezelfde persoon in twee verschillende 
hoedanigheden is ondertekend, daaruit 
volgt dat het arrest niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de akte van 8 mei 
1973 aan nietigheid lijdt omdat het door 
verweerder in twee verschillende hoeda
nigheden is ondertekend, nu eiseres, die 
alleen bevoegd is om de nietigheid van 
genoemde overeenkomst aan te voeren, 
zich uitdrukkelijk op die overeenkomst 
heeft beroepen en in conclusie zegde 
« dat het vaststaat dat eiseres verweer
ders handtekening heeft bekrachtigd 
voor zover zij daardoor verbonden was » 
(miskenning van het algemeen rechtsbe
ginsel en schending van aile andere in 
het middel aangewezen bepalingen, met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

van het arrest), Overwegende dat het arrest, zoals 

t "1 te derdeel noch die blijkt uit het antwoord op het eerste 
erwiJ ' eers on ' dd l tt' b l' t d t d d motieven, noch enig ander motief van m1 e , we 1g es lS . a e . o~ e~-

het bestreden arrest het middel beant- handse akte van 8 me1 1973 metlg 1s 
woorden waarin e1seres betoogde « dat 1 op grond dat die akte, in strijd met 
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de voorschriften van artikel 1325 
van het Burgerlijk Wetboek, niet in 
zoveel originelen is opgemaakt als 
er partijen zijn die een onderschei
den belang hebben; 

Overwegende dat het arrest niet 
hoefde te antwoorden op het ver
weermiddel dat doelloos was gewor
den wegens die beslising, en waarin 
eiseres aanvoerde dat zij verweer
ders handtekening had bekrachtigd 
voor zover zij daardoor verbonden 
werd; 

Dat het middel, in zoverre het 
zegt dat het arrest dat verweermid
del niet beantwoordt, niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel, dat consideransen 
van het arrest bekritiseert die 
betrekking hebben op een andere 
door verweerder aangevoerde oor
zaak van nietigheid van de akte van 
8 mei 1973, ook al was het gegrond, 
niet tot vernietiging van het arrest 
kan leiden en dus bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit dc
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1108, 1134, 1271, 1273 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20 van de gecoordi
neerde wetten van 20 juli 1955 betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, en, voor zoveel nodig, 32, in
zonderheid 3', en 39, inzonderheid § 1, van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arbeidshof, op de conclusie 
waarin eiseres betoogde « dat de uitvoe
ring door de partijen sedert 1 januari 
1973 aantoont dat de oorspronkelijke 
overeenkomst (van 1 mei 1967 tussen de 
naamloze vennootschap « Etablissements 
Bonduelle " [Frankrijk] en verweerder) 
werd gewijzigd; dat die wijziging is aan
genomen en dat die wijziging dus de par
tijen tot wet heeft gestrekt niettegen
staande de bewoordingen van de oor
spronkelijke overeenkomst » (hoofdcon
clusie); dat (verweerder) « aanneemt dat 
dergelijke ingrijpende wijzigingen van 
de betalingsmodaliteiten in feite neerko
men op het vervangen van de · vroegere 
overeenkomst door een nieuwe; dat zulks 
precies de stelling van eiseres is; dat ver
weerder evenwel de bewoordingen van 
de overeenkomst van 1 mei 1967 ver-

keerd uitlegt wanneer hij zegt dat eise
res haar wil kenbaar had moeten maken 
aan verweerder; dat integendeel verweer
der moest protesteren tegen die wezen
lijke wijziging die gelijkstaat met het 
beeindigen van de overeenkomst door 
eiseres - vaste rechtspraak; dat het niet 
verbazingwekkend is dat er geen enkele 
briefwisseling bestaat aangezien de 
oprichting van de vennootschap en de 
gevolgen daarvan, onder meer de nieuwe 
loonvoorwaarden, mondeling werden 
besproken te Brussel en te Renescure, 
dat het volledig ontbreken van enig pro
test vanwege verweerder aantoont dat de 
nieuwe voorwaarden werden aanvaard ,, 
(aanvullende conclusie), eiseres veroor
deelt om aan verweerder verschillende 
bedragen te betalen als aanvullende 
opzeggingsvergoeding, achterstallig loon 
en vakantiegeld, die bedragen vaststelt 
met toepassing van de bedingen van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden d.d. 
1 mei 1967 tussen verweerder en de ven
nootschap naar Frans recht Etablisse
ments Bonduelle en de voornoemde 
argumenten van eiseres afwijst, op 
grond dat het afstand doen van 
bepaalde contractuele voordelen niet 
wordt vermoed en niet kan worden afge
leid uit het feit dat zij niet gedurende 
een bepaalde tijd werden opgeeist en er 
een nieuwe overeenkomst is ontstaan 
welke die van 1 mei 1967 heeft vervan
gen; dat het bovendien onbegrijpelijk is 
dat appellante geen enkele briefwisse
ling kan overleggen die betrekking heeft 
op de zogezegde wijzigingen die op 1 mei 
1967 aan de overeenkomst zijn aange
bracht, terwijl een dergelijke precisering 
zeker verantwoord was aangezien appel
lante de activiteit in Belgie van de 
Franse vennootschap overnam », 

terwijl, eerste onderdeel, de eenzijdige 
wijziging, door de werkgever van een 
wezenlijk bestanddeel van de arbeids
overeenkomst, en meer bepaald de loon
voorwaarden, met de beeindiging van de 
overeenkomst gelijkstaat; evenwel, wan
neer de werkgever eenzijdig de arbeids
voorw\'larden wijzigt die de wezenlijke 
bestanddelen van de overeenkomst vor
men, het feit dat de bediende verder 
blijft werken, na het verstrijken van de 
termijn die nodig is om zich te bezinnen 
over zijn houding, zelfs onder voorbe
houd, kan betekenen dat men ervan 
afziet de aan de werkgever te wijten 
·beeindiging aan te voeren en kan blijk 
geven van de stilzwijgende instemming 
van de bediende met het sluiten van de 
nieuwe overeenkomst; daaruit volgt dat 
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het arrest, door zijn algemene overwe
ging dat « uit het niet opvragen gedu
rende een bepaalde tijd (van bepaalde 
bij overeenkomst bedongen voordelen) 
niet kan worden afgeleid dat de overeen
komst van 1 mei 1967 door een nieuwe 
overeenkomst is vervangen », niet naar 
recht de verwerping verantwoordt van 
het middel waardoor eiseres in conclusie 
aanvoerde dat verweerder gedurende vijf 
jaar verder had gewerkt, en nooit 
bezwaar had geuit tegen de wijziging 
van zijn loonvoorwaarden, en daaruit 
afleidde dat hij de nieuwe voorwaarden 
stilzwijgend had aanvaard; het arrest, 
door niet na te gaan of het feit dat ver
weerder, gelet op de omstandigheden 
van de zaak, verder heeft gewerkt in 
concreto niet impliceerde dat hij ervan 
afzag de aan de werkgever te wijten 
beiiindiging aan te voeren en dat hij 
instemde met het sluiten van een nieuwe 
overeenkomst, het vorenvermelde begin
sel miskent volgens hetwelk de instem
ming met de wijziging van de arbeids
voorwaarden stilzwijgend kan gebeuren 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet), het arrest 
althans op dat punt niet genoegzaam 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, het motief van het 
arrest dat << het onverklaarbaar is dat 
(eiseres) geen enkele briefwisseling 
nopens de beweerde wijzigingen in de 
overeenkomst van 1 mei 1967 kan over
leggen » lijkt te impliceren dat verweer
ders aanvaarding van de nieuwe loon
voorwaarden slechts uit een geschreven 
akte kon blijken; het motief, indien het 
een dergelijke draagwijdte heeft, het 
vorenvermelde beginsel miskent volgens 
hetwelk de instemming met de wijziging 
van de arbeidsvoorwaarden stilzwijgend 
kan worden gegeven (schending van alle 
in het middel aangewezen bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); het voormeld motief, zo het 
niet die draagwijdte heeft, duister is, wat 
gelijkstaat met het ontbreken van motie
ven (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres voor het 

arbeidshof heeft betoogd dat de wij
ziging van verweerders loonmodali
teiten een wijziging vormde van een 
wezenlijk bestanddeel van de over
eenkomst van 1 mei 1967 en gelijk-

stond met de beeindiging door haar 
van die overeenkomst; dat zij daar
uit afleidde dat het ontbreken van 
enig protest vanwege verweerder en 
het feit dat hij verder is blijven wer
ken, impliceerde dat hij met de 
nieuwe voorwaarden van de over
eenkomst instemde; 

Overwegende dat het arrest dat 
verweermiddel door de in het mid
del weergegeven motieven verwerpt; 

Overwegende dat, wanneer een 
werkgever eenzijdig de arbeidsover
eenkomst wijzigt die de wezenlijke 
bestanddelen van de overeenkomst 
vormen, het feit dat de bediende 
verder blijft werken, na de termijn 
nodig om zich te beraden over het 
eventueel aangaan van een nieuwe 
overeenkomst, ook al heeft hij voor
behoud gemaakt, kan impliceren dat 
hij ervan afziet de aan de werkge
ver te wijten beeindiging aan te voe
ren; 

Overwegende dat het arrest, dat 
enkel onderzoekt of verweerder 
afstand heeft gedaan van bepaalde 
in de overeenkomst bedongen voor
delen, zonder na te gaan of hij, 
enerzijds, ervan heeft afgezien een 
eenzijdige wijziging door eiseres 
van een wezenlijk bestanddeel van 
de overeenkomst van 1 mei 1967 en 
de beeindiging die aan haar te wij
ten is, aan te voeren, en, anderzijds, 
of hij stilzwijgend met de nieuwe 
loonvoorwaarden heeft ingestemd, 
door de enkele motieven die het ver
meldt de verwerping van het ver
weer van eiseres niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenon, zonder het derde 
middel en het tweede onderdeel van 
het vierde middel te moeten onder
zoeken, die tot geen ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 



-1374-
het beslist dat de onderhandse akte 
van 8 mei 1973 nietig is; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslising; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

28 juni 1982 - 3" kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelljklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Adv·ocaten : mrs. Kirk
patrick en Van Ommeslaghe. 

Nr. 650 

3' KAMER - 28 juni 1982 

ARBEIDSONGEVAL BASISLOON 
LOONGRENS - INDEXAANPASSING. 

Voor de vaststelling van de Joongrens die 
in aanmerking moet worden genomen 
voor de berekening van een arbeidson
gev·allenvergoeding dient rekening te 
worden gehouden met de aanpassin
gen van die loongrens aan de schom
melingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, zolang de v-ergoe
ding niet definitief is vastgesteld (1). 
(Art. 39 Arbeidsongevallenwet.) 

{CRETEN T. SECUREX N.V.) 

{ARREST) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 maart 1980 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 houdende uitvoering van som
mige bepalingen van de Arbeidsongeval
lenwet, voor zoveel nodig artikel 34 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof oordeelt dat 
« het de uitspraak van de eerste rechter 
moet bekrachtigen; dat artikel 34 van de 
Arbeidsongevallenwet het basisloon met 
een referentieperiode verbindt en aldus 
eens en voor altijd vastlegt; dat het refe
rentieloon inzonderheid niet kan glijden 
in functie van de datum van de betaal
baarheid der vergoeding of van de uit
spraak door de rechter; dat de indexe
ring van de begrenzing van het basis-
loon, volgens artikel 39 van de wet, 
alleen tot doel heeft overwaardering of 
onderwaardering van het maximum door 
beweging van de consumptieprijzen voor 
de regeling van latere ongevallen te 
voorkomen; dat de aanwending van een 
maximumbedrag dat overeenstemt met 
een andere indexstand dan die van het 
referentiejaar, dit is het jaar v66r het 
ongeval, op dit jaar een hoger of lager 
maximum toepast dan het equivalent 
van de oorspronkelijke 300.000 frank 
zoals door de wet gewild; dat eiser zich 
daarvan rekenschap geeft waar hij 
beweert naar recht en billijkheid aan
spraak te hebben op een basisloon dat, 
door de combinatie van de stijging van 
het indexcijfer en het uitblijven van de 
rechterlijke beslissing, naar het volledig 
loon zou tenderen en uiteindelijk van de 
begrenzing zou bevrijd zijn; dat dit resul
taat niet alleen onwettig doch tevens ten 
aanzien van de andere getroffenen onbil
lijk is, vermits het de loongrens op erra
tische wijze opschruift naar gelang van 
de toevalligheden van de procedure en 
de speculaties van partijen; dat eiser de 
mening mag uitdrukken dat het wense
lijk zou zijn het volledig loon voor de 
vergoeding te laten gelden, maar hij zich 
dan op het vlak " de lege ferenda " 
begeeft; dat de eis van eiser ook nog 
onder een ander aspect als onwettig te 
beschouwen is; dat hij immers onrecht
streeks doch werkelijk tot de indexering 
van vergoedingen leidt, terwijl artikel 6 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 betreffende de bijslagen en de 

Over het middel, afgeleid uit de schen- sociale bijstand verleend door het Fonds 
ding van de artikelen 39 van de Arbeids- voor Arbeidsongevallen dit voordeel op 
ongevallenwet van 10 april 1971, 42 en 43 een andere wijze organiseert en met -------------------! name aan de vergoedingen voor een blij

vende ongeschiktheid van 10 procent of 
minder ontzegt; dat uit dit alles voort
vloeit dat het hoger beroep ongegrond 

(1) Cass., 25 sept. 1974 (A.C., 1975, 116) en 
6 okt. 1980 (twee arresten), met gepubliceerd. 
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is "; het arrest het hager beroep derhalve 
afwijst, het beroepen vonnis van 
28 november 1978 van de Arbeidsrecht
bank te Hasselt in al zijn beschikkingen 
bekrachtigt en dus het in aanmerking te 
nemen basisloon bepaalt op 437.040 
frank, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig, althans dubbelzinnig is aan te 
nemen enerzijds dat " de aanwending 
van een maximumbedrag dat met een 
andere indexstand overeenstemt dan die 
van het referentiejaar, dit is het jaar 
v66r het ongeval, op dit jaar een hager 
of lager maximum toepast dan het equi
valent van de oorspronkelijke 300.000 
frank, zoals door de wet gewild "• der
halve de loongrens te bepalen in functie 
van de in de referentieperiode, voor de 
bepaling van het basisloon, geldende 
loongrenzen, en anderzijds het beroepen 
vonnis in al zijn beschikkingen te 
bekrachtigen, derhalve de loongrens te 
bepalen in functie en op datum van de 
consolidatie van de letsels (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de loongrens, 
bedoeld in artikel 39 van de Arbeidson
gevallenwet, gekoppeld wordt aan de 
schommelingen van het indexcijfer van 
de consumptieprijzen op de wijze be
paald in de artikelen 42 en 43 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 
houdende uitvoering van sommige bepa
lingen van de Arbeidsongevallenwet; 
deze bepalingen de berekeningswijze 
van de vergoedingen uit een arbeidson
geval of uit een ongeval op de weg van 
of naar het werk regelen; de feitenrech
ter derhalve, in principe, de nieuwere 
loongrens moet toepassen, zolang de ver
goeding niet definitief is vastgesteld, 
zoals eiser in het verzoekschrift tot 
hoger beroep en in zijn conclusie v66r 
het arbeidshof had aangevoerd; derhalve 
voor die periode, tot de definitieve vast
stelling van de vergoeding, niet enkel de 
aangepaste loongrens die geldt op het 
ogenblik dat de ongeschiktheid een blij
vend karakter vertoont (de consolidatie
datum van de letsels) moet worden in 
acht genomen, maar tevens rekening 
moet worden gehouden met de latere 
aanpassingen aan de schommelingen 
van het indexcijfer van de consumptie
prijzen; voor de vergoedingen van een 
bepaald jaar de aanpassing van 
1 januari van dat ja.ar in aanmerking 
komt; slechts vanaf de definitieve vast
stelling van de vergoeding verdere aan
passingen van de loongrens geen uitwer
king meer hebben; het arrest, door enkel 

de aangepaste loongrens die gold op het 
ogenblik van de consolidatie van de let
sels in acht te nemen en geen rekening 
te houden met de latere aanpassingen 
aan de schommelingen van het indexcij
fer van de consumptieprijzen, voormeld 
artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet 
schendt, evenals de artikelen 42 en 43 
van het koninklijk besluit van 21 decem
ber 1971 en, voor zoveel nodig, artikel 34 
van dezelfde wet : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de in artikel 39, 
eerste lid, van de Arbeidsongeval
lenwet bedoelde loongrens van 
300.000 frank gekoppeld vwrdt aan 
de schommelingen van het indexcij
fer van de consumptieprijzen op de 
wijze bepaald in de artikelen 42 en 
43 van het koninklijk besluit van 
21 december 1971 houdende uitvoe
ring van sommige bepalingen van 
voormelde wet; 

Overwegende dat de rechter de 
aangepaste loongrens moet toepas
sen zolang de vergoeding niet defi
nitief is vastgesteld; 

Overwegende dat het arbeidshof 
derhalve, nu het voor de berekening 
van de vergoeding enkel het bedrag 
van de loongrens op de datum van 
de consolidatie van de letsels in 
acht neemt, zonder rekening te hou
den met de latere schommelingen 
van het indexcijfer van de consump
tieprijzen, zijn beslissing waarbij de 
basisloongrens met bevestiging van 
het beroepen vonnis vanaf voor
melde datum op 437.040 frank wordt 
vastgesteld, niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, voor zover het 
beslist dat het basisloon 437.040 
frank bedraagt, en verweerster ver
oordeelt om aan eiser op die grand
slag de hem toekomende vergoedin
gen te betalen; beveelt dat van dit 
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arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; gelet op arti
kel 68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 651 

3' KAMER - 28 juni 1982 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- WERKNEMERS - BEROEPSLOOPBAAN -
BEWIJS VAN TEWERKSTELLING - PERI ODE 
NA 31 DEC. 1944 - PENSIOENSTORTING -
BEG RIP. 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. VAN BOGAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1980 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, 32, 
§ 1, eerste lid, b, tweede lid, 32ter, eerste 
lid, van het koninklljk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers, gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 3 december 1970 en 5 april 
1976, 1, 1°, 3, 4, littera B, 1°, 5 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, gewijzigd door de wet van 
29 december 1952, 6, 13, 14, 15, 3°, 24 van 
de wet van 18 juni 1930 tot herziening 
van de wet van 10 maart 1925 betref
fende de verzekering met het oog op de 
rust- en overlevingspensioenen der 
bedienden, gewijzigd door de wet van 
3 maart 1933, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat, 
voor de vaststelling van het rustpensioen 
van verweerder, de jaren 1946 tot en met 
1957 onder de erkende loopbaanjaren 
begrepen worden, met dien verstande 
dat de beroepsloopbaan aldus, met 
ingang van 1 juni 1977, op 37/45 gebracht 

Voor de periode na 31 dec. 1944 wordt wordt, op grand dat eiser ten onrechte 
het bewijs van tewerkstelling waar- besluit dat voor de periode van 1 april 
door het recht op rustpensioen wordt 1954 tot 31 december 1957 de afhoudin
geopend, onder meer geleverd door elk gen niet zouden gebeurd zijn op het vol
bescheid dat bewijst dat de werkne- ledig loon en op de aldus geldende voor
mer voor zijn pensioen gestort heeft; delen; dat uit het uittreksel van de 
aan deze voorwaarde is niet voldaan individuele rekening blijkt dat regelma
wanneer alleen de bijdragen bedoeld tig en voldoende afhoudingen en stortin
in de wet van 18 juni 1930 zijn betaald; gen werden verricht; dat eiser niet het 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe- bewijs levert dat het hier enkel kapitali
Jijke Zekerheid moeten de pensioenbij- satiestortingen betreft; dat ook door 
dragen betaald zijn die met toepassing eiser niet wordt aangetoond dat de 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 ver- afhoudingen niet op het volledig loon of 
schuldigd waren (1). (Art. 32, § 1, eer- de aldus geldende voordelen gebeurden, 
ste lid, b, K.B. 21 dec. 1967 .) doch dat dit integendeel wordt tegenge-
-----------------~ sproken door de werkelijkheid, nu geble

(1) Zie R.v.St. 29 mei 1962, nr. 9402 (Verz. 
Arr. R.v.St., 1962, 491); 15 okt. 1963, nr. 10.214 
(ibid., 1963, 760); 26 nov. 1963, nr. 10.287 (ibid., 
1963, 888) en 14 maart 1968, nr. 12.869 (ibid., 
1968, 215). 

De cone!. van het O.M. bij dit arrest is ver
schenen in R. W., 1982-83, 1252 tot 1256. 

ken is dat de verdiensten van verweerder 
eerder gering waren; dat het loonbedrag 
dat een werknemer in ruil voor zijn 
arbeidsprestaties ontvangt, geen maatstaf 
kan zijn bij de beoordeling van een al dan 
niet gewoon en hoofdzakelijk karakter 
van de tewerkstelling; dat dit gewoon en 
hoofdzakelijk karakter trouwens slechts 
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vereist is voor de jaren gelegen v66r 
1 januari 1955; dat ten deze uit het geheel 
van de beroepsloopbaan van verweerder, 
lopende vanaf 1937 tot 1962, blijkt dat 
deze uitsluitend en alleen als werknemer 
heeft gewerkt, zodat uit de relatief lage 
inkomsten niet kan afgeleid worden dat 
zijn arbeidsprestaties v66r 1955 niet een 
gewoon en hoofdzakelijk karakter gehad 
hebben, 

terwijl, eerste onderdeel, de door het 
arrest in aanmerking genomen indivi
duele rekening van eiser slechts stortin
gen vermeldt gedaan aan de erkende 
verzekeringsmaatschapij « Cie belge 
d'Assurance gemerale »; aan deze maat
schappij kapitalisatiestortingen werden 
gedaan en geen repartitiestortingen, 
zodat het arrest. door te beslissen dat 
het niet bewezen was dat het enkel kapi
talisatiestortingen zou betreffen, de 
bewijskracht van dit stuk miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, 1, 1", 3, 4, littera B, 1", 
5 van de besluitwet van 28 december 
1944, 6, 13, 14, 15, 3", en 24 van de wet 
van 18 juni 1930); 

tweede onderdeel, de door het arrest 
in aanmerking genomen individuele 
rekening van verweerder de erkende 
verzekeringsmaatschappij « Cie belge 
d'Assurance gemerale » en dus de kapita
lisatiebijdrage betrof; dit stuk derhalve 
geen bewijs levert dat verweerder voor 
de periode van 1 januari 1946 tot 
31 maart 1954 repartitiebijdragen, die 
aan de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid moeten gestort worden, 
betaald heeft en het arrest, door aan 
eiser het tegenbewijs op te leggen, de 
last van het bewijs die op verweerder 
ligt, miskent (schending van de 
artikelen 32, § 1, eerste lid, b, 32ter, eer
ste lid, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, 1, 1", 3, 4, littera B, 1", 
5 van de besluitwet van 28 december 
1944, 6, 13, 14, 15, 3", 24 van de wet van 
18 juni 1930, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek}; 

derde onderdeel, de motieven van het 
arrest betreffende de destijds toepasse
lijke bijdragen die van verweerders vol

eiste bewijs niet geleverd werd (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 23, § 1, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 32, § 1, eerste lid, b, van het 
koninklijk besluit van 21 december 
1967, het bewijs van de tewerkstel
ling waardoor het recht op het rust
pensioen wordt geopend, voor de 
periode na 31 december 1944 onder 
meer wordt geleverd « door elk 
bescheid dat bewijst dat de werkne
mer voor zijn pensioen gestort 
heeft »; 

Dat voor de periode van 1 januari 
1946 tot 31 maart 1954 aan deze 
voorwaarde niet is voldaan, wan
neer alleen de bijdragen bedoeld in 
de wet van 18 juni 1930 zijn betaald; 
dat aan de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid de pensioen
bijdragen moeten betaald zijn die 
met toepassing van de besluit
wet van 28 december 1944 verschul
digd waren; 

Dat aan een bediendenpensioen
fonds aileen de bijdragen bedoeld in 
de wet van 18 juni 1930 konden wor
den betaald en niet die welke, met 
toepassing van de besluitwet van 
28 december 1944, aan de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zeker
heid dienden te worden betaald; 

Overwegende dat op het uittreksel 
van de individuele rekening waarop 
het arrest steunt, is vermeld welke 
bijdragen aan het bediendenpen
sioenfonds werden betaald; dat deze 
vermeldingen dus geen betrekking 
hebben op de bijdragen die aan de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid dienden te worden be
taald; 

ledig loon tijdens de periode van 1 april Dat het arbeidshof derhalve uit 
1954 tot 31 december 1957 zouden afge- het overgelegde uittreksel van de 
houden zijn, vaag en duister zijn; het feit individuele rekening niet wettig kon 
dat verweerder geen hoge verdiensten 
had, niets te maken heeft met het bewijs afleiden. dat de vereiste afhoudingen 
en de indlviduele rekening alleen kapita- en ~tortmgen werden gedaan om de 
lisatieb1jdragen betreft, zodat het ver- 1 penode van 1 januari 1946 tot 
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31 maart 1954 voor de vaststelling 
van verweerders beroepsloopbaan in 
aanmerking te nemen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, als gevolg van 

de gegrondbevinding van het tweede 
onderdeel, dit onderdeel geen be
lang meer vertoont in zoverre het 
betrekking heeft op het in aanmer
king nemen van verweerders 
beroepsloopbaan van 1 januari 1946 
tot 31 maart 1954; 

Overwegende dat, wat de beroeps
loopbaan van 1 april 1954 tot 
31 december 1957 betreft, het 
arbeidshof op de individuele reke
ning steunt om te beslissen dat de 
afhoudingen op het volledig loon 
zijn gedaan; 

Dat op dit punt de bewijskracht 
van de individuele rekening niet 
wordt miskend; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat u.it de in het 

middel aangehaalde redengeving 
van het arrest du.idelijk blljkt op 
vvelke gronden het arbeidshof oor
deelt dat de afhou.dingen op het vol
ledig loon werden verricht; dat aldus 
aan het vormvereiste van artikel 97 
van de Grondwet is voldaan; 

Overwegende dat het onderdeel 
kennelijk bij verschrijving artikel 23 
in plaats van artikel 32 van het 
koninklijk besluit van 21 december 
1967 als geschonden wettelijke bepa
ling vermeldt; 

Dat § 1, tweede lid, van dit 
artikel 32 niet bepaalt hoe dlent te 
worden bewezen dat de afhoudingen 
op het volledig loon werden verricht; 
dat eiser geen andere bepaling aan
wijst welke de bewijsvoering regelt; 
dat de vermelde wettelijke bepalin
gen derhalve niet volstaan om de 
grief te staven dat het vereiste 
bewijs niet werd geleverd; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aan.genomen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre de 
periode van 1 januari 1946 tot 
31 maart 1954 in aanmerking wordt 
genomen voor de vaststelling van 
verweerders beroepsloopba<:m; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 1017 van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de 
aldu.s beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

28 juni 1982 - 3• kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijklrzidende 
conclrzsie van de Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 652 

3' KAMER - 28 juni 1982 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VERJARING - VORDERING TOT 
HERSTEL VAN DE SCHADE, DOOR EEN MIS
DRJJF VEROORZAAKT - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - VER

JARING - RECHTSVORDERING TOT BETALING 
VAN EEN LOON, WAARVAN DE WANBETALING 
EEN MISDRIJF OPLEVERT. 

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

ARBEIDSOVEREENKOMST - RECHTSVORDE
RING TOT BETALING VAN EEN LOON WAAR
VAN DE WANBETALING EEN MISDRIJF OPLE
VERT 

1o Wanneer het niet betalen van loon 
een misdrijf is, kan de werknemer een 
rechtsvordering tot herstel van de 
schade, door dit misdrijf veroorzaakt, 
instellen, oak al vormt het niet betalen 
van dat loon tevens het niet-nakomen 
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van een verbintenis die uit de arbeids
overeenkomst voortspruit (1). (Art. 3 
wet 17 april 1878.) 

2o en 3° De rechtsvordering tot betaling 
van een loon waarvan de wanbetaling 
een overtreding oplevert van de straf
bepalingen vervat in de artikelen 42 
Wet Bescherming Loon en 56 
C.A.O.-wet, verjaart door verloop van 
vijf jaar, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, zon
der echter te kunnen verjaren v66r de 
strafvordering (2). (Artt. 26 en 28 wet 
17 april 1878.) 

(CLIJSTERS T. FOTOGRAVURE LIMBURG P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1981 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 4, 26, als vervan
gen door de wet van 30 mei 1961, van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 42 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werlmemers en 56 van 
de wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites, 

doordat het arrest eisers vordering, 
strekkende tot betaling van 129.260 frank 
" schadeloosstelling wegens overtreding 
van de wet op de bescherming van het 
loon en van de wet op de C.A.O.'s en de 
paritaire comites, door het niet betalen 
van het wettelijk minimumloon van 
het nationaal paritair comite der druk
kerijen, grafische kunst en dag
bladbedrijf ''• en van 8.747 frank 
« schadeloosstelling wegens niet-betaling 
eindejaarspremie op het wettelijk uur
loon "• niet ontvankelijk verklaart 
wegens verjaring, de vordering ingeleid 
zijnde meer dan een jaar na de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst, en 
zulks met toepassing van artikel 6 van 

de wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, op grond onder meer 
" dat (eiser) uit het !outer bestaan van 
een strafbepaling niet vermag af te lei
den dat hij naast zijn vordering uit de 
arbeidsovereenkomst ook nog over een 
vordering uit misdrijf met een eigen 
voorwerp beschikt; dat een dergelijk 
voorwerp slechts aanwezig is wanneer 
de strafbepaling het naleven wil verzeke
ren van een gedragsnorm voor aile deel
nemers aan het maatschappelijk ver
keer, buiten elke contractuele betrekking 
om; dat zulks niet het geval is met de 
bepalingen van artikel 42 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers en 
artikel 56 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomst en de paritaire comites 
die ertoe strekken de uitvoering te waar
borgen van een verbintenis, zoals het 
betalen van een (minimumloon), die 
aileen door het sluiten van een arbeids
overeenkomst kan ontstaan; dat ar
tikel 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering de verjaring 
regelt van de burgerlijke vordering uit 
een misdrijf, doch zulke vordering niet 
schept waar er geen voorhanden is; dat 
de strafbepaling, die de uitvoering van 
een contractuele verbintenis handhaaft, 
geen burgerlijke vordering schept ver
mits de contractuele verbintenis onaf
hankelijk van de strafmaatregel bestaat 
en dat men door in clat verband over een 
vordering " ex delicto" te spreken, aileen 
die verbintenis of het spiegelbeeld ervan 
oproept "• na weliswaar te hebben vast
gesteld dat eiser aanvoerde de vordering 
« ex delicto , te hebben gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, de vordering 
strekkende tot betaling van een geldsom 
die krachtens een contractuele en/of een 
wettelijke verbintenis verschuldigd is, 
een rechtsvordering is tot herstel van de 
door een misdrijf veroorzaakte schade, 
wanneer de niet-uitvoering der verbinte
nis tevens een strafbaar feit is, en de 
rechtsvordering tot herstel van de 
schade door een misdrijf veroorzaakt, 
behoort aan degene die de schade gele------------------l den heeft, ongeacht of dit misdrijf de 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 330) met cone!. van proc.-gen. Dumon, in 
Bull. en Pas., 1980, I, 623; Cass., 7 okt. 1980 
(A.C., 1980-81, nr. 83). 

(2) Zie Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978, 403), 
met cone!. van het O.M., z1e ook de m de 
vonge noot vermelde arresten. 

niet-uitvoering van een contractuele 
en/of wettelijke verbintenis sanctioneert, 
dan wei de niet-naleving van een alge
mene gedragsnorm (schendmg van de 
in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen, met uitzondering van arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878); 
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tweede onderdeel, eisers vordering een 

burgerlijke rechtsvordering is, volgend 
uit een misdrijf, en derhalve verjaart 
door verloop van vijf jaar, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd, zodat het arrest, door desniet
temin een verjaringstermijn van slechts 
een jaar in aanmerking te nemen, de 
bepaling van artikel 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, vervangen door de wet van 30 mei 
1961, schendt : 

Overwegende dat, wanneer het 
niet-betalen van loon een misdrijf is, 
de werknemer een rechtsvordering 
kan instellen tot herstel van de 
schade door dit misdrijf veroor
zaakt, ook al vormt het niet-betalen 
van dat loon tevens het niet-nako
men van een verbintenis die uit de 
arbeidsovereenkomst voortspruit; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eisers vordering steunde 
op de overtreding van de strafbepa
lingen vervat in de artikelen 42 van 
de wet van 12 april 1965 van 
de wet van 5 december 1968; 

Dat de rechtsvordering die uit dit 
misdrijf volgt, met toepassing van 
de artikelen 26 en 28 van de wet 
van 17 april 1878, verjaart door ver
loop van vijf jaar, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd, 
zonder echter te kunnen verjaren 
v66r de strafvordering; 

Dat het arrest derhalve, door op 
grond van de in het middel aange
haalde consideransen te oordelen 
dat, met toepassing van artikel 6 
van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, enkel de ver
jaring van een jaar na de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst 
ten deze in aanmerking komt, de 
ingeroepen wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankehjk wordt 
verklaard; beveelt dat van onderha.,. 

vig arrest melding 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 Arbeidshof te Brus
sel. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Bayart. 

Nr. 653 

3' KAMER - 28 juni 1982 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN - ONDUIDELIJK MIDDEL -
BEG RIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGE
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE
ZINGEN - ONTSLAG WEGENS DRINGENDE 
REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE 
REDEN DOOR RET ARBEIDSGERECHT - PRO
CEDURE- TERMIJN VAN HOGER BEROEP. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - EINDVONNIS - BEGRIP. 

1o Niet onduidelijk is het middel dat 
alleen de schending aanvoert van het 
wetsartikel dat het toepasselijke wets
artikel heeft vervangen, en niet van 
het vervangen artikel zelf. 

2o Hoger beroep tegen een vonnis van de 
arbeidsrechtbank waarbij uitspraak 
wordt gedaan over een betwisting 
nopens de ontvankelijkheid van de 
vordering tot aanneming van een drin
gende reden die het ontslag van 
een werknemersafgevaardigde in een 
ondernemingsraad of een kandidaat 
bij de verkiezingen verantwoordt, 
dient te worden ingesteld binnen acht 
werkdagen na kennisgeving van het 
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vonnis aan partijen. (Art. 21, § 2, 
vierde lid, wet 20 sept. 1948, gew. hij 
K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.) 

3" Een vonnis waarbij uitspraak wordt 
gedaan over de ontvankelijkheid van 
een rechtsvordering is een eindvonnis 
(1). (Art. 19 Ger.W.) 

(INTERCOM N.V. T. DOCCLO) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1981 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 28, 860, 862, § 1, 1°, 
865 van het Gerechtelijk Wetboek en 5, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktoher 1978, 

doordat het arrest enerzijds vaststelt 
dat het heroepen vonnis van 22 april 
1980 de vordering van eiseres om de 
ingeroepen dringende reden te erkennen 
toelaatbaar verklaart en dat dit von
nis door de griffier, overeenkomstig arti
kel 919 van het Gerechtelijk Wethoek, bij 
gerechtsbrief ter kennis gebracht werd 
van de partijen op 24 april 1980 en, 
anderzijds, oordeelt dat het hoger beroep 
bij verzoekschrift van 20 januari 1981 
door verweerder tegen het vonnis van 
22 april 1980 tijdig werd ingesteld, 

kracht van gewijsde en het deshetref
fende artikel 28 van het Gerchtelijk Wet
hoek schendt : 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel aangevoerd en afgeleid uit 
een gebrek aan duidelijkheid, nu 
eiseres zich ertoe beperkt de schen
ding van artikel 5, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978 in te roepen zonder te pre
ciseren dat het ten deze een konink
lijk besluit betreft tot wijziging van 
twee welbepaalde wetten en zonder 
het gewijzigde artikel 21, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 in te roe
pen: 

Overwegende dat het in het mid
del vermelde artikel 5, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
ber 1978, luidens zijn aanhef, 
artikel 21, § 2, eerste lid, van de wet 
van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven 
vervangt; dat door de vermelding 
van genoemd artikel 5, § 1, derhalve 
geen twijfel kan bestaan over de 
wetsbepaling waarvan de schending 
wordt aangeklaagd; dat het middel 
de aangevoerde onduidelijkheid niet 
inhoudt; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno- . terwijl, volgens artikel 5, § 1, van het 

koninklijk hesluit nr. 4 van 11 oktober men; 
1978, het hoger heroep tegen e.en vonnis 

Over het middel zelf : over het ontslag van een werknemers
vertegenwoordiger in de ondernemings- Overwegende dat, overeenkomstig 
raad wegens dringende reden, dient artikel 21, § 2, van de wet van 
ingesteld te worden hinnen acht werkda- 20 september 1948, gewijzigd bij 
gen na de kennisgeving van het vonnis koninklijk besluit nr. 4 van 11 okto
aan de partijen bij gerechtsbrief en deze ber 1978, de werknemersafgevaar
termijn een vervaltermijn is in de zin 
van artikel 860 van het Gerechtelijk Wet- digden in de ondernemingsraden en 
hoek, zodat het arrest, door op grond van de kandidaten bij de verkiezingen 
de boven geciteerde vaststellingen te wegens dringende reden slechts 
heslissen dat het hoger beroep van ver- kunnen worden ontslagen, wanneer 
weerder tegen het vonnis van 22 april de dringende reden vooraf door het 
1980 tijdig werd ingesteld, artikel 5, § 1, arbeidsgerecht is aangenomen; dat, 
van het koninklijk hesluit nr. 4 van luidens het vierde lid van die para-
11 oktober 1978, alsook artikel 860 van graaf, tegen het vonnis van de 
het Gerechtelijk Wetboek schendt en, 
door een mogelijkheid van hoger heroep arbeidsrechtbank hager beroep kan 
open te stellen voor het vonnis van worden ingesteld ~inne~ acht werk-
22 april 1980 dat in kracht van gewijsde dagen na de kenmsgevmg ervan; 
was gegaan, miskenning inhoudt van de Overwegende dat het bepaalde in 

I het voormelde vierde lid toepassing 
(1) Zie Cass., 6 dec 1974 (A.C., 1975, 408). vindt op elk eindvonnis dat de 



-1382-
arbeidsrechtbank in de zaak wijst; beroep tegen deze beslissing ontvan
dat tegen een vonnis alvorens recht kelijk te verklaren; 
te doen, met toepassing van 
artikel 1055 van het Gerechtelijk 
W etboek, hoger beroep kan worden 
ingesteld tegelijkertijd als tegen het 
eindvonnis; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank bij vonnis van 22 april 1980 
besliste dat de vmdering van eiseres 
niet toelaatbaar was, in zoverre zij 
ertoe strekte de schorsing van de 
arbeidsovereenkomst te horen uit
spreken, maar dat zij rechtsgeldig 
en tijdig ingesteld was, in zoverre 
zij de aanneming van een dringende 
reden beoogde; dat het vonnis ver
volgens eiseres toeliet de als drin
gende reden aangevoerde feiten te 
bewijzen en een getuigenverhoor 
toestond; 

Dat dit vonnis een eindvonnis is 
in zoverre het uitspraak doet over 
de betwisting nopens de ontvanke
lijkheid van de rechtsvordering; dat 
het hoger beroep tegen deze beslis
sing diende te worden ingesteld bin-
nen acht werkdagen na de kennisge-
ving van het vonnis; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - VeP. 
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en Houtekier. 

Dat van het voormelde vonnis aan 
de partijen kennis werd gegeven bij 
gerechtsbrief van 24 april 1980; dat 
deze gerechtsbrief de termijn om Nr. 654 
hoger beroep in te stellen deed 
lopen, ook al vermeldde hij dat de 
kennisgeving werd gedaan overeen
komstig artikel 919 van het Gerech-

3' KAMER - 28 juni 1982 

telijk Wetboek; WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK-

Overwegende dat verweerder LOOSHEIDSUITKERING _ PASSENDE DIENST-
tegen het VOnnis van 22 april 1980 BETREKKING - LICHAMELIJKE GESCHIKT-
hoger beroep heeft ingesteld, HEID - BETWISTING - BEGRIP. 
behalve in zoverre het de vordering 
tot het vaststellen van de schorsing 
van de arbeidsovereenkomst niet 
toelaatbaar verklaarde; 

Dat het hoger beroep werd inge
steld op 20 januari 1981; dat het der
halve niet ontvankelijk was in 
zoverre het vonnis de vordering tot 
aanneming van de dringende reden 
toelaatbaar verklaarde, 

Dat hPt arrest artikel 21, § 2, 

De werkloze die door de geneesheer, 
aangewezen door het gewestelijk 
bureau, lichamelijk geschikt wordt ver
klaard om een aangeboden dienstbe
trekking te aanvaarden, kan zijn 
geschiktheid niet meer betwisten voor 
de arbeidsrechtbank, wanneer hij het 
bepaalde in artikel 38, tweede lid, niet 
in acht heeft genomen (1). (Art. 133 
Werkloosheidsbesluit.) 

.nerde hd, van de w<>t van 20 sep (1) .lte Cass., 23 JUlll 1980 ( 4.C., 1979 1980, 
tf'mber 1948 schendt door hf't hoger 1 nr 662!. 
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

T. MOSSELMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 september 1980 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 133, derde lid, 134, 135 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, 37 en 38 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid, 

doordat het arrest vaststelt dat, in 
strijd met wat door eiser werd voorge
houden, artikel 38 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 de werkloze 
geenszins verplicht, wanneer hij niet 
akkoord gaat met het hem betekende 
advies van de erkende geneesheer van 
het gewestelijk bureau, deze betwisting 
te doen beslechten door een administra
tieve scheidsrechterlijke medische exper
tise op straffe van verval van zijn recht 
de beweerde lichamelijke ongeschiktheid 
te bewijzen voor de bevoegde rechts
machten, doch bedoeld artikel aan de 
werkloze enkel de mogelijkheid biedt· 
om, door het voorleggen, binnen een 
bepaalde termijn, van een medisch attest 
van zijn behandelende geneesheer dat 
strijdig is met het advies van de erkende 
geneesheer van het gewestelijk bureau, 
dit advies te Iaten onderzoeken door de 
geneesheer van de medische arbeidsin
spectie, die dan een scheidsrechterlijke 
uitspraak doet; het arrest oordeelt dat 
het niet involgen van de aangeboden 
mogelijkheid de betwisting op medisch 
vlak te doen beslechten, tijdens de admi
nistratieve behandeling van het dossier, 
door een scheidsrechterlijke uitspraak, 
verweerder niet het recht ontneemt om 
voor de eerste maal het advies van de 
erkende geneesheer van het gewestelijk 
bureau te betwisten voor de bevoegde 
arbeidsrechtbank, 

terwijl artikel 133, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
voorschrijft dat de minister, na advies 
van het beheerscomite, de criteria van 
de passende dienstbetrekking en de pro
cedure bepaalt, welke dient te worden 
gevolgd in geval van betwisting over de 
lichamelijke of beroepsgeschikiheid van 
de werkloze om de aangeboden diensibe-

trekking uit te oefenen; in hoofdstuk V, 
voorschriften tot uitvoering van artikel 
133 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, de artikelen 37 en 38 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 de procedure regelen die dient te 
worden gevolgd wanneer problemen rij
zen in verband met de lichamelijke 
geschiktheid van de werkloze of de 
werkloos geworden werknemer; arti
kel 38 van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 voorschrijft dat de werkne
mer die verklaart dat hij lichamelijk niet 
geschikt is om een dienstbetrekking te 
vervullen, zo spoedig mogelijk moet 
onderworpen worden aan het medisch 
onderzoek van de geneesheer aangewe
zen door het gewestelijk bureau, en dat 
dit bureau het advies van die geneesheer 
aan de werknemer betekent met een 
aangetekend schrijven; voormeld artikel 
voorts bepaalt : « zo de werknemer, die 
door de geneesheer van het gewestelijk 
bureau geschikt bevonden werd, ten laat
ste binnen acht werkdagen na deze bete
kening, een attest van zijn behandelende 
geneesheer voorlegt dat strijdig is met 
het advies van de geneesheer van het 
gewestelijk bureau, wordt het geschil 
voor scheidsrechterlijke uitspraak aan 
de geneesheer van de medische arbeids
inspectie voorgelegd >>; het arrest, door te 
beslissen dat verweerder, hoewel hij bin
nen de door artikel 38 voorgeschreven 
termijn van acht werkdagen geen attest 
van zijn behandelende geneesheer voor
legde dat strijdig was met het advies van 
de geneesheer van het gewestelijk 
bureau, toch zijn recht behield om zijn 
lichamelijke geschiktheid nog voor de 
bevoegde arbeidsrechtbank te betwisten, 
voorbijgaat aan het dwingende karakter 
van de met toepassing van artikel 133, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, door artikel 38 van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
voorgeschreven procedure welke client te 
worden gevolgd bij betwisting over de 
lichamelijke geschiktheid : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat ver
weerder heeft geweigerd de hem 
aangeboden dienstbetrekking te 
aanvaarden wegen gezondheidsrede
nen en omdat het aangeboden werk 
te zwaar zou zijn; dat de geneeshesr 
aangewezen door het gewestelijk 
bureau van eiser oordeelde dat ver
weerder lichamehjk geschikt was 
om de aangeboden betrekking mt tf' 
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oefenen; dat de directeur van het 
gewestelijk bureau van eiser, met 
toepassing van de artikelen 134, 
tweede lid, 3°, en 135 van het 
koninklljk besluit van 20 december 
1953, verweerder uitsloot van het 
recht op werkloosheidsuitkering 
voor een periode van vier weken 
wegens weigering om een passende 
dienstbetrekking !n de zin van arti
kel 133 van voormeld besluit te aan
vaarden; 

Overwegende dat, luidens het 
derde lid van laatstvermeld artikel, 
de minister de procedure bepaalt 
<< welke dient te worden gevolgd in 
geval van betwisting over de licha-
melijke of beroepsgeschiktheid van 
de werkloze om de aangeboden 
betrekking uit te oefenen »; 

Dat, krachtens artikel 38, eerste 
lid, van het ministerieel besluit van 
4 juni 1954, de werknemer die ver
klaart dat hij lichamelijk niet 
geschikt is om een dienstbetrekking 
te vervullen, aan het medisch onder
zoek van de geneesheer aangewezen 
door het gewestelijk bureau van 
eiser wordt onderworpen; dat, vel
gens het tweede lid van dat artikel, 
indien het aldus uitgebrachte advies 
door de werknemer aan de hand 
van een attest van zijn behande
lende geneesheer wordt betwist, het 
geschil voor scheidsrechterlljke uit
spraak aan de geneesheer van de 
medische arbeidsinspectie wordt 
voorgelegd; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; gelet op arti
kel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Antwerpen. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Simont. 

Nr. 655 

3' KAMER - 28 juni 1982 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - OPZEGGINGSTERMIJN - BEREKE
NING - DIENSTTIJD - BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEEINDIGING NA MEER DAN ZES MAANDEN 
- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TIJD - VERGOEDING - IN AANMER
KING TE NEMEN OPZEGGINGSTERMIJN. 

1o Voor de vaststelling van de opzeg
gingstermijn komen de perioden gedu
rende welke de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is geschorst, als 
diensttijd in aanmerking. [Art. 15, § 1, 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
(1).] 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de werkloze die door 
de geneesheer, aangewezen door 
het gewestelijk bureau, llchamelijk 
geschikt wordt verklaard om een 2° Voor de vaststelling van de opzeg-
aangeboden dienstbetrekking te gingstermijn die in acht moet worden 
aanvaarden, zijn geschiktheid niet genomen voor de berekening van de 
meer kan betwisten voor de arbeids- vergoeding die de werkgever dient te 

betalen wanneer hij een einde maakt 
rechtbank wanneer hij het bepaalde aan de arbeidsovereenkomst voor 
m artikel 38, tweede lid, niet heeft onbepaalde tijd van een bediende 
m acht genomen; wiens arbeidsongeschiktheid meer dan 

zes maanden duurt, komt mede in aan-
Dat het arrest, door te besllssen, merking de periode gedurende welke 

zoals in het middel weergegeven, de 1----------------
voormelde bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
(1) Thans art. 82, § 2, Arbe1dsovereenkom 

stenwet. 
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de arbeidsovereenkomst wegens ar
beidsongeschiktheid was geschorst 
(2). [Art. 12 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden (3).] 

(VAN WAES T. GIST- EN SPIRITUSFABRIEKEN 
BRUGGEMAN N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 mei 1981 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9, inzonderheid § 1, 
eerste lid, 12, inzonderheid eerste lid, en 
15 van de wetten betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, gewijzigd door 
de wetteli van 10 december 1962 en 21 
november 1969, 

doordat het arrest, nu eiseres in dienst 
was sedert 17 juni 1963 en sedert 28 juli 
1965 arbeidsongeschikt wegens ziekte, de 
opzeggingstermijn volgens welke de ver
goeding door verweerster te betalen 
rp.oet berekend worden - om op 20 juni 
1975 een einde gesteld te hebben aan het 
contract -, bepaalt op drie maanden en 
zich hiervoor hoofdzakelijk steunt op de 
motivering dat : « ter beoordeling van 
het feit of de schorsingsperiode wegens 
ziekte al dan niet moet aangerekend 
worden om de ancienniteit van de werk
nemer in het bedrijf te bepalen, de rech
ter elk afzonderlijk dient te beoordelen; 
dat bij een uitzonderlijk lange arbeidson
derbreking geen sprake meer kan zijn 
van " een in dienst zijn " volgens de 
bewoordingen van artikel 15 van de 
gecoordineerde wetten op de arbeids
overeenkomst voor bedienden; dat ter 
zake eiseres, na een relatief korte 
arbeidsperiode van amper twee jaren, 
gedurende bijna tien jaar uit het bedrijf 
wegbleef wegens arbeidsongeschiktheid; 
dat bezwaarlijk nog sprake zou kunnen 
zijn van een in dienst zijn gedurende 
deze tien jaren afwezigheid; dat derhalve 
deze tien jaren afwezigheid niet kunnen 
aanvaard worden als dienstprestatie, 

(2) Zie Cass., 21 okt. 1960 (A.C., 1961, 165); 
9 maart 1981 (ibid., 1980-81, nr. 398) en 17 mei 
1982 (ibid., 1981-82, nr. 554). 

(3) Thans art. 78 Arbeidsovereenkomsten
wet. 

zodat verweerster terecht eiseres heeft 
ontslagen met een opzeggingstermijn 
van drie maanden, rekening houdende 
met de twee jaren effectieve arbeidspres
taties », 

terwijl, naar de aangehaalde gecoordi
neerde wetten, de duur van de opzeg
gingstermijn, op grond waarvan de ver
goeding, als bedoeld in artikel 12, ver
schuldigd door de werkgever die een 
einde maakt aan de overeenkomst wan
neer de arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van ziekte of ongeval meer dan 
zes maanden duurt, wordt bepaald door 
artikel 15; door de duur van de opzeg
gingstermijn, door de werkgever in acht 
te nemen ten aanzien van de bediende, 
te bepalen naar de tijdspanne gedurende 
welke de bediende in dienst was, het 
voorschrift van artikel 15 de duur van de 
arbeidsovereenkomst beoogt; de onmoge
lijkheid van de bediende om arbeid te 
verrichten ten gevolge van ziekte of 
ongeval, de arbeidsovereenkomst laat 
bestaan en slechts haar uitvoering 
schorst (artikel 9, § 1, eerste lid); welke 
dus ook de verhouding weze tussen de 
duur van zijn arbeidsongeschiktheid en 
zijn arbeidsprestaties, de bediende moet 
beschouwd worden als in dienst zijnde 
van de werkgever zolang die geen 
gebruik maakt van de mogelijkheid 
geboden door artikel 12 om een einde te 
stellen aan de arbeidsovereenkomst mits 
een vergoeding te betalen; door te beslis
sen dat, om de duur van de opzeggings
termijn die moet in acht genomen wor· 
den voor de berekening van deze vergoe
ding, de rechter mag oordelen in welke 
mate moet rekening worden gehouden 
met de periodes van arbeidsongeschikt
heid en, ten deze, dat er geen rekening 
moet worden gehouden met de periode 
van arbeidsongeschiktheid tussen 28 juli 
1965 en 20 juni 1975, het arrest bijgevolg 
de in het middel aangeduide wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat, volgens arti
kel 15, § 1, van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bedienden
contract, de duur van de opzeggings
termijn afhankelijk is van de tijd 
dat de bediende in dienst van de 
werkgever is geweest; dat de dienst
tijd wordt bepaald door de periode 
dat de dienstbetrekking tussen 
beide partijen heeft bestaan, onge
acht of de bediende gedurende de 
hele periode daadwerklijk arbeid 
heeft verricht; dat de bediende in 
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dienst van de werkgever blijft wan- Nr. 656 
neer de uitvoering van de arbeids
overeenkomst is geschorst, ongeacht 
de duur van de schorsing; 3' KAMER - 28 juni 1982 

Overwegende dat de opzeggings
termijn, die in acht moet worden 
genomen voor de berekening van de 
vergoeding die de werkgever met 
toepassing van artikel 12 client te 
betalen wanneer hij een einde 
maakt aan de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd van een 
bediende wiens arbeidsongeschikt
heid meer dan zes maanden duurt, 
wordt vastgesteld overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 15; dat voor 
de vaststelling van de opzeggingster
mijn dienvolgens ook in aanmerking 
komt de periode gedurende welke 
de arbeidsovereenkomst wegens ar
beidsongeschiktheid was geschorst; 

Dat het middel gegrond is; 

Om di.e redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het voor 
de berekening van de aan eiseres 
verschuldigde vergoeding geen reke
ning houdt met de periode gedu
rende welke de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst was geschorst, 
en in zoverre uitspraak wordt 
gedaan over de kosten; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
DeBruyn. 

DIENSTPLICHT - UITSTEL - EERSTOPGE
ROEPENE UIT EEN GEZIN MET VIJF KINDE
REN - BEGRIP. 

Een dienstplichtige heeft geen recht op 
uitstel als eerstopgeroepene uit een 
gezin met ten minste vijf kinderen in 
leven, wanneer een andere broer vrij
Jating op morele grand heeft bekomen 
met toepassing van artikel 12, § 1, 4", 
Dienstplichtwet, oak al heeft deze 
broer het gezin intussen verlaten (1). 
(Art. 10, § 1, 5", Dienstplichtwet.) 

(BISSCHOP) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 mei 1982 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 10, § 1, 5", van de bij 
koninklijk besluit van 30 april 1962 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, 

doordat de Hoge Militieraad eisers op 
voormelde wetsbepaling steunend ver
zoek om uitstel weigert op grond : « dat 
uit de stukken van de bundel blijkt dat 
eiser weliswaar tot een gezin behoort dat 
ten minste vijf kinderen in leven telt, 
doch dat zijn oudste broer August met 
de lichting 1978 de vrijlating van mili
taire dienst als lid van een groot gezin 
heeft bekomen; dat deze broer bijgevolg 
de hoedanigheid van eerstopgeroepene 
bezit en dat het feit dat hij het gezin 
heeft verlaten, hem deze hoedanigheid 
niet heeft doen verliezen; dat (eiser) in 
de gegeven omstandigheden niet voldoet 
aan de vereisten om op het gevraagde 
uitstel aanspraak te kunnen maken "• 

terwijl eisers oudere broer, Bisschop 
August, bij beslissing van de militieraad 
van 1 juni 1977 werd vrijgelaten op 
grond van artikel 12 van de Dienstplicht
wet; die broer dan ook niet, of althans 
niet meer, als eerstopgeroepene kan wor
den beschouwd in de zin van artikel 10, 
§ 1, 5"; eiser bijgevolg zijn aanvraag om 

{1) Zie Cass., 26 mei en 29 sept. 1924 (Bull. 
en Pas., 1924, I, 364 en 523). 
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uitstel wei degelijk kan gronden op dit 
artikel 10, § 1, 5", vermits hem de kwalifi
catie eerstopgeroepene toekomt; 
bovendien de oudste broer August reeds 
sedert geruime tijd het gezin verlaten 
heeft, zodat het gezin momenteel nog uit 
vijf kinderen bestaat, waarvan eiser als 
de eerstopgeroepene dient te worden 
beschouwd : 

Overwegende dat artikel 10, § 1, 
5°, van de Dienstplichtwet als 
voorwaarde tot uitstel van dienst 
vermeldt dat de ingeschrevene de 
eerstopgeroepene uit een gezin met 
ten minste vijf kinderen in leven 
moet zijn; 

Overwegende dat eisers oudste 
broer vrijlating op morele grond 
heeft bekomen als lid van een groot 
gezin, dit is met toepassing van arti
kel 12, § 1, 4°, van dezelfde wetten; 
dat deze broer de eerstopgeroepene 
van het gezin is, ook al heeft hij het 
gezin intussen verlaten; 

Dat eiser derhalve niet als 
eerstopgeroepene kan worden be
schouwd; 

Dat het middel faalt naar recht; 

SPRAAK OP DE STRAFVORDERING IS BESLIST 
- SCHORSING VAN DE VERJARING VANAF DE 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING TOT AAN 
HET ARREST. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITINGSDAAD VAN DE VER
JARING - NIEUWE TERMIJN - AANVANG. 

1" Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing 
waarbij definitief en op tegenspraak op 
de strafvordering uitspraak is gedaan, 
is de verjaring van die vordering 
geschorst vanaf de uitspraak van die 
beslissing totdat het cassatiearrest 
wordt uitgesproken (1). (Art. 24 wet 
17 april 1878.) 

2" De dag waarop de daad van stuiting 
van de verjaring van de strafvordering 
heeft plaatsgehad, is begrepen in de 
nieuwe verjaringstermijn die vanaf die 
dag is beginnen te Jopen (2). (Art. 23 
wet 17 april 1878.) 

(VANHALST T. « JANSSEN PHARMACEUTICA , 
N.V.; POLLENTIER, HUYS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1981 

Om die redenen, verwerpt de door het Hof van Beroep te Brussel 
voorziening. 

28 juni 1982 - 3' kamer - Voorzitter: 
de h. Meeus, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Delva - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Wagemans, 
Antwerpen. 

Nr. 657 

2' KAMER - 29 juni 1982 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - SCHORSING VAN DE VERJA
RING - VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING WAARBIJ DEFINITIEF EN OP TEGEN 

gewezen; 
Gelet op het arrest van het Hof 

van 18 maart 1981 (3); 

I. Op de voorziening van Van
halst en Pollentier : 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser Vanhalst, op 29 december 
1981 ingesteld en gericht tegen alle 
beschikkingen van het bestreden 
arrest, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is, voor zover ze 
gericht is tegen de beslissing die ten 
aanzien van bepaalde telastleggin
gen de strafvordering door verjaring 

(1) Cass., 27 maart 1979 (A C., 1978-79, 883) 
en de noot, get. R.-A. D., en 11 maart 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 438). 

(2) Cass., 4 feb. 1974 (AC., 1974, 605). 

(3) A.C., 1980-81, nr. 413. 
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vervallen verklaart en tegen de 
beslissing die hem van bepaalde 
andere telastleggingen vrijspreekt; 

deed over de strafvordering tegen de 
eisers, cassatieberoep in te stellen, louter 
om de naleving van hun recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak door 
een onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie af te dwingen, en de 
eisers in een dergelijk geval aanspraak 
konden maken op de verj aring van de 
tegen hen ingestelde strafvordering tij
dens de periode waarin het cassatiebe
roep aanhangig was, te meer daar het 
cassatieberoep in eerste instantie was 
ingesteld tegen het arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 13 december 
1979, dat uitspraak deed op de door de 
eisers voorgedragen akte van wraking, 
en, luidens het arrest van het Hof van 
Cassatie van 18 maart 1981, de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring, vervat in het arrest van 31 maart 
1980, slechts het gevolg was van de ver
nietiging van het arrest van 13 december 
1979 (schending van artikel 24 van de 
wet van 17 april 1878) : 

Overwegende dat eiser Vanhalst 
afstand doet van de voorziening die 
hij op 6 januari 1982 heeft ingesteld; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser Pollentier bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, voor 
zover ze gericht is tegen de beslis
sing die hem van bepaalde telastleg
gingen vrijspreekt; 

A. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissing die hen op de strafvorde
ring veroordeelt : 

Over het middel, dat voor beide eisers 
gelijkluidend is, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 24 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest, ten aanzien van de 
verj aring van de strafvordering ingesteld 
tegen ieder van de eisers, rekening 
houdt met de periode gedurende welke 
cassatieberoep werd ingesteld tegen het 
arrest van het Hof van Beroep te Gent 
van 31 maart 1980 en overweegt « dat 
ten onrechte in conclusies wordt voorge
houden dat voornoemde periode niet 
schorsend zou zijn omdat beklaagde zich 
hier verplicht zag cassatieberoep aan te 
tekenen tot herstel van een onwettelijke 
rechtshandeling van een rechterlijke 
instantie, te weten het ongegrond verkla

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Gent bij arrest van 
13 december 1979 een door de eisers 
voorgedragen wraking verwierp; 
dat hetzelfde hof bij arrest van 
31 maart 1980 definitief en op tegen
spraak uitspraak deed over de straf
vordering tegen de eisers en over de 
civielrechtelijke vordering tegen 
eiser Vanhalst; dat beide arresten 
op voorziening van de eisers vernie
tigd werden bij arrest van het Hof 
van 18 maart 1981; 

ren van een verzoek tot wraking; dat Overwegende dat het ontvankelijk 
de verjaring van de strafvordering cassatieberoep van de eisers tegen 
geschorst is telkens wanneer een wette- het arrest van 31 maart 1980 van 
lijke hinderpaal de berechting van de het Hof van Beroep te Gent ten 
openbare vordering verhindert en dat 
geen nuttig argument kan afgeleid wor- gevolge had dat de verjaring van de 
den uit het feit dat beklaagde zelf schuld strafvordering werd geschorst vanaf 
noch oorzaak was van de aangevochten de uitspraak van de eindbeslissing 
rechtshandeling "• tot de uitspraak van het vernieti-

terwijl de eisers, door de weigering gend arrest; dat de in het middel 
vanwege een raadsheer in het Hof van vermelde omstandigheden niet tot 
Beroep te Gent, die als onderzoeksrecher gevolg konden hebben dat na 
in eerste aanleg reeds kennis had geno- de veroordelende beslissing van 
men van de zaak, zich van de beoorde- 1 1980 d d 
ling van de zaak te onthouden, in strijd 3 maart e verjaring van e 
met de artikelen 292, 828, 8°, en 831 strafvordering voort zou hebben blij
van het Gerechtelijk W etboek, werden ven lopen; 
gedworigen tegen het arrest van het Hof Dat het middel faalt naar recht; 
van Beroep te Gent van 13 d~cember En overwegende dat de sub-
1979, dat de voorgedragen wrakmg ver- . .. . . . 
wierp, alsook, veiligheidshalve, tegen het stantlele of op straffe van metlghe~d 
arrest van 31 maart 1980, dat uitspraak I voorgeschreven rechtsvormen m 
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acht ZIJn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiser Vanhalst gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van Huys : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23 en 
24 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat de straf
vordering tegen eiser niet verjaard was 
op de datum van de uitspraak -
23 december 1981 - op grond van de 
overweging dat de verj aring gestuit was 
op 7 januari 1978, de verjaring derhalve 
intrad op 7 januari 1981, echter 
geschorst werd gedurende 352 dagen, 
zodat de vordering slechts verjaarde de 
352ste dag na 7 januari 1981, dit is op 
24 december 1981, 

terwijl, overeenkomstig de in het mid
del vermelde wetsbepalingen, meer in 
het bijzonder artikel 23 van de wet van 
17 april 1878, in geval van stuiting, de 
nieuwe verjaringstermijn ingaat op de 
dag waarop de stuiting is geschied, en 
de dag waarop de verjaring bereikt 
wordt niet in de termijn is begrepen; 
overeenkomstig de genoemde regelen de 
stuiting (lees : verjaring) intrad op 
6 januari 1981 (en niet op 7 januari 
1981); derhalve, ingevolge de schorsing 
van 352 dagen, de verjaring ingetreden 
is op 23 december 1981 (en niet op 
24 december 1981), zodat op het ogenblik 
van de uitspraak - op 23 december 1981 
- de strafvordering verjaard was en de 
beslissing, die steunt op een onwettige 
berekening van de verjaringstermijn, 
alle in het middel vermelde wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de laaste daad van stuiting 
verricht was op 7 januari 1978; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de rechters, indien er geen schor
sing van de verjaring was geweest, 
nog op 6 januari 1981 een veroorde
ling hadden kunnen uitspreken; dat 
het hof van beroep derhalve, nu het 
vaststelt dat de verjaring gedurende 

352 dagen werd geschorst, nog op 
23 december 1981, dit is binnen de 
termijn van 352 dagen na 6 januari 
1981, een veroordeling kon uitspre
ken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, 
doordat .. . 
terwijl .. . 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, 
doordat, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, 
doordat, .. . 
terwijl, .. . 

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; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun 
respectieve voorziening. 

29 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Caenepeel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 
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Nr. 658 

2' KAMER - 29 juni 1982 

STRAF - OVERTREDING VAN ART. 54 VAN 
HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VAN 
5 JULI 1971 VAN DE STAD OUDENAARDE EN 
VAN ART. 561, 1°, VAN HET STRAFWETBOEK
TOEPASSING VAN ART. 65 SW. - GELDBOETE 
VAN 25 FRANK- ONWETTIGE STRAF. 

Onwettig is de geldboete van meer dan 
20 frank, uitgesproken met toepassing 
van art. 65 Sw. wegens overtreding 
van art. 54 van het algemeen politie
reglement van 5 juli 1971 van de stad 
Oudenaarde, strafbaar met een geld
boete van 15 frank tot 20 frank en 
gevangenisstraf van drie tot vijf 
dagen of met een van die straiten 
alleen, en van art. 561, 1", Sw., straf
baar met een geldboete van 10 frank 
tot 20 frank en met geFangenisstraf 
van een dag tot vijf dagen of met een 
van die straffen allen. (Art. 9 Gw.) 

(MARTENS T. SEBRECHTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1982 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Ouden
aarde; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 9 van de Grondwet, 408 van het 
algemeen politiereglement van de stad 
Oudenaarde van 5 juli 1971 en 561, 1°, 
van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het vonnis, na 
eiser schuldig te hebben verklaard 
aan overtreding van de artikelen 54 
van voormeld algemeen politieregle
ment (feit A) en 561, 1°, van het 
Strafwetboek (feit B) en, na te heb
ben vastgesteld dat die misdrijven 
door een zelfde feit worden opgele
verd zodat aileen de zwaarste straf, 

namelijk voor feit A, moet worden 
uitgesproken, eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 25 frank; 

Overwegende dat de overtreding 
van artikel 54 van het algemeen 
politiereglement van de stad Ouden
aarde van 5 juli 1971 krachtens arti
kel 408 van dit reglement gestraft 
wordt met een geldboete van 15 
frank tot 20 frank en met gevange
nisstraf van drie tot vijf dagen of 
met een van die straffen alleen; 

Overwegende dat de overtreding 
van artikel 561, 1°, van het Strafwet
boek wordt gestraft met een geld
boete van 10 frank tot 20 frank en 
met gevangenisstraf van een dag tot 
vijf dagen of met een van die straf
fen aileen; 

Dat de uitgesproken straf onwet
tig is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, van de beslissing op de straf
vordering, de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
dering, welke het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing, zelfs 
indien de vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering op een 
ambtshalve aangevoerd middel is 
uitgesproken; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het door eiser aangevoerde 
middel, dat niet tot cassatie zonder 
verwijzing kan leiden; vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tlgde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
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naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in 
hager beroep. 

29 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthys - Geli.iklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Hauw, Oudenaarde. 

Nr. 659 

2' KAMER - 29 juni 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- AKTE VAN VOORZIE
NlNG- VERMELDING VAN DE WOONPLAATS 
VAN DE ElSER NlET VERElST OP STRAFFE 
VAN NIETlGHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - EXPLOOT VAN 
BETEKENlNG VAN DE VOORZlENING - NlET 
VERMELDEN VAN DE WOONPLAATS VAN 
ElSER- NIETlGHEID VAN DE AKTE- VOOR
WAARDE. 

lo Noch art. 417 Sv. noch enige andere 
wetsbepaling schrijft voor dat de akte 
van voorziening, op straffe van nietig
heid, de woonplaats van de eiser moet 
vermelden. 

2o Het ontbreken van de vermelding van 
de woonplaats van de eiser tot cassatie 
in het exploot van betekening van de 
voorziening kan slechts dan nietigheid 
ten gevolge hebben als het aange
klaagde verzuim of de aangeklaagde 
onregelmatigheid de belangen schaadt 
van de partJj die de exceptie opwerpt 
(1). (Art. 418 Sv.; artt. 2, 43, 2°, en 861 
Ger.W.) 

(VANDERHAEGHE, VANCOILLlE 
T. DHANTSCHOTTER, CLEMENS) 

WIJzmg door het Hof van Beroep b: 
Antwerpen gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 16 september 1980 (2); 

Over de door de verweerders 
opgeworpen middelen van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening, 
hieruit afgeleid dat, eensdeels, de 
akte, waarbij de eisers hebben ver
klaard tegen het bestreden arrest 
cassatieberoep in te stellen, niet 
hun woonplaats vermeldt en, ander
deels, het exploot van gerechtsdeur
waarder Philippe Van Bever van 
19 april 1982, waarbij het cassatiebe
roep aan de verweerders wordt bete
kend, evenmin de woonplaats van 
de eisers vermeldt; een dergelijk 
exploot, met toepassing van arti
kel 43 van het Gerechtelijk Wet
boek, op straffe van nietigheid, de 
woonplaats moet vermelden van de 
personen op wier verzoek het 
exploot wordt betekend : 

W at het eerste middel van niet
ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat noch artikel 417 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, noch enige andere wetsbepa
ling voorschrijven dat de akte. van 
voorziening, op straffe van nietig
heid, de woonplaats van de eiser die 
cassatieberoep instelt, moet vermel
den; dat de verweerders niet eens 
aanvoeren dat de overige vermeldin
gen van de aide hun geen mogelijk
heid baden de juiste identiteit van 
de eisers te kennen; 

W at het tweede middel van niet
ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat de door arti
kel 418 van het Wetboek van Straf
vordering voorgeschreven beteke
ning van het cassatieberoep gere
geld wordt door de bepalingen van 

1 hoofdstuk VII van het eerste deel 
AHREST van het Gerechtelijk W etboek, in 

HET HOF; _ Gelet op het bestre- zover~e de toepassing erv:an verenig
den arrest op 25 maart 1982 op ver- baar 1s m~t de wetsbepalmgen en de 

' rechtsbegmselen van de strafproce
dure; 

(1) Zie Cass., 23 april 1976 (A.C., 1976, 957); -----------------
15 feb. 1977 (ibid., 1977, 661) en 19 feb. 1980 
(ibid., 1979-80, nr 380). (2) Dit arrest IS niet gepubliceerd 



-1392-
Overwegende dat artikel 43, 2°, 

van het Gerechtelijk Wetboek, op 
straffe van nietigheid, voorschrijft 
dat het exploot van betekening de 
woonplaats moet vermelden van de 
persoon op wiens verzoek het 
exploot wordt betekend; dat de toe
passing van dit voorschrift niet on
verenigbaar is met enige wetsbepa
ling of een rechtsbeginsel ter zake 
van de betekening van het cassatie
beroep in strafzaken; 

Overwegende dat op het ten deze 
geldende voorschrift van artikel 43, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
artikel 861 van dit wetboek toepas
selijk is; dat luidens dit artikel de 
rechter een proceshandeling aileen 
dan nietig kan verklaren, indien het 
aangeklaagde verzuim of de aange
klaagde onregelmatigheid de belan
gen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt; 

Overwegende dat, nu de verweer
ders niet eens aanvoeren dat hun 
belangen door het aangeklaagde 
verzuim zijn geschaad, de beteke
ning van de voorziening niet kan 
worden nietig verklaard; 

Dat de beide middelen van niet
ontvankelijkheid moeten worden 
verworpen; 

Over het eerste middel, ... 
doordat, .. . 
terwijl, .. . 

Dat het middel, dat op een ver
keerde uitlegging van het arrest 
berust, feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, ... 
doordat, .. . 
terwijl, .. . 

Dat het middel op een verkeerde 
lezing van het arrest berust en der
halve feitelijke grondslag mist; 

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

29 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoozitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Lagrou en Versteele, Veurne. 

Nr. 660 

2' KAMER - 29 juni 1982 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS 
HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKINGEN 
VAN DE RAADKAMER EN DE BESLISSINGEN 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK- WET 
VAN 20 APRIL 1874, ART. 20 - STAND VAN 
ZAKEN ONGEWIJZIGD- VOORWAARDEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HECH
TENIS KRACHTENS EEN BEVEL TOT AANHOU
DING TEGEN EEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWEZEN VERDACHTE - VER
ZOEK VAN DE VERDACHTE TOT VOORLOPIGE 
INVRIJHE!DSTELLING - VERWERPING -
HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE -
BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING 
- ARREST UITGESPROKEN MEER DAN VIJF
TIEN DAGEN SEDERT HET INSTELLEN VAN 
HET HOGER BEROEP - ONWETTIGE BESLIS
SING- VOORWAARDE. 

1o Totdat over de hogere beroepen waar
van sprake in de artt. 19 en 20 
Wet Voorlopige Hechtenis is beslist, 
blijft de stand van zaken ongewijzigd, 
voor zover die beslissing valt binnen 
vijftien dagen nadat het hager beroep 
is ingesteld; zodra die termijn is ver
streken, wordt de verdachte in vrijheid 
gesteld. Die termijn wordt evenwel 
geschorst tijdens de duur van het uit
stel verleend op verzoek van de verde
diging (1). (Art. 20 wet 20 april 1874.) 

2o Onwettig is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat de 
beslissing van de correctionele recht
bank bevestigt waarbij het verzoek 
van de verdachte tot voorlopige invrij-

(1) en (2) Cass., 14 jan. 1975 (A.C., 1975, 537); 
VANHOUDT, Strafvordering, dee! I, druk 1976, 
biz. 211; D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, 
dee! II, vol. A, biz. 130. 
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hf!idstelling werd verworpen, en dat is 
wtgesproken nadat vijftien dagen 
waren verstreken sedert door de ver
dachte hager beroep was ingesteld, 
indien die termijn van vijftien dagen 
niet werd geschorst wegens een uitstel 
verleend op verzoek van de verdachte 
of van zijn raadsman (2). (Art. 20 wet 
10 april 1874.) 

(ENCKELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 april 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 19 en 20 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
gewijzigd en aangevuld bij de wetten 
van 25 juli 1959 en 13 maart 1973 : 

Overwegende dat eiser bij be
schikking van de raadkamer van 
17 maart 1982, in hechtenis krach
tens een bevel tot aanhouding tegen 
hem verleend, is verwezen naar de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen; dat die rechtbank, zitting hou
dende in raadkamer, op 7 april 1982 
eisers verzoek tot voorlopige invrij
heidstelling heeft verworpen; dat 
eiser tegen laatstvermelde beslis
sing op 7 april 1982 hoger beroep 
heeft ingesteld; dat het arrest de 
beslissing waarbij eisers verzoek 
werd verworpen, bevestigt; 

het openbaar ministerie en de ver
dachte of zijn raadsman gehoord; 
dat de stand van zaken ongewijzigd 
blijft todat over het hoger beroep is 
beslist, voor zover dit geschiedt bin
nen vijftien dagen nadat het hoger 
beroep is ingesteld; dat die termijn 
evenwel wordt geschorst tijdens de 
duur van het uitstel verleend op ver
zoek van de verdediging; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze is gewezen op 23 april 1982, dit 
is buiten de voormelde termijn, en 
dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
die termijn werd geschorst wegens 
een uitstel verleend op verzoek van 
eiser of van zijn raadsman; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen, die niet tot ruimere cassa
tie 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 kos
ten ten laste van de Staat; zegt dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

29 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 20 van de wet van 20 april 1874, 
de kamer van inbeschuldigingstel- Nr. 661 
ling over de in artikel 19 bedoelde 
hogere beroepen uitspraak doet met 
voorrang hoven alle andere zaken, 2' KAMER - 30 juni 1982 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
(2) Zie nota 1 op vorige biz. E.E.G VERDRAG, ART 30 MAATREGELEN 
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VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE 
INVOERBEPERKINGEN - BEGRIP. 

2° GEESTRIJKE DRANKEN - E.E.G.

VERDRAG, ART. 30 - MAATREGELEN VAN 
GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE 

maatregelen van gelijke werking tus
sen de Lid-Staten verbiedt. 

INVOERBEPERKINGEN VERBODEN - DRAAG- (BLESGEN T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. 
WIJDTE VAN DIE REGEL INZAKE HANDEL EN FINANCIEN) 
SLIJTERIJEN VAN GEESTRIJKE DRANKEN. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
E.E.G.-VERDRAG, ART. 30 - MAATREGELEN 
VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE 
INVOERBEPERKING- ARTT. 1 EN 2 WET VAN 
29 AUG. 1919 OP HET REGIEM VAN DE ALCO
HOL VERENIGBAARHEID MET HET 
GEMEENSCHAPSRECHT. 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 november 1980 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
4° GEESTRIJKE DRANKEN - WET VAN van 18 maart 1981; 

29 AUG. 1919 OP HET REGIEM VAN DE ALCO
HOL, ARTT. 1 EN 2- VERENIGBAARHEID MET 
ART. 30 VAN HET E.E.G.-VERDRAG. 

1' en 2' Het begrip maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve 
invoerbeperkingen in art. 30 E.E.G.
Verdrag moet aldus worden verstaan 
dat onder het in deze bepaling ver
vatte verbod niet valt een nationale 
maatregel die zonder onderscheid van 
toepassing is op nationale en op inge
voerde produkten en waarbij wordt 
verboden het verbruiken, verkopen 
een aanbieden, zeifs kosteloos, van ter 
plaatse te verbruiken sterke dranken 
met een bepaald alcoholgehalte in aile 
voor het p-ubliek toegankelijke plaat
sen, alsmede het voorhanden hebben 
van dergelijke dranken, zowel in loka
len waarin de verbruikers toegelaten 
worden, als in de oFerige gedeelten 
der inTichting en in de belendende 
waning, Foor zover dit verbod een 
accessoir is van het verbod van ver
bruik ter plaatse (1). 

3' en 4' De artt. 1 en 2 wet van 29 aug. 
1919 op het regiem van de alcohol 
betreffende de handel en de slijterijen 
van alcohol zijn niet onverenigbaar 
met art. 30 E.E.G.-Verdrag, dat kwanti
tatieve invoerbeperkingen alsmede 

(1) Hof van JustJtle E.E.G., 31 maart 1982, 
~aak 75/81 ( Verz. 4n· Hof v Just E.E.G., blz. 
1211) met cone! adv gen Re1schl 

Gelet op het arrest van 31 maart 
1982, door het Hof van Justitie van· 
de Europese Gemeenschappen op 
een prejudiciele vraag gewezen; 

Overwegende dat het Hof in het 
arrest van 18 maart 1981 het Hof 
van Justitie van de Europese Ge
meenschappen de volgende hoofd
vraag had gesteld : 

« Moet het begrip " maatregelen 
van gelijke werking als kwantita
tieve invoerbeperkingen " dat voor
komt in artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag, aldus worden uitge
legd dat onder die verbodsbepalin
gen vallen : a) maatregelen van wet
gevende aard warbij het verbruik, 
verkoop en aanbieding, zelfs ten 
kostenloze titel, van ter plaatse te 
verbruiken sterke dranken (dat zijn 
dranken waarvan het alcoholgehalte 
hoger is dan 22 graden bij de tempe
ratuur van 15 graden van de honderd
delige thermometer) verboden wor
den in alle voor het publiek toegan
kelijke plaatsen, namelijk in de 
drankslijterijen, hotels, spijshuizen, 
vermaakplaatsen, magazijnen, kra
men, schepen, treinen, trams, sta
tions, werkhuizen of werkplaatsen, 
alsmede op de openbare weg, ook 
als dat verbod zonder onderscheid 
op de inheemse en de gei:mpor-
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teerde produkten van toepassing is 
en niet tot doel heeft de inheemse 
produktie te beschermen ? b) de 
maatregelen van wetgevende aard 
waarbij het de slijters van ter 
plaatse te verbruiken dranken ver
boden wordt enigerlei hoeveelheid 
sterke dranken (in bovenvermelde 
zin) voorhanden te hebben zowel in 
de lokalen waarin de verbruikers 
toegelaten worden, als in de overige 
gedeelten der inrichting, en zelfs in 
de belendende woning, ook als dat 
verbod zonder onderscheid op de 
inheemse en de ingevoerde produk
ten van toepassing is en niet tot 
doel heeft de inheemse produktie te 
beschermen ? »; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen in het arrest van 31 maart 1982 
voor recht verklaart : « Het begrip 
maatregelen van gelijke werking als 
kwantitatieve invoerbeperkingen in 
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag 
moet aldus worden verstaan dat 
onder het in deze bepaling vervatte 
verbod niet valt een nationale maat
regel die zonder onderscheid van 
toepassing is op de nationale en 
ingevoerde produkten, en waarbij 
wodt verboden het verbruiken, ver
kopen en aanbieden, zelfs kosteloos, 
van ter plaatse te verbruiken sterke 
dranken met een bepaald alcoholge
halte in alle voor het publiek toe
gankelijke plaatsen, alsmede het 
voorhanden hebben van dergelijke 
dranken, zowel in de lokalen waarin 
de verbruikers toegelaten worden, 
als in de overige gedeelten der 
inrichting en in de belendende 
woning, voor zover dit verbod een 
accessoir is van het verbod van ver
bruik ter plaatse »; 

Overwegende derhalve dat faalt 
naar recht het door eiser tot sta
ving van zijn cassatieberoep tegen 
het bestreden arrest aangevoer
de middel, dat Is afgele1d mt de 
schending van de artikelen 30 en 361 
van het E.E.G Verdrag, en volgens 

hetwelk de beslissing waarbij eiser 
veroordeeld wordt wegens overtre
ding van de artiklen 1, 2 en 14 van 
de wet van 29 augustus 1919 op het 
regiem van de alcohol, gegrond is op 
een wet die onverenigbaar is met 
het verdrag; 

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 het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

30 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Legros, voorzitter 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. De Bruyn; Jean Materne, Luik. 

Nr. 662 

2' KAMER - 30 juni 1982 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - REDENGEVING. 

De ernstige en uitzonderlijke omstandig
lleden die de openbare veiliglleid 
raken, worden niet nauwkeurig 
omscllreven door het arrest van de 
kamer van inbesclluldlgmgstelling 
waarbij de voorlopige lleclltenis wordt 
gehandllaafd van een wegens zware 
diefstal vervolgde verdachte, wanneer 
het enkel gewag maakt van de aange 
wende brutale mzddelen en van het 
gebruikte geweld, alsmede van de ern-
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stige gevolgen voor het 69-jarige slacht
offer waardoor het 40 pet. blijvend 
ongeschikt zal zijn (1). 

(DUSSART) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1982 door de 

handhaven; het arrest niet antwoordt op 
die stelling, die berust op objectieve 
gegevens van het strafdossier en niet op 
subjectieve beschouwingen, zoals het hof 
van beroep ten onrechte zegt : 

Overwegende dat het arrest, door 
enkel melding te maken van de in 
het middel voorkomende gegevens, 
niet voldoet aan de vereisten van 
voormelde wettelijke bepaling; 

kamer van inbeschuldigingstelling Dat het middel in zoverre gegrond 
van het Hof van Beroep te Luik is; 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
schending van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de Voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest zegt « dat er voor 
het overige ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden bestaan eigen aan de 
zaak en aan de gevaarlijke persoonlijk
heid van de verdachte die de openbare 
veiligheid raken en de handhaving van 
de hechtenis rechtvaardigen, nl. de aan
gewende brutale middelen en het 
gebruikte geweld, de ernstige gevolgen 
voor het 69-jarige slachtoffer waardoor 
het 40 pet. blijvend ongeschikt zal zijn; ... 
dat die omstandigheden geenszins wor
den tegengesproken door de subjectieve 
beweringen van de verdachte over de 
gebeurtenissen ''• 

terwijl het arrest niet genoegzaam is 
gemotiveerd naar de eis van de wet op 
de Voorlopige Hechtenis; het arrest, 
immers, na 19 maanden voorlopige hech
tenis, objectieve gegevens aanvoert 
waaruit de ernst van de feiten blijkt, 
welke ernst nooit is betwist, maar de 
rechter niet bewijst dat er ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden bij eiser 
aanwezig zijn, met name gegevens over 
de persoonlijkheid, waardoor de voorlo
pige hechtenis van de verdachte moet 
worden verlengd; eiser in zijn appelcon
clusie genoegzaam aantoont dat hij aan 
de wettelljke vereisten niet voldoet om 
zijn voorlopige hechtenis te kunnen 

Om die redenen, ongeacht het 
overige van het eerste middel en de 
andere middelen die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel. 

30 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Chome, Brussel. 

Nr. 663 

2' KAMER - 30 juni 1982 

---------------1 VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTELLING 
W AARBIJ NIET ONTV ANKELIJK WORDT VER 

(1) Cass., 2 maart 1982 (A.C, 1981-82, 
nr 387). 
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KLAARD HET VERZET TEGEN EEN BESCHIK- Strafvordering en dat het geen uit
KING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT Spraak doet OVer een bevoegdheids
VERWIJZING VAN DE ElSER NAAR DE JEUGD- geschil; 
RECHTBANK - CASSATIEBEROEP V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJK 

cASSATIEBEROEP. Dat het cassatieberoep te vroeg is 

Niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing 
is het cassatieberoep tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat, zonder uitspraak te doen over 
een geschil inzake bevoegdheid, zich 
beperkt tot het niet ontvankelijk ver
klaren van het verzet van de eiser 
tegen de beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij de eiser naar 
de jeugdrechtbank is verwezen (1). 
(Art. 416 Sv.) 

{BELLENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 mei 1982 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Bergen; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet niet ontvankelijk verklaart 
dat eiser had gedaan tegen de op 
20 april 1982 door de onderzoeks
rechter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Charleroi gewezen 
beschikking waarbij hij naar de 
jeugdrechtbank werd verwezen 
wegens het opzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen die de 
dood ten gevolge hebben gehad, zon
der dat hij evenwel het oogmerk 
had om te doden met voorbedachte 
rade, als dader of mededader; 

ingesteld en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

30 juni 1982 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, voorzitter - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 664 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN- HEROPENING VAN DE DEBATTEN
GERECHTELIJK WETBOEK - BEPALINGEN 
NIET TOEPASSELIJK. 

De bepalingen van het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende de heropening van de 
debatten zijn niet zonder meer van 
toepassing in strafzaken, nu de ver
plichtingen van de strafrechter in dat 
opzicht worden bepaald door de aard 
van het strafproces, de taak en de 
bevoegdheid van de strafrechter (1). 
(Artt. 772 en 773 Ger.W.) 

Overwegende dat het hier gaat 
om een voorbereidend arrest en een 
arrest van onderzoek in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek vanl----------------

Nota arrest nr. 663 · 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 268). 

Nota arrest nr. 664 : 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 226) en 
noot 1 F.D., blz. 214; Cass., 17 feb. 1981 (A.C., 
1980-81, nr. 356); Cass., 6 mei 1981 (A.C., 
1980-81, nr 501). 
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(VALLEJO-PRIETO T. ROSSION, ROUYR) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ingesteld : 

A. wegens de telastlegging B : 
Overwegende dat het arrest de 

strafvordering verjaard heeft ver
klaard, zodat het cassatieberoep niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

B. wegens de telastlegging A 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 772, 773, derde lid, 
1138, 2', van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging, en van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

doordat het arrest, met WlJzlgmg van 
de beslissing van de eerste rechter, eiser 
wegens het onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen veroordeelt tot een geld
boete van 50 frank en hem verwijst in de 
kosten van beide instanties, op grand 
onder meer dat « (eiser) ... zeker op de 
hoogte moet geweest zijn van de staat 
van de weg ... ; dat hij de door de rijks
wacht ingewonnen inlichtingen betwist 
door het voorleggen van een reeks attes
ten - waaronder een van zijn vrouw -
waarmee hij wil aantonen dat die plaats 
op dat ogenblik gevaarlijk was, daar er 
zich al vroeger ongevallen hadden voor
gedaan; ... dat eiser de macht over het 
stuur niet zou hebben verloren en het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
mdien hij zijn snelheid had aangepast 
aan de staat van de weg en aan de 
weersomstandigheden "• 

I terwijl, eerste onderdeel, uit stuk 6 
van het dossier van de rechtspleging in 

I 
hager beroep blijkt dat eiser op 
3 februari 1982 regelmatig een ver-
zoekschrift tot heropening van de debat
ten had ingediend bij het hof van 
beroep, ten einde de ondertekenaars van 
de door hem ingediende attesten te doen 
ondervragen; de rechter, bij wie een ver
zoekschrift tot heropening van de debat
ten regelmatig is ingediend, uitspraak 
moet doen over die aanvraag (arti
kelen 773, derde lid, en 1138, zo, van het 
Gerechtelijk Wetboek), noch uit de hier
boven aangehaalde noch uit enige 
andere grand van het arrest blijkt dat 
enige beslissing is genomen in verband 
met de door eiser ingediende aanvraag 
tot heropening van de debatten; waaruit 
volgt dat het arrest, door geen uitspraak 
te doen over die aanvraag, de bovenge
noemde artikelen 773 en 1138, 2°, 
schendt, alsook het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging 
miskent, nu eiser zonder reden de moge
lijkheid werd ontzegd om getuigen te 
doen ondervragen die voor hem mogelijks 
gunstige verklaringen zouden hebben 
afgelegd; 

tweede onderdeel, zelfs al zou het hof 
van beroep « door aile na de sluiting van 
de debatten ingekomen stukken uit het 
beraad te weren >> uitspraak hebben 
gedaan over de aanvraag tot heropening 
van de de batten - quod non -, een der
gelijke beslissing niet regelmatig met 
redenen zou zijn omkleed, nu de rechter 
niet de redenen aangeeft waarom hij die 
verrichting achterwege laat (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest althans op 
dat punt dubbelzinnig is, zodat het Hof 
niet kan nagaan of de feitenrechter uit
spraak heeft willen doen over de bij hem 
ingediende aanvraag tot heropening van 
de debatten; immers de in het beschik
kend gedeelte van het arrest vervatte 
verklaring : « houdt aile na de sluiting 
der debatten ingekomen stukken buiten 
het beraad "• in het ongewisse laat of de 
rechter op het verzoekschrift tot herope
ning der debatten acht heeft geslagen, 
dan wei of hij van oordeel was dat het 
verzoekschrift een van de na de sluiting 
der debatten ingekomen stukken was en 
het om die reden buiten het beraad heeft 
gehouden; het arrest, in zoverre het op 
een dubbelzinnige redengeving berust, 
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niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vierde onderdeel, aangenomen dat het 
arrest, wat goed mogelijk is, het indie
nen van een verzoekschrift tot herope
ning van de debatten gelijkgesteld heeft 
met de neerlegging van een stuk na de 
sluiting der debatten, de beslissing in 
dat opzicht zowel een schending oplevert 
van het wettelijk begrip, aanvraag tot 
heropening van de debatten (artikel 772 
van het Gerechtelijk Wetboek) als van 
de bewijskracht van het door eiser inge
diende verzoekschrift, nu de bewoordin
gen en het voorwerp van dat ver
zoekschrift, hetwelk ertoe strekte getui
gen te doen ondervragen na de herope
ning van de debatten, onverenigbaar zijn 
met de overzending van stukken na de 
sluiting van de debatten (schending van 
de artikelen 772, 773 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek, met 
betrekking tot de heropening van de 
debatten, niet zonder meer van toe
passing zijn in strafzaken, doch dat 
de verplichtingen van de strafrech
ter in dat opzicht bepaald worden 
door de aard van het strafproces, de 
taak en de bevoegdheid van de rech
ter; 

Overwegende voor het overige dat 
uit de tekst zelf van het middel 
blijkt dat het verzoekschrift tot 
heropening van de debatten strekte 
tot het verhoor van de onderteke
naars van attesten die eiser zelf had 
neergelegd; dat over die attesten 
zowel in eerste aanleg als in hager 
beroep tegenspraak is gevoerd en 
dat eiser dus de gelegenheid heeft 
gehad om v66r de sluiting van de 
debatten aan de rechter te vragen 
tot dat verhoor over te gaan, als hij 
dat nodig of nuttig vond voor zijn 
verdediging; 

Dat het arrest, door derhalve te 
beslissen dat alle na de sluiting van 

de debatten ingekomen stukken, 
met inbegrip van het verzoekschrift 
tot heropening der debatten, wette
lijk buiten het beraad zullen worden 
gehouden en niet in aanmerking 
zullen worden genomen, de bewijs
kracht van dat verzoekschrift niet 
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 het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest geen 
enkele veroordeling uitspreekt tegen 
eiser, doch zich beperkt tot de vast
stelling dat het slachtoffer, voor wie 
de verweerders zich burgerlijke par
tij hadden gesteld, volledig vergoed 
was; 

Dat het cassatieberoep geen reden 
van bestaan heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaa t : mr De 
Bruyn. 



-1400-

Nr. 665 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
l\IIENT, ART. 12.2 - OVERTREDING VAN DIE 
BEPALING OVERTREDING DOOR DE 
KONING NIET ALS ZWARE OVERTREDING 
OMSCHREVEN. 

De bij art. 12.2 Wegverkeersreglement 
opgelegde verplichting om bij het 
oprijden van een kruispunt dubbel 
voorzichtig te zijn ten einde alle onge
vallen te voorkomen, geldt voor ieder 
bestuurder, ongeacht of hij voorrang 
geniet of niet; de overtreding van die 
bepaling houdt geen verband met de 
in voormeld art. 12 vervatte voor
rangsregels; ofschoon van die overtre
ding sprake is in dat artikel valt zij 
niet in het bijzonder als een zware 
overtreding, aan te merken in de zin 
van art. 1, :!', a, K.B. van 7 april 1976, 
dat slechts betrekking heeft op de 
voorrangsregels, die onder meer vervat 
zijn in art. 12 Wegverkeersreglement. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOE! T. PONCIN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 april 1982 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9 van de Grondwet 
en 29, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie 
van de wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, gewijzigd bij de wet van 
9 juni 1975, 

doordat verweerder bij het vonnis 
wordt veroordeeld tot een geldboete van 
25 frank die op 1.000 frank is gebracht, 
of tot een vervangende gevangenisstraf 
van drie dagen, ter zake dat hij, met 
overtreding van arhkel 12.2 van het Weg
verkeersreglement, als bestuurder van 
ePn motorvoertmg op de openbare weg 

bij het oprijden van een kruispunt niet 
dubbel voorzichtig is geweest ten einde 
aile ongevallen te voorkomen, 

terwijl de overtreding van artikel 12.2 
van het Wegverkeersreglement volgens 
het koninklijk besluit van 7 april 1976 
een zware overtreding is in de zin van 
artikel 29 van de Wegverkeerswet en 
de opgelegde straf onwettig is vermits 
de rechter geen enkele verzachtende 
omstandigheid in aanmerking heeft 
genomen : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt tot een geld
boete van 25 frank wegens een op 
31 augustus 1980 te Fumal begane 
overtreding van artikel 12.2 van het 
Wegverkeersreglement van 1 decem
ber 1975; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 12.2 de bestuurder die een 
kruispunt oprijdt, dubbel voorzichtig 
moet zijn ten einde alle ongevallen 
te voorkomen; 

Dat die verplichting geldt voor 
ieder bestuurder, ongeacht of h~j 
voorrang geniet of niet; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1, 2°, a, van het koninklijk 
besluit van 7 april 1976 als zware 
overtredingen worden beschouwd, in 
de zin van artikel 29 van de wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer, de overtredingen van qe 
voorrangsregels welke onder meer 
zijn voorgeschreven door artikel 12 
van het algemeen wegverkeersregle
ment; 

Overwegende dat de tegen ver
weerder bewezen verklaarde ove:r
treding, ofschoon ze valt onder de 
toepassing van voormeld artikel 12, 
geen inbreuk vormt op de in dit arti
kel vervatte voorrangsregels; 

Dat ze derhalve, overeenkomstig 
artikel 29, tweede lid, van de Weg
verkeerswet, gestraft wordt met een 
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gevangenisstraf van een dag tot een 
maand en met een geldboete van 10 
frank tot 500 frank of met een van 
die straffen aileen; 

Dat bijgevolg de door het vonnis 
opgelegde straf wettig is; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt het cas
sc:~.tieberoep, laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 666 

VAKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP- ONTVANKELIJK 
CASSATIEBROEP. 

3° VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBERO

VING - BEROEP VAN DE VREEMDELING -
WET VAN 15 DEC. 1980, ARTT. 71 EN 72- RAAD
KAMER - PROCEDURE - EERSTE VERSCHIJ
NING - GEEN INZAGE VAN HET DOSSIER. 

1' en 2' In de regel ontvankelijk is het 
cassatieberoep van de procureur-gene
raal bij het hof van beroep, gericht 
tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij, met 
aanneming van het beroep van de 
vreemdeling tegen de maatregel waar
door de minister van Justitie overeen
komstig art. 27, derde lid, wet van 
15 dec. 1980 aan de vreemdeling zijn 
vrijheid ontneemt, die vreemdeling in 
vrijheid wordt gesteld (1). (Impliciet.) 
(Artt. 27, derde lid, 29, 71, 72 en 73 wet 
van 15 dec. 1980.) 

3' Wanneer de vreemdeling, die, over
eenkomstig art. 27, derde lid, wet van 
15 dec. 1980, van zijn vrijheid is 
beroofd, voor het eerst voor de raadka
mer het bij art. 71 van die wet 
bedoelde beroep heeft ingesteld, 
behoeft aan de raadsman van de 
vreemdeling geen inzage te worden 
verleend van het dossier (2). (Art. 72, 
vierde lid, wet van 15 dec. 1980; art. 4 
wet van 20 april 1874.) 

1° VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBERO- (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VM' 
VING - WET VAN 15 DEC. 1980, ART. 27, DERDE BEROEP TE LUIK T. BALTACI) 
LID - BEROEP VAN DE VREEMDELING -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST WAARBIJ HET BEROEP WORDT AAN
GENOMEN - CASSATIEBEROEP VAN DE PRO
CUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP- ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - VREEMDE
LINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - WET VAN 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1982 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik; 

15 DEC. 1980, ART. 27, DERDE LID- BEROEP 1-----------------
VAN DE VREEMDELING - KAMER VAN INBE-

SCHULDIGINGSTELLING - ARREST WAARBIJ (1) en (2) Zie de verwijzingen in cone!. van 
HET BEROEP WORDT AANGENOMEN - CASSA- het O.M. in Bull. en Pas., 1982, I, 1305) 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 71, 72 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toe
gang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreem
delingen, en 4 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest de invrijheidstelling 
van verweerder beveelt op grond dat « er 
met toepassing van artikel 72, laatste lid, 
van de wet van 15 december 1980 gehan
deld wordt overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen op de voorlopige hechtenis 
behoudens, onder meer, deze betreffende 
het bevel tot aanhouding en de onder
zoeksrechter; dat bijgevolg niet artikel 4 
van de wet van 20 april 1874 dat betrek
king op het bevel tot aanhouding en de 
bevestiging ervan binnen vijf dagen van 
toepassing is, maar wel artikel 5 van 
genoemde wet, volgens hetwelk het dos
sier gedurende twee dagen v66r de dag 
vastgesteld voor de verschijning in de 
raadkamer en in de kamer van inbe
schuldigingstelling ter beschikking wordt 
gesteld van de raadsman van verdachte, 
welke rechtsvormen ten deze niet in 
acht zijn genomen », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge de 
:.rtikelen 71 en 72 van de wet van 
15 december 1980, de vreemdeling, die 
het voorwerp is van een met toepassing 
van de artikelen 7, 25, 27, 54 en 67 geno
men maatregel van vrijheidsberoving, 
tegen deze maatregel beroep kan instel
len door een verzoekschrift neer te leg
gen bij de raadkamer van de correctio
nele rechtbank van zijn verblijfplaats in 
het Rijk of van de plaats waar hij werd 
aangetroffen; artikel 72, vierde lid, 
bepaalt : « Er wordt gehandeld overeen
komstig de wettelijke bepalingen op de 
voorlopige hechtenis, behoudens deze 
betreffende het bevel tot aanhouding, de 
onderzoeksrechter, het verbod van vrij 
verkeer, de beschikking tot gevangenne
ming, de voorlopige invrijheidstelling of 
de invrijheidstelling onder borgtocht >>; 

de procedure die krachtens artikel 72 
dient gevolgd te worden door de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis 
wordt voorgeschreven; bijgevolg, wan
neer de raadkamer uitspraak doet bin
nen vijf dagen na de neerlegging van het 
verzoekschrift, artikel 4 van de wet van 
20 april 1874 moet worden toegepast en 
niet artikel 5 dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis regelt; 

tweede onderdeel, artikel 4 van de wet 
van 20 april 1874 is geschonden nu dat 
artikel niet bepaalt dat het dossier gedu
rende achtenveertig uur op de griffie ter 
beschikking van de raadsman van ver
dachte wordt gesteld : 

Overwegende dat verweerder op 
10 mei 1982 in de gevangenis te 
Lantin is opgesloten, met toepassing 
van artikel 27, derde lid, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen; 

Dat hij, bij verzoekschrift van 
12 mei 1982, het beroep waarvan 
sprake in artikel 71 van genoemde 
wet heeft ingesteld bij de raadka
mer van de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Dat de raadkamer de invrijheid
stelling van verweerder heeft bevo
len en dat het arrest die beslissing 
bevestigt met name op grond << dat 
niet artikel 4 van de wet van 
20 april 1874, dat betrekking heeft 
op het bevel tot aanhouding en de 
bevestiging ervan binnen vijf dagen, 
van toepassing is, maar wel 
artikel 5 van genoemde wet, volgens 
hetwelk het dossier gedurende twee 
dagen v66r de dag vastgesteld voor 
de verschijning in de raadkamer en 
in de kamer van inbeschuldiging
stelling ter beschikking van de 
raadsman van verdachte wordt 
gesteld, welke rechtsvormen ten 
deze niet in acht zijn genomen »; 

Overwegende dat luidens arti
kel 72, vierde lid, van voormelde wet 
van 15 december 1980 er gehandeld 
wordt overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen op de voorlopige hechte
nis, behoudens deze betreffende het 
bevel tot aanhouding, de onder
zoeksrechter, het verbod van vrij 
verkeer, de beschikking tot gevan-
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genneming, de voorlopige invrijheid- Nr. 667 
stelling of de invrijheidstelling 
onder borgtocht; 

Overwegende dat, in zoverre bij 
artikel 4 van de wet op de voorlo
pige hechtenis de voor de raadka
mer te volgen procedure en de bij 
de bevestiging van het aanhoudings
bevel in acht te nemen rechtsvor
men worden vastgesteld, bovenver
meld artikel geen bepalingen bevat 
betreffende dat bevel en dus geen 
deel uitmaakt van de wetsbepalin
gen waarvan de toepassing inge
volge artikel 72, vierde lid, van de 
wet van 15 december 1980 uitgeslo
ten wordt; 

Dat derhalve het arrest, nu het 
beslist dat artikel 4 van de wet op 
de voorlopige hechtenis niet van toe
passing is en nu het de invrijheid
stelling van verweerder beveelt, 
op grand dat de door artikel 5 
van genoemde wet voorgeschreven 
rechtsvormen niet in acht zijn gena
men, niet naar recht verantwoord is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Ber
gen. 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVES· 

TIGING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -
CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE -
LATERE INVRIJHEIDSTELLING TEGEN BETA
LING VAN EEN BORGSOM - CASSATIEBE
ROEP ONTV ANKELIJK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - VOORLO
PIGE HECHTENIS - BEVESTIGING VAN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING - CASSATIEBE· 
ROEP VAN DE VERDACHTE- LATERE INVRIJ
HEIDSTELLING TEGEN BETALING VAN EEN 
BORGSOM - CASSATIEBEROEP NIET ZONDER 
BESTAANSREDEN - ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

1' en 2' Ontvankelijk is bet cassatiebe
roep van de verdachte tegen een arrest 
van de kamer van inbescbuldigingstel
Jing, waarbij bet te zijnen Jaste ver
Jeende bevel tot aanbouding wordt 
bevestigd, zulks niettegenstaande een 
Jatere beslissing waarbij aan de voorlo
pige becbtenis een einde wordt 
gemaakt voordat bet Hof op bet cassa
tieberoep uitspraak beeft gedaan, wan
neer die beslissing de betaling van een 
borgsom als voorwaarde beeft gesteld 
voor de vrijlating van de verdacbte (1). 
(Impliciet.) 

(NAEEM) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1982 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor- Overwegende dat de substantiele 
zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver- of op straffe van nietigheid voorge
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui- l-----------------
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. D. 
Ramboer, Luik. 

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. van het 
O.M. in Bull. en Pas., 1982, I, 1312. 
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schreven rechtsvormen in acht zijn door de kamer van inbeschuldi
genomen en de beslissing overeen- gingstelling van het Hof van Beroep 
komstig de wet is gewezen; te Brussel; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 668 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - MEMORIE VAN DE EISER 
- MEMORIE INGEDIEND MINDER DAN ACHT 
DAGEN V66R DE TERECHTZITTING - NIET 
ONTVANKELIJKE MEMORIE. 

Niet ontvankelijk is de memorie die de 
eiser, tot staving van een voorziening 
in strafzaken, minder dan acht dagen 
v66r de terechtzitting heeft ingediend, 
zelfs als de negende en de tiende dag 
v66r de zitting een zaterdag, een zon
dag of een andere wettelijke feestdag 
is (1). (Artt. 420bis en 644 Sv.) 

(TYTGAT) 

ARREST ( vertafing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1982 gewezen 

Overwegende dat de zaak is inge
schreven op de rol van de terechtzit
ting van dinsdag 20 juli 1982; 

Dat krachtens artikel 420bis van 
het Wetboek van Strafvordering niet 
ontvankelijk is de memorie die eiser 
minder dan acht dagen v66r de 
terechtzitting heeft ingediend tot 
staving van zijn cassatieberoep, 
zelfs als de negende en de tiende 
dag v66r de zitting een zaterdag, 
een zondag of een andere wettelijke 
feestdag is; 

Overwegende derhalve dat de op 
maandag 12 juli op de griffie van 
het Hof neergelegde memorie te 
laat is ingediend, nu er tussen de 
neerlegging en de terechtzitting 
geen acht vrije dagen konden verlo
pen; 

Overwegende dat de substanW~le 
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 de memorie die op 12 juli 
1982 op de griffie van het Hof is 
ingekomen, verwerpt het cassatiebe
roep. 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor
zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui

. dende conclusie van mevr. Liekendael, 
-----------------1 advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 

(1) Cass., 19 nov. 1974 (A.C., 1975, 344). 
Philippe Quarre en Eric Lambert, Brus
sel. 
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Nr. 669 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1982 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN- ROF VAN ASSISEN- VOOR
ZIENING VAN DE BESCRULDIGDE TEGEN HET 
VEROORDELEND ARREST - SLAAT NIET OP 
RET VERWIJZINGSARREST. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- HOF VAN ASS! SEN - CASSATIEBEROEP 
TEGEN RET VEROORDELEND ARREST - MID
DEL WAARIN EEN NIETIGREID WORDT AAN
GEVOERD M.B.T. RET VERWIJZEND ARREST 
EN DE VROEGERE DADEN VAN ONDERZOEK
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° HOF VAN ASSISEN - VOORZITTER 

VAN DAT HOF - DISCRET!ONA!RE MACHT -

OMVANG. 

1 o Het cassatieberoep van de beschul
digde tegen een veroordelend arrest 
van het hoi van assisen slaat niet op 
het arrest tot verwijzing naar dat hoi 
(1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel, aan
gevoerd tot staving van het cassatiebe
roep, dat enkel is ingesteld tegen het 
veroordelend arrest van het hoi van 
assisen, als in dat middel alleen een 
nietigheid wordt opgeworpen die 
betrekking heeft op het verwijzend 
arrest en de vooraigaande daden van 
onderzoek (2). 

3° De discretionaire macht die de voor
zitter van het hoi van assisen krach
tens art. 268 Sv. bezit, wordt enkel 
naar eer en geweten van die magis
traat uitgeoeiend en heeft geen 
andere grenzen dan de iormele ver
bodsbepalingen van de wet (3). 

(VOGLA!RE T. BERGU!, HULPKAS VOOR ZIEKTE
EN !NV AL!DITE!TSVERZEKERING) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 mei 1982 gewe
zen door het Hof van Assisen van 
de provincie Luik; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik op 
27 januari 1982 een beschikking tot 
gevangenneming heeft uitgevaardigd 
tegen eiser, 

terwijl « de vordering (waarvan zij 
kennis had genomen) strekte tot buiten
vervolgingstelling voor de telastlegging 
van moordpoging en tot correctionalise
ring van de subsidiaire telastlegging die 
betrekking had op dezelfde feiten, 
omschreven als het opzettelijk en met 
voorbedachte rade toebrengen van sla
gen of verwondingen, en eiser « niet is 
aangezocht om zijn verweermiddelen 
voor te dragen in verband met zijn 
gevangenneming, hetgeen een schending 
oplevert van het recht van verdediging, 
schending die niet is gedekt door het 
arrest van verwijzing dat door de kamer 
van inbeschuldigingstelling is gewe-
zen >> : 

Overwegende dat het middel, 
waarbij de nietigheid wordt opge
worpen van het arrest van verwij
zing naar het hof van assisen en 
van de daaraan voorafgaande daden 

------------------1 van onderzoek, niet kan worden 

(1) Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 452). 

(2) Zie het arrest van 21 dec. 1976 in de vorige 
noot. 

(3) Zie Cass., 2 mei 1910 (Bull. en Pas., 1910 
I, 220). ' 

aangevoerd tot staving van een cas
satieberoep dat enkel tegen het 
eindarrest is ingesteld; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit horen die naar zijn oordeel op een 
de schending van artikel 319 van het betwist feit meer licht kunnen wer-
Wetboek van Strafvorderlng, pen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 268, 269, 319 
van het Wetboek van Strafvordering en 
de miskenning van het recht van verde
diging, 

doordat het arrest de veroordeling van 
eiser onder meer grondt op de getuigen
verklaring van Aouatif Bergui, die door 
de voorzitter krachtens zijn discretio
naire macht werd ondervraagd, 

terwijl, eerste onderdeel, Aouatif Ber
gui zich reeds burgerlijke partij had 
gesteld en het gehele onderzoek ter zit
ting had bijgewoond, 

tweede onderdeel, op de zitting geen 
enkel nieuw gegeven aan het licht is 
gekomen dat een dergelijk verhoor 
rechtvaardigde; 

derde onderdeel, de verdediging niet 
op de hoogte is gebracht van die uitzon
derlijke procedure en aldus niet de gele
genheid heeft gehad om overeenkomstig 
artikel 319, tvveede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering aan die onverwachte 
getuige de vragen te stellen die hij 
dienstig achtte, en zijn bedenkingen 
tegen die getuigenverklaring naar voren 
te brengen : 

W at de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat de discretio
naire macht die de voorzitter van 
het hof van assisen krachtens arti
kel 268 van het W etboek van Straf
vordering bezit, door hem enkel' 
naar eer en geweten wordt uitgeoe
fend en geen andere grenzen heeft 
dan de formele verbodsbepalingen 
van de wet; dat hij onder meer het 
recht heeft om aile personen te ver-

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser niet de gele
genheid heeft gehad om vragen te 
stellen aan de niet beedigde Aouatif 
Bergui wiens verklaring slechts als 
inlichting werd beschouwd, en dat 
hij niet in de mogelijkheid is 
geweest om zowel tegen die getuige 
als tegen diens getuigenis alles in te 
brengen wat tot zijn verdediging 
dienstig kon zijn; 

Overwegende 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 het cassatieberoep van 
eiser, in zoverre het gericht is tegen 
de beslissingen op de door de ver
weersters tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt het cas
satieberoep; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

20 juli 1982 - Vakantiekamer - Voor
.zitter : de h. Legros, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal -Advocaten : mrs. 
J.E. Lacroix en Philippe Moureau, Luik. 
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Nr. 670 

V AKANTIEKAMER - 17 augustus 1982 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING, 
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE PROCE
DURE IN HET NEDERLANDS ZAL WORDEN 
VOORTGEZET EN WAARBIJ ENKEL DE HER
OPENING VAN HET DEBAT WORDT BEVOLEN 
- VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voor de eindbe
slissing ingestelde voorziening tegen 
een arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, op een neerge
legd verzoekschrift strekkende tot wij
ziging van de taal van de procedure, 
zonder uitspraak te doen over een 
bevoegdheidsgeschil, enkel beslist dat 

1 
de procedure in het Nederlands zal 
worden voortgeze~ heropening van het 
debat beveelt en de rechtsdag vaststelt 
waarop de rechtsvordering van het 
openbaar ministerie zal worden behan
deld. (Art. 416 Sv.) 

(BRIERS, MOORTGAT) 

17 augustus 1982 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Wauters, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 671 

VAKANTIEKAMER - 17 augustus 1982 

2° HELING - BESTANDDELEN. 

3° HELING - ZELFSTANDIG MISDRIJF. 

4° HELING - VERVOLGING NIET AFHANKE

LIJK VAN HET FEIT DAT DE VEROORDEELDE 
DE DADER VAN DE ERAAN VOORAFGEGANE 
MISDAAD OF WANBEDRIJF KENDE. 

5° HELING - VOORWERP IN BELGIE VER

KREGEN DOOR MIDDEL VAN EEN GIJZELING 
IN HET BUITENLAND - HELING STRAFBAAR 

IN BELGIE. 

lo Art. 7, § 2, wet van 17 april 1878 
krachtens hetwelk de vervolging 
wegens een misdrijf dat tegen een 
vreemdeling is gepleegd, slechts kan 
plaatshebben onder de door die bepa
ling voorgeschreven voorwaarden, is 
niet van toepassing ingeval bet mis
drijf op het Belgisch grondgebied is 
gepleegd. 

2o Naar recht verantwoord is het arrest 
dat een veroordeling uitspreekt 
wegens heling en daartoe bet bestaan 
vaststelt van de bestanddelen van de 
heling, namelijk het bezit of de deten
tie, samen met de wil om een door 
misdaad of wanbedrijf van een derde 
verkregen voorwerp aan de wettige 
eigenaar te onttrekken, alsmede de 
aan de inbezitneming voorafgaande of 
gelijktijdige wetenschap van de weder
rechtelijke herkomst van het voorwerp 
(1). (Art. 505 Sw.) 

3° Heling is een zelfstandig misdrijf, 
onderscheiden van de misdaad of het 
wanbedl'ijf dat aan de basis ligt van 
het bezit of de detentie van de 
geheelde voorwerpen (2). (Art. 505 Sw.) 

4o Voor de vervolging van de heling is 
niet vereist dat de veroordeelde de 

1° MISDRIJF IN HET BU!TENLAND 1------------------
GEPLEEGD MISDRIJF - WET VAN 17 APRIL 
1878, ART. 7, § 2 - BEPALING NIET TOEPASSE
LIJK INGEVAL HET MISDRIJF IN BELGIE IS 
GEPLEEGD. 

(1) Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 677). 

(2) Cass., 10 jan. 1949 (Bull. en Pas., 1949, I 
18). • 
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dader van de eraan voorafgegane mis- gaan door een vordering van het open
daad of wanbedrijf kende (3). (Art. 505 baar ministerie, het is te zeggen door 
Sw.) een daad van vervolging, 

5o Aangezien gijzeling in het buitenland 
een misdaad is volgens de normen van 
het Belgische strafrecht kan de per
soon die de op het Belgisch grondge
bied door middel van die misdaad ver
kregen voorwerpen heelt, in Belgie 
worden vervolgd en veroordeeld (4). 
(Art. 505 Sw.) 

(COUDYSER) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7, § 2, van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat dit artikel bepaalt dat, wan
neer een vreemdeling door een door een 
Belg gepleegde misdaad of wanbedrijf is 
benadeeld, de strafvordering aan twee 
bijkomende vereisten moet voldoen : 
a) er moet een voorafgaande klacht zijn 
van de benadeelde of zijn familie; b) er 
moet een officieel bericht zijn van de 
buitenlandse overheid; de klacht of het 
bericht moet worden ingediend voor' elke 
daad van vevolging, op straffe van nietig
heid van deze laatste; zulks voor gevolg 
heeft dat, bij gebreke van een van beide, 
aileen een opsporingsonderzoek door het 
openbaar ministerie kan worden inge
steld; een gerechtelijk onderzoek daaren
tegen uitgesloten is, aangezien het nood
zakelijkerwijze moet worden voorafge-

(3} Cass., 21 okt. 1935 (Bull. en Pas 1936 I 
11}. ' ' ' 

(4} Zie J. D'HAENENS, << Heling ''• A.P.R., 1955, 
nrs. 78 tot 80. 

terwijl, in casu, uit geen enkel stuk 
blijkt dat de benadeelde vreemdelingen, 
met name de industrieel Suner Sanchez 
en/of de Banco de Espana, op ondubbel
zinnige wijze hebben laten verstaan dat 
zij vervolging vragen; geen van beiden 
zich trouwens burgerlijke partij heeft 
gesteld; nu niet is voldaan aan de voor
waarden van het hoger geciteerde 
artikel 7, § 2, de vervolging van eiser als
mede diens veroordeling nietig zijn : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 7, §§ 1 en 2, van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering .: Ieder Belg die zich 
buiten het grondgebied van het Rijk 
schuldig maakt aan een feit dat · 
door de Belgische wet misdaad of 
wanbedrijf wordt genoemd, kan in 
Belgie vervolgd worden indien op 
het feit straf gesteld is door de wet 
van het land waar het is gepleegd. 
Indien het misdrijf gepleegd is 
tegen een vreemdeling, kan de ver
volging slechts plaatshebben op vor
dering van het openbaar ministerie 
en moet zij bovendien voorafgegaan 
worden door een klacht van de 
benadeelde vreemdeling of van zijn 
familie, ofwel door een officieel 
bericht, aan de Belgische overheid 
gegeven door de overheid van het 
land waar het midrijf is gepleegd; 

Overwegende dat eiser op verde
ring van het openbaar ministerie 
vervolgd werd terzake van te Ant
werpen, zelfde kanton, en/of elders 
in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, en/ of bij samenhang, 
elders in het Rijk, zich bevindende 
in staat van wettelijke herhaling, 
tussen 11 april 1981 en 5 augustus 
1981, op niet nader te bepalen data, 
in meerdere malen ten nadele van 
de Banco de Espana en/ of Suner 
Sanchez Luis een bedrag van ten 
minste 117.825.000 Spaanse peseta's, 
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zijnde weggenomen, verduisterde of 
door een misdaad verkregen zaken 
of een gedeelte ervan geheeld te 
hebben, de straf toepasselijk op de 
daders van de misdaad de doodstraf 
of levenslange dwangarbeid zijnde, 
bevonden zijnde dat de beklaagde 
ten tijde van de heling kennis droeg 
van de omstandigheden waaraan de 
wet de doodstraf of levenslange 
dwangarbeid verbindt; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser op het 
Belgisch grondgebied in drie ver
schillende malen, de laatste maal op 
4 augustus 1981, met een zelfde mis
dadig opzet in totaal 30.161.990 
Spaanse peseta's, waarvan hij de 
wederrechtelijke oorsprong kende, 
heeft verhandeld, dat hij zich in 
staat van wettelijke herhaling 
bevindt en dat de verzwarende 
omstandigheid bepaald door arti
kel 506 van het Strafwetboek niet 
bewezen is, hem, met toepassing 
van de artikelen 56 en 505 van het 
Strafwetboek, veroordeelt wegens 
heling van dit bedrag; 

Overwegende dat, nu het misdrijf 
tegen een vreemdeling op het Bel
gisch grondgebied is gepleegd, arti
kel 7, § 2, van de wet van 17 april1878 
ten deze geen toepassing vindt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 505 en 506 van het Strafwet
boek, 

doordat deze artikelen de heling 
slechts strafbaar stellen indien : 1° het 
geheelde door m1sdaad of wanbedrijf IS 

verkregen, 2o wanneer de nnsdaad of het 
wanbednjf dat aan de bas1s van de 
helmg hgt, m het buitenland 1s gepleegd, 

hetzelfde feit ook in Belgie strafbaar is; 
de heling, op grand van misdadige fei
ten, met opsluiting wordt gestraft; eiser, 
zoals het strafonderzoek heeft uitgewe
zen, in het raam van zijn handelsbedrij
vigheid en in de twee maanden die de 
feiten voorafgingen voor honderd mil
joen peseta's heeft verhandeld; bij eiser 
slechts een dertigtal miljoen peseta's 
werden aangetroffen van de 117.825.000 
peseta's die het losgeld van Suner San
chez zouden vertegenwoordigd hebben ... ; 
eiser staande houdt noch van de ontvoe
ring van Suner Sanchez, noch van de 
herkomst van het geld, dat hij verhan
delde, iets geweten te hebben; afgezien 
hiervan, het arrest ontegensprekelijk 
tegenstrijdigheden inhoudt en schending 
van de wetten en van de rechten van de 
verdediging, 

eerste onderdeel, het arrest de gerech
telijke beslissing die aan de basis van 
het misdrijf van heling ligt, niet vast
stelt; bij de vaststelling dat het geheelde 
van wederrechtelijke oorsprong is, het 
nochtans om een gerechtelijk vastgesteld 
misdrijf moet gaan; het Hof van Beroep 
te Antwerpen zich vergenoegt met in 
vage termen erop te wijzen dat het geld 
afkomstig is van de politieke « ETA " en 
de ontvoering van de genaamde Suner 
Sanchez Luis in Spanje; het arrest enkel 
vermeldt dat de ontvoerde in april 1981 
vrijgelaten werd, terwijl niemand weet 
- en in de eerste plaats eiser zelf niet 
- of er in Spanje, in verband met die 
zaak, een gerechtelijke beslissing getrof
fen werd en desgevallend welke; wan
neer de rechter het misdrijf specifieert 
waardoor het geheelde werd verkregen, 
dit misdrijf gerechtelijk moet zijn vast
gesteld, te meer dat eiser op dit stuk uit
drukkelijk had geconcludeerd : 

tweede onderdeel, wanneer het mis
drijf dat aan de basis van de heling ligt, 
in het buitenland werd gepleegd, die 
wederrechtelijke daad niet enkel straf
baar moet zijn in dit land, maar ook 
strafbaar moet zijn in Belgie; er slechts 
heling is indien het basismisdrijf dat in 
het buitenland werd gepleegd, eveneens 
in Belgie beteugeld wordt; het arrest 
zonder verdere motivering of enige ver
Wljzmg naar een wettelijke bepaling zich 
vergenoegt met in vage termen te stellen 
« dat de g1jzelmg van personen, zowel 
volgens de Belg1sche strafwet als volgens 
de Spaanse als misdaad of wanbedrijf 
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bestraft. wordt »; eisers raads.r_na~ niet te I handelde Spaanse peseta's afkom
weten 1s .gekomen of de giJzelmg van stig zijn van de losprijs die voor de 
perso?-en m ~et ~paanse strafrecht stra~~ vrijlating van de ontvoerde Luis 
baar 1 ~; de .g1J~elmg van pe_rsonen, .. ~en:olJ Suner Sanchez werd betaald en dat 
het mmderJangen betreft, m Belg1e met . h t bl"k d t h" · 
strafbaar is· e1ser op e ogen 1 a lJ ze ver-

- ' handelde de wederrechtelijke oor-

derde onderdeel, het arrest in het 
ongewisse laat of de ontvoerde Spaanse 
onderdaan Suner Sanchez Luis al dan 
niet minderj a rig was en of die misdaad, 
die in Belgie door aritkel 364 van het 
Strafwetboek met opsluiting wordt 
beteugeld, ook strafbaar is in Spanje, 
voor zover eiser vernam, de genaamde 
Suner Sanchez Luis echter meerderjarig 
en een industrieel is, zodat diens ontvoe
ring, althans naar Belgisch recht, geen 
strafbaar feit oplevert en niet als basis 
van de heling dienstig is; 

viarde onderdeel, heling, ingeval een 
misdaad aan de grondslag ervan ligt, 
met een criminele straf, namelijk opslui
ting, strafbaar is, zodat de heler, met 
toepassing van de artikelen 505 van het 
Strafwetboek en 133 van het Wetboek 
van Strafvordering, naar het assisenhof 
moet worden verwezen; het arrest op dit 
punt tegenstrijdig en onwettig is; het 
Hof van Beroep te Antwerpen, na te heb
ben vastgesteld dat er een gijzeling aan 
de basis van de tegen eiser aangehouden 
heling ligt, gijzeling die in Belgie uitslui
tend bij de ontvoering van minderjarigen 
met een criminele straf wordt beteugeld, 
imm.ers beslist « dat evenwel de verzwa
rende omstandigheid als niet bewezen 
voorkomt » om aan eiser " de garanties » 
van een proces voor het hof van assisen 
te ontnemen : 

Overw2gende dat eiser niet preci
seert waarin de schending van arti
kel 7 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden 
bestaat en hoe zijn recht van verde
diging werd geschonden; dat het 
middel in zoverre niet ontvankelijk 
is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

sprong ervan kende; dat het arrest, 
in antwoord op de conclusie van 
eiser, de gewichtige bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende ver
moedens aangeeft waaruit het op 
onaantastbare wijze in feite het 
bewijs van de met die verhandeling 
samenvallende kennis van de 
wederrechtelijke herkomst van die 
gelden afleidt; 

Overwegende dat het arrest mits
dien tegen eiser al de door 
artikel 505 van het Strafwetboek 
vereiste bestanddelen wettelijk vast
stelt, namelijk het bezit of de deten
tie samen met de wil om een door 
misdaad of wanbedrijf van een 
derde bekomen voorwerp aan de 
wettige eigenaar te onttrekken, als
mede de aan de inbezitneming voor
afgaande of gelijktijdige kennis van 
de werderrechtelijke herkomst van 
het voorwerp; 

Overwegende dat heling een zelf
standig misdrijf is, onderscheiden 
van de misdaad of het wanbedrijf, 
waarin het bezit van de geheelde 
zaak zijn oorsprong vindt, dat, opdat 
heling strafbaar zou zijn, niet ver
eist is dat de daders van de misdaad 
of het wanbedrijf, dat aan de grand
slag ervan ligt, gekend of veroor
deeld zijn; 

Dat 
recht; 

het onderdeel faalt naar 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast- Overwegende dat de gijzeli.ng van 
stelt dat de door eiser in Belgie ver- personen krachtens artikel 347 bis 
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van het Strafwetboek met criminele bepaald door artikel 506 van het 
straffen worden beteugeld; Strafwetboek, lastens de heler niet 

bewezen is; 

Overwegende dat, nu de in het 
buitenland gepleegde gijzeling naar 
de normen van het Belgisch straf
recht een misdaad uitmaakt, eiser, 
als heler van de door die misdaad 
op het Belgisch grondgebied verkre
gen zaken, bij toepassing van arti
kel 505 van het Strafwetboek in Bel
gie kan worden vervolgd en veroor
deeld; 

Dat de onderdelen naar recht 
falen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser aanvoert 

dat het arrest, door te beslissen 
« dat evenwel de verzwarende 
omstandigheid als niet bewezen 
voorkomt », hem de « garanties » 

van een proces voor het hof van 
assisen heeft ontnomen; 

Overwegende dat eiser voor de 
correctionele rechtbank werd ge
daagd wegens heling met de verzwa
rende omstandigheid van artikel 506 
van het Strafwetboek als gevolg aan 
een bevel van de raadkamer waarbij 
verzachtende omstandigheden wer
den aangenomen; 

Dat het niet-bewezen verklaren 
van de verzwarende omstandigheid 
van artikel 506 van het Strafwet
boek derhalve geen gevolg kan heb
ben ten aanzien van de bevoegd
heid; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het noch onwettig, noch tegen
strijdig is te beslissen, eensdeels, 
dat een gijzeling aan de grondslag 
van de heling ligt en, anderdeels, 
dat de verzwarende omstandigheid, 

Dat het onderdeel niet kan 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; 

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

17 augustus 1982 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Wauters, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Goethals, Antwerpen; Fobe, Brussel. 

Nr. 672 

V AKANTIEKAMER - 17 augustus 11.182 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING W AARBIJ EEN 

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPIJ EEN GEDEELTE VAN HAAR 
RECHTSPREKENDE BEVOEGDHEID OVER
DRAAGT AAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID 
- NIETIG. 

Nietig is de beslissing van een commis
sie tot bescherming van de maatschap
pij die een gedeelte van haar recht-
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sprekende bevoegdheid aan de be
stuurlijke overheid overdraagt door 
enerzijds de invrijheidstelling op proef 
van de geYnterneerde te bevelen en 
anderzijds de uitvoering van die beslis
sing a.fhankelijk te stellen van de ver
vulling van bepaalde voorwaarden 
voor de reclassering van de gelnter
neerde, en wei de mogelijkheid van 
zijn onderbrenging in een geschikt 
tehuis en van zijn tewerkstelling in 
een beschutte werkplaats. (Art. 18, eer
ste lid, wet 1 juli 1964; art. 11, eerste 
lid, Ger.W.) 

(ADRIAENSSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 juni 1982 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Antwerpen; 

Over het middel, ambtshalve aange
voerd en afgeleid uit de schending van 
de artikelen 18, eerste lid, van de wet tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en de gewoontemisdadigers 
en 11, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij de vrijstelling op proef voor 
onbepaalde duur van eiser gelast, en 
tevens beslist dat die vrijstelling 
slechts uitvoerbaar is zodra eiser 
zijn intrek kan nemen in een 
geschikte home en kan te werk 
gesteld worden in een beschutte 
werkplaats; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 18, eerste lid, van de wet tot 
bescherming van de maatschappij 
tegen de abnormalen, de commissie, 
hetz1j ambtshalve, hetzij op verzoek 
van de procureur des Konings, van 

de gei:nterneerde of van zijn advo
caat kan gelasten dat de gei:nter
neerde voorgoed of op proef in vrij
heid zal worden gesteld, wanneer 
zijn geestestoestand voldoende ver
beterd is en de voorwaarden van 
zijn reclassering vervuld zijn; dat de 
commissie de vrijstelling van de 
gei:nterneerde maar kan gelasten 
indien zij oordeelt dat aan die beide 
vereisten is voldaan; 

Overwegende dat de commissie, 
die uitspraak doet over de vrijstel
ling voorgoed of op proef, beslist 
over de individuele vrijheid van de 
ge'interneerde; dat zij derhalve een 
bevoegdheid om recht te spreken 
uitoefent en dat haar beslissingen 
het karakter hebben van rechter
lijke uitspraken; 

Overwegende dat ten deze de 
commissie, bij toepassing van arti
kel 18, eerste lid, van de wet tot 
bescherming van de maatschappij 
tegen de abnormalen, enerzijds de 
vrijlating op proef van eiser gelast 
en anderzijds de uitvoering van 
haar beslissing doet afhangen van 
het tot stand komen van voorwaar
den van de reclassering van eiser, 
met name de mogelijkheid van 
onderkomen in een geschikte home 
en van tewerkstelling in een 
beschutte werkplaats; dat uit die 
beslissing derhalve voortspruit dat 
de commissie de vrijstelling op 
proef van eiser gelast, niettegen
staande zij oordeelt dat de voor
waarden voor zijn reclassering, 
zoals vereist door voormeld arti
kel 18, eerste lid, alsnog niet ver
vuld zijn, en dat de uitvoering ervan 
slechts kan geschieden nadat die re
classeringsvoorwaarden zullen ver
vuld zijn; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de commissie niet enkel de uitvoe
ring zonder meer van haar beslis
sing van vrijstelling op proef over-
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laat aan de administratieve over
heid, maar bovendien aan dezelfde 
overheid de bevoegdheid overdraagt 
om te oordelen of eiser zijn intrek 
kan nemen in een geschikte home 
en kan te werk gesteld worden in 
een beschutte werkplaats, en wan
neer die voorwaarden voor zijn 
reclassering zullen vervuld zijn; dat 
aldus de commissie, in strijd met 
artikel 11, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetoek, een gedeelte 
van haar rechtsmacht overdraagt; 

Dat derhalve haar beslissing door 
nietigheid is aangetast; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet kunnen leiden tot 
cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt de bestreden beslissing; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde com
missie tot bescherming van de 
maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Antwerpen. 

17 augustus 1982 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voorzit
ter - Verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h, Velu, 
Advocaat-generaa 1, 

Nr. 673 

VAKANTIEKAMER -- 17 augustus 1982 

J" MISDRIJF -- lVI!SDRI.JF' GEPLEEGD IN 
EEN GE:BOUW 01'GERWHT OP DE GRENSLLlN 

TUSSEN EEN BELGISCHE EN EEN NEDER
LANDSE GEMEENTE - ARREST WAARBIJ IN 
FEITE WORDT VASTGESTELD DAT HET MIS
DRIJF IN BELGIE IS GEPLEEGD - WETTIGE 
BESLISSING. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
INTERNATIONALE AKTEN TOT V ASTSTELLING 
VAN DE GRENZEN TUSSEN BELGIE EN NEDER
LAND - MISDRIJF GEPLEEGD IN EEN 
GEBOUW OPGERICHT OP DE GRENSLIJN TUS
SEN EEN BELGISCHE EN EEN NEDERLANDSE 
GEMEENTE - ARREST W AARBIJ IN FEITE 
WORDT VASTGESTELD DAT HET MISDRIJF IN 
BELGIE IS GEPLEEGD - WETTIGE BESLIS
SING. 

lo en 2° Wettig is het arrest dat, na erop 
te hebben gewezen dat het aan de 
beklaagde verweten misdrijf is 
gepleegd in een gebouw dat staat op 
de grens tussen de Belgische 
gemeente Baarle-Hertog en de Neder
landse gemeente Baarle-Nassau en 
waarvan de lokettenzaal, de kantoren 
en de kluis, volgens de gegevens van 
het Belgische kadaster, op Belgisch 
grondgebied zijn gebouwd, in feite 
vaststelt dat het misdrijf in Belgie is 
gepleegd, zelfs als het beslist « dat de 
rijksgrens niet bij verdrag tussen de 
twee staten vastgesteld is », hetgeen 
betekent dat noch de op 8 aug. 1843 te 
Maastricht ondertekende Overeen
komst tot Vaststelling van de Grenzen 
tussen het Koninkrijk Belgie en het 
Koninkrijk der Nederlanden, noch de 
andere overeenkomsten of verdragen 
tussen beide staten, noch het op 
26 april 1974 te Turnhout onderte
kende proces-verbaal van afbakening 
van de rijksgrens tussen de koninkrij
ken Nederland en Belgie de rijksgrens 
nauwkeurig vaststellen met betrekking 
tot het bedoelde gebouw. 

(OWEL) 

ARREST 

HET HOF; ·- Gelet op de bestre 
den arresten, op 6 mei 1982 en 
10 juni 1982 door het Hof vEJn 
Beroep te Antwerpen gewezen; 
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Overwegende dat het arrest van 
6 mei 1982 eiser, als strafrechtelijk 
verantwoordelijke voor de in Belgie 
opgerichte naamloze vennootschap 
Owel en Co's Internationale Registe
red Trust Company, bij verstek 
veroordeelt wegens overtredingen, 
gepleegd te Baarle-Hertog en met 
samenhang elders in het Rijk, van 
het koninklijk busluit van 23 juni 
1967 tot coi:irdinatie van de bepalin
gen betreffende de controle op de 
private spaarkassen, het koninklijk 
besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de 
bankcontrole en het uitgifteregime 
van titels, de wet van 10 juni 1964 
op het openbaar aantrekken van 
spaargelden en de wet van 30 juni 
1975 betreffende het statuut van de 
banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiele instel
lingen; 

Dat het arrest van 10 juni 1982 
het verzet van eiser ongedaan ver
klaart; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de onbevoegdheid van de correctionele 
rechtbank en het hof van beroep, als 
opgeworpen in de eerste conclusie in eer
ste aanleg en herhaald in de pleitnota in 
hoger beroep, en de schending van de 
essentiele grondwettelijke en handels
rechtelijke bepalingen en van de rechten 
van de mens, 

doordat eiser, buitenlander, voor bui
tenlandse activiteiten is vervolgd; het hof 
van beroep beslist dat de feiten in Belgie 
gepleegd zijn omdat bepaalde kantoorde
len van het gebouw Femis Bank op Bel
gisch grondgebied zouden zijn gelegen; 
het arrest in zijn vijfde overweging oor
deelt dat een onderzoeksdaad immers 
wettig is, tenzij het tegendeel blijkt, en 
in een zesde overweging beslist dat, nu 
de rijksgrens niet bij verdrag zou zijn 
vastgesteld, al wat niet onder de Neder
landse soevereiniteit valt, ongetwijfeld 
Belgisch grondgebied is; het arrest in 
zijn negende overweging bepaalde « con
stitutieve elementen van de misdrijven 
op Belgische bodem gepleegd » meent te 
ontdekken, 

terwijl, eerste onderdeel, de ten laste 
gelegde buitenlandse activiteiten niet 
ressorteren onder de limitatieve opsom
ming van de artikelen 6 en volgende van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; de rechtscompetentie 
van de rechtbank en het hof van beroep 
eindigt aan de Belgische rijksgrens; eiser 
een activiteit uitoefende op Nederlands 
grondgebied in een Nederlands pand, 
niet vergunningsplichtig was in Belgie 
en evenmin het Belgische spaarwezen 
solliciteerde; in eerste aanleg en eerste 
conclusies de geldigheid van de huiszoe
king reeds in het gedrang werd gebracht; 
de onzekerheid van de juiste opme
ting van de grenslijn (strafdossier stuk
ken 27, 60, 68), nog maar eens bevestigd 
werd door het in bijlage voorgelegde vrij
sprekende vonnis van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch in verband met de 
inbeslagname van een vuurwapen tij
dens dezelfde huiszoeking in het betref
fende pand; eiser ter verduidelijking niet 
ontkent dat het pand schrijling op de 
grenslijn is opgetrokken, zoals vele pan
den in die enclave, wat op zichzelf geen 
erikel strafbare daad vormt, maar bij de 
laatste opmetingen door de Nederlandse 
en Belgische kadasters en ingeslagen 
penningen blijkt dat de enige ingang van 
het pand Femis Bank volledig op Neder
lands grondgebied ligt; het hof van 
beroep hiermede de duidelijke onder
richtingen van de minister van Binnen
landse Zaken negeert, gegeven in een 
omzendbrief van 31 december 1970 
betreffende het houden van de bevol
kingsregisters (Belgisch Staatsblad, 
26 januari 1971, bladzijde 937) 
hoofdtuk I, adeling 1, artikel 4, vierde 
lid : « ingeval een huis op het grondge
bied van de twee gemeenten is gelegen, 
worden de bewoners ingeschreven in het 
register van de gemeente op het grond
gebied waarvan de hoofdingang van d<:~t 
huis zich bevindt »; bij koninklijk besluit 
van 18 maart 1981, gevolgd door omzend
brief van 19 maart 1981, afdeling III, 
artikel 4, vierde alinea, bevestigt de 
minister nogmaals dit standpunt : « als 
een huis op het grondgebied van tv1ree 
gemeenten is gelegen, worden de bewo
ners ingeschreven in het register van de 
gemeente op het grondgebied waarvan 
de hoofdingang van dat huis zich 
bevindt. In geval van moeilijheden op 
dat stuk dienen de gemeenten zich te 
houden aan de vermeldingen m de kadas
trale besche1den en m de Atlas der 
buurtwegen », In ziJn eerste conclus1e en 
in ZIJn ple1tiwta m hager beroep e1ser 
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tevens steunde op het gewoonterecht, 
maar verwees in het rekwest tot herope
ning der debatten van 5 juni 1979 naar 
de ministeriele onderrichtingen; voor 
vennootschappen een analoge regeling 
geldt : de Femis Bank is ingeschreven in 
het handelsregister te Tilburg en statu
tair gevestigd te Baarle-Nassau (Neder
land); in de Belgische enclaves in Neder
land de inwoners van een waning waar
van de ingang op Nederlands grondge
bied ligt, - ongeacht hun nationaliteit 
- als woonachtig in Nederland worden 
beschouwd, zij ingeschreven staan in het 
Nederlandse bevolkingsregister van de 
gemeente Baarle-Nassau (Nederland), in 
Nederland belasting betalen, met een 
auto met Nederlands kenteken rijden en 
onder de Nederlandse wetgeving vallen, 
anderzijds de bewoners van woningen in 
de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau 
gelegen, doch waarvan de ingang zich in 
een van de vele Belgische enclaves 
bevindt, geacht worden inwoner van Bel
gie te zijn, zij ingeschreven staan in het 
Belgische bevolkingsregister van de 
gemeente Baarle-Hertog, in Belgie belas
ting betalen, met een Belgisch autoken
teken rijden en onder de Belgische wet
geving vallen; in analogie daarmee de 
ondernemingen worden behandeld : ligt 
de ingang in Belgii! worden ze ingeschre
ven in het handelsregister te Turnhout, 
ligt hij in Nederland, worden ze inge
schreven in Tilburg; indien het hof van 
beroep deze (gewoonte-) rechtelijke 
situatie met zijn arrest doorbreekt, het 
voor vele inwoners en ondernemingen in 
beide gemeenten Baarle-Hertog en -Nas
sau een onaanvaardbare en ongewenste 
rechtsonzekerheid zou creeren; eiser 
alleen al uit deze overwegingen in zijn 
pleitnota voor het hof van beroep stelde 
te Baarle-Hertog « Lokaltermin >> of 
plaatsbezoek te houden, ten einde zich 
ter plaatse op de hoogte te stellen van 
deze in Europa unieke en van elders vol
komen afwijkende situatie en de plaatse
lijk geldende rechtsregels; het hof van 
beroep in rechte in zijn overwegingen 
diende te betrekken de uitzonderlijke 
situaties welke nu eenmaal in de Bel
gische enclaves Baarle-Hertog bestaan, 
zonder dat aan het gebruik maken van 
deze bijzondere situaties door de inwo
ners criminele intenties dienen te wor
den verbonden; 

tweede onderdeel, de vijfde overwe
ging van het arrest weerlegd wordt door 
het vrijsprekende vonnis van 's-Herto-

genbosch (in dit verband verwijst eiser 
naar ZlJn pleitnota, bladzijde 13-14, sub 
a-h, het feit dat dezelfde gehoorde amb
tenaren het bewijsmateriaal in onderha
vige procedure verzameld hebben); wat 
de zesde overweging in verband met de 
rijksgrens betreft, deze eiser, in geval 
van enclaves in een vreemd land, tach 
wel een boute boutade lijkt en de rechter 
zich niet buiten zijn territoriale maa.r 
zelfs zijn bevoegdheid ratione materiae 
begeeft door zich op politiek terrein te 
wagen, in weerwil van de grondwette
lijke scheiding der machten; 

derde onderdeel, met betrekking tot de 
negende overweging van het arrest, ele
menten 1 o en 2°, eiser een schrijven van 
de griffier van de Rechtbank van Koop
handel te Turnhout voorlegt, verwijzend 
naar de vigerende wetgeving betreffenqe 
de neerlegging van akten en stukken 
van handelsvennootschappen (22 mei 
1979); voorheen in overleg en opdracht 
van de griffier in september 1974 tot een 
inschrijving van de vertegenwoordiging 
van de Femis Bank in het handelsregis
ter werd overgegaan; volgens genoemde 
hoofdgriffier, in tegenstelling tot de 
Baarlse regeling, een onderneming met 
werkplaatsen in meer dan een arrondis
sement (dus Tilburg en Turnhout) ver
plicht was zich in beide arrondissemen
tele handelsregisters in te schrijven; zon
der diens actieve medewerking het mis
drijf waarvan eiser nu ten onrechte 
wordt beticht, niet had kunnen worden · 
gepleegd; hiertoe krachtens de wettelijke 
bepalingen noodzakelijk was de statuten 
van de commanditaire vennootschap 
naar Nederlands recht Femis Bank Eer
ste Europese Beleggingsspaarbank C.V. 
in het Belgisch Staatsblad te publiceren; 
automatisch wel van het woord « bank >> 

gebruik moest gemaakt worden daar dit 
in de firmanaam voorkwam, een firma
naam die op dat moment volgens de toen 
vigerende Nederlandse wetgeving op het 
stuk van het bankwezen regelmatig 
mocht worden gebruikt; met betrekking 
tot de elementen 3°, 4°, 5' : de rechter en 
het hof van beroep door publikaties, 
advertising en reclame van buitenlan
ders of buitenlandse firma's in buiten
landse kranten te verbieden omdat deze 
buitenlandse kranten alleen in Belgie 
verkrijgbaar zijn, en de grondwettelijke 
en verdragrechtelijke vrijheid van pers, 
en vrijheid van handel (E.E.G.-richtlij
nen, wet op het economisch machts
misbruik, Handelspraktijkenwet, arti-
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kel 20-54 en andere) schenden; indien 
de Femis Bank zich werkelijk tot het 
Belgisch publiek wilde richten voor haar 
« tweedehands >>-handel, die blijkens ant
woorden van de Nederlandse minister 
van Financien gegeven op vragen .in de 
Tweede Kamer der Nederlandse Staten
Generaal, volkomen legaal was in het 
kader van de toen vigerende Neder
landse wetgeving (stuk neergelegd in 
raadkamer), zij zull:s zou gedaan hebben 
in advertenties in Belgische media en 
reclame via de Belgische radio en televi
sie, en niet, zoals zij thans gedaan heeft, 
via de Nederlanse televisie en radio, ook 
al kunnen Belgen de Nederlandse radio
en televisie-uitzendingen ontvangen; in 
de telefoongids Femis Bank enkel ver
meld stond onder de « 0 " van naamloze 
vennootschap Owel & Co's International 
Registered Trust Company, en niet de 
letter « B " of « F " zoals in de Neder
landse gids, waaruit de rechters evenmin 
een constitutief element tot veroordeling 
of verbod kunnen putten : 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van 
beroep oordeelt dat, met uitzonde
ring van de publikaties in dagbladen 
en tijdschriften, de verrichtingen 
gebeurden in een gebouw, opgericht 
over een grenslijn tussen de Bel
gische gemeente Baarle-Hertog en 
de Nederlandse gemeente Baarle
N ass au, waarvan, volgens de gege
vens van het Belgische kadaster, de 
lokettenzaal, de bankkantoren en de 
kluis op Belgisch grondgebied zijn 
gebouwd; 

OverwegPnde clat de n~chters, met 
de termen dat « de rijksgrens niet 
bij verdrag tussen de twee staten 
vastgesteld is "• uitdr11.kken dat noeb 
de Overeenkomst tot: vast:stelling 

ken Nederland en Belgie, getekend 
te Turnhout op 26 april 1974, met 
betrekking tot het bedoelde gebouw 
de rijksgrens nauwkeurig vaststel
len; 

Dat de rechters mitsdien, op 
grond van de gegevens van het 
kadaster, in feite en derhalve 
onaantastbaar vaststellen dat de ten 
laste van eiser gelegde feiten in Bel
gie zijn gepleegd en dat de in het 
tweede onderdeel bedoelde huis
zoeking op Belgisch grondgebied 
gebeurde; 

Dat het tweede onderdeel, voor 
het overige, opkomt tegen ten over
vloede gegeven consideransen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

met betrekking tot de richtlijnen 
van de griffier van de Rechtbank 

·van Koophandel te Turnhout feiten 
inroept die het arrest van 6 mei 
1982 niet vaststelt; dat het onder
zoek van het onderdeel derhalve, 
inzoverre, het Hof zou nopen tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; dat hetzelfde geldt 
ten aanzien van de letter waaronder 
de nuamloze vennootschap Owel in 
de telefoongids voorkwam; 

Overwegende dat de wettelijke 
verplichting tot publikatie van de 
statuten van een hanclelsvennoot
schap in de bijlagen van het RPI{;;isel! 
8taat,<;blad uiterCictl'd W'Pil r·pr:hi.vaar 
digingsgrond uitmaaizt; voor dP ten 
l~J.sl:e van eiser gelegde feiteq; 

van de grenzen tussen het Konink- Overwegende dat hei·. hof van 
rijk Belgie en het Koninkrijk der beroep vaststelt dat, via in Belgii" 
Nederlanden, ondertekend te Maas- verkrijgbare buitenlandse kranten, 
tricht op 8 augusuts lf\4:3, noch de periodiek publiciteit werd gevoercl 
andere overeenkoxnsten of verdra- voor de vertegenwoorrliging van de 
gen tussen beide staten, nocb het Femis Bank in Belgii;; dat rlaarin cle 
Proces·verbaal van afbakening van woorden " bank >> en <( spaarbank " 
de rijksgrens tussen de koninh:rij- , voorkwamen en r1RI: de 1rerkoop en 
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de aankoop van spaarbiljetten erin acht zijn genomen en de beslissing 
werd geadverteerd; overeenkomstig de wet is gewezen; 

Dat de rechters op grond van die 
vaststellingen wettig beslissen dat 
de in de telastlegging vermelde 
wetsbepalingen werden overtreden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stanWHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 

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

17 augustus 1982 - Vakantiekamer -
Voorzitter: de h. Wauters, eerste voorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Daelmans, Turnhout. 





-1-

ALFABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid l:miten ovm·ee111.komst 
Staat - Aansprakelijkheid - Handelingen 
van zijn organen - Schade veroorzaakt door 
het orgaan in de uitoefening van zijn ambt -
Orgaan zelf aansprakelijk krachtens art. 1382 
B.W. terzelfder tijd als de Staat, die recht
streeks aansprakelijk is - Staat en brgaan 
medeschulclenaars in solidum. 1305 

/hmsprakeiijkheid buiten overeenkorm;t 
Omvang van de schade - Vergoedende rente 
. - Aanvangspunt -- Onaantastbare beom·de
ling van de feitenrechter. 1251 

Mstand 
Arbeidsovereenkomst - Eenzijdige wijziging 
van wezen!ijke bestanddelen van de overeen
lmmst door de werkgever - Voortzetting van 
do werl<zaarnh<~den door de bediende -· Kan 
betekenen dat de bediendc ervnn ilfziet de 
aan de 1Nerkgov-er tc vdjto:n beCindiging aan te 
vneren. 1a67 

Ambtenaar 
Rijkspersoneel 
Begrip. 

Arbeidsongeval 

Indispombiliteitstelling -
1336 

Basisloon- Loongrens- Indexaanpc":sing. 
1:1'74 

INHOUDSOPGAVE 

Arbeidsovereenkomst 
Handelsvertegenwoordiger - Begrip. 1267 

Arbeidsovereenkomst 
Verjaring- Rechtsvordering tot betaling van 
een loon, waarvan de wanbetaling een mis
drijf oplevert. 1378 

Arbeidsovereenkomst 
Bedienden Overeenkornst voor een 
bepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging, v66r 
het verstrijken van de termijn en zonder drin
gende reden- Vergoeding- Berekening. 

1240 

Arb~ldsovereenkomst 
Eenzijdige wijziging van wezenlijke bestand
delen van de overeenkomst - Gevolg. 1367 

Arbeidsovereenkomst 
Bediende - Arbeidsongeschiktheid - Beein
diging na meer dan zes maanden - Arbeids
ovcreenkomst voor onbepaalde tijd - Vergoe
ding - In aanmerking te nemen opzeggings
termijn. 1381 

Arheidsovereenkomst 
B<>diende - Opzeggingsterrnijn 
ning ·-· Diensttijd - Begrip. 

Arbeidsvoorziening 

Bereke-
1384 

S\uiting van ondernemingen - Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknerners -
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Betaling van de voordelen bepaald bij art. 2 
wet van 30 juni 1967 - Subrogatie van het 
Fonds in de rechten van de werknemer -
Voorrecht van de werknemer en van het 
Fonds - Rang. 1362 

Auteux·srecht 
Muzikaal of literair kunstwerk - Uitzending 
- Openbare mededeling van het werk, tele
grafisch gedaan door een ander dan het oor
spronkelijk lichaam - Toestemrning van 
de auteur - Noodzakelijk. 1347 

Auteursrecht 
Muzikaal of literair kunstwerk Openbare 
uitvoering of opvoering - Toestemming van 
de auteur- Noodzakelijk. 1347 

B 

Benelux 
Verdrag betreffende de instelling en het sta
tuut van een Benelux-Gerechtshof, art. 6 -
Prejudicieel geschil - Vraag om uitlegging 
van een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, als dus
danig .aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag - Vraag opgeworpen in een voor het 
Hof van Cassatie aanhangige zaak - Ver
plichting van het Hof. 1260 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechterlijke beslissing - Begrip. 1341 

Berusting 
Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting 
in een rechterlijke beslissing- Begrip. 1341 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat-

- schappij, uitspraak doende over de invrij
heidstelling van een gelnterneerde 
Samenstelling - Geen mogelijkheid om na te 
gaan of de commissie in de verschillende sta
dia van de procedure regelmatig was samen
gesteld - Nietige beslissing. 1216 

Bescherming van de maatschappij 
Niet-imichtneming van de aan de ge1nter
neerde voorgeschreven voorwaarden 
Beoordeling door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij. 1298 

Bescherniing van de maatschappij 
Beslissing waarbij een commissie tot bescher
rning van de maatschapij een gedeelte van 
haar rechtsprekende bevoegdheid overdraagt 
aan de bestuurlljke overheid -:- Nietig. 1411 

Bescherming van de maatschappij 
Regels inzake voorlopige hechtenis - Reg~ls 
ni e t toepasselijk inzake wederopneming van 
een op proef in vrijheid gestelde gelnter
neerde. 1298 

Bescherming van de maatschappij 
Recht van verdediging - Schending van het 
recht van verclediging voor de comrnissie niet 
aangevoerd door de raadsman van de gelnter
neerde - Aanvoering van die schending voor 
het Hof - Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 

1333 

Bescherming van de maatschappij 
Terbeschikkingstelling van de regering 
Ontheffing van de gevolgen van die beslissing 
·- Arrest van het hof van beroep - Vooraf
gaand verzoekschrift aan de procureur-gene
raal - Termijnen. 1244 

Bescherming van de maatschappij 
Terbeschikkingstel!ing van de regering 
Aanvraag van de veroordeelde om van de 
gevolgen van die beslissing te worden onthe
ven - Aanvang van de termijn voor het indie·· 
nen van de aanvraag. 1244 

Betel•ening van exploten 
Vermelding van de naam, de voornamen en 
de hoedanigheid van de persoon aan wie af
schrift is ter hand gesteld. 1227 

Betekening van exploten 
Geen vermelding van de naam en de voor
naam van de persoon aan wie het afschrift 
van het exploot is ter hand gesteld - Onregel
matigheid waardoor het exploot nietig is -
Nietigheid die ambtshalve door de rechter 
kan worden uitgesproken. 1227 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Betekening van een 
voorziening in cassatie - Afschrift van de 
akte ter hand gesteld van een andere persoon 
dan die waarvan sprake is in art. 37 Ger.W. -
Onregelmatigheid waardoor het recht van 
verdediging niet is geschaad - Geldige bete
kening. 1227 

Betekening van exploten 
Afschrift van het exploot - Handtekening 
van de gerechtsdeurwaarder Wettelijk 
vereiste rechtsvorm. 1266 

Betekening van exploten 
Betekening aan de woonplaa:ts van de ge
adresseerde - Onjuiste aanwijzing van de 
woonplaats - Onregelmatige betekening -
Gevolg. 1344 

Betekening van exploten 
Betekening op de plaats die de wet bepaalt -
Gerechtelijk Wetboek, art. 862, § 1, 9" -
Begr ip. 1344 
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Bevoegdheid en aanhig 

Materiele bevoegdheid ~ Betwisting over de 
opname, in bet bevoorn!cht passief van het. 
faillissement, van een: schuldvordering waar

. van het bestaan noch de hoegrootheid wordt 
betwist - Uitsluitende bevoegdheid'van de 
rechtbank van koophandel. 1362 

Bevoegdheid en aanleg 
Burgerlijke zaken -- Materii\le 
·- Regels van open bare orde .. 

Bevoegdheid en aanleg 

bevoegdheid 
1362 

Strafzaken - Wegverkeer Vluchtmisdrijf 
- Vluchtmisdrijf bij een ongeval dat voor een 
ander slagen; ·verwondingen of de. dood ten 
gevolge heeft gehad - Onbevoegdheid van de 
politierechtbank. 1299 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Burgerlijke zaken -
Wederkerige overeenkomst- Burgerlijk Wet
hoek, art. 1325 - Akte op te maken in zoveel 
originelen als er partijen zijn die een onder
scheiden belang hebben - Begrip. 1367 

Bewijs , 
Bewijs door geschrift·~ Burgerlijke zaken
Wederkerige overeenkomst- Burgerlijk Wet
hoek, art. 1325- - Akte niet opgemaakt in 
zoveel originelen als er-partijen zijn die een 
onderscheiden belang hebben - Nietige akte. 

1367 

Bewijs 
Bewijs door geschrift -.Burgerlijke zaken
Wederkerige overeenkomst - Niet-inachtne
ming van de bij art. 1325 B.W. voorgeschreven 
vormen - Geen uitvoering van de overeen
komst - Nietigheid niet gedekt. 1367 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Bewijslast - Burgerlijk 
Wetboek, art. 1315 Schadevergoeding 
wegens morele schade - Morele. schade van 
de echtgenoot· die beweert nadeel te hebben 
geleden door het overspel van de andere echt
genoot - Recht op huw~lijkstrouw - Mis
kenning van het recht op huwelijkstrouw -
Geen schending van art. 1315 B.W. 1272 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Onderhands biljet -
<< Goed voor >> - Ambachtsman - Ongelet-
terde. 1358 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Beslissing vol
·gens welke in een akte een vermelding voor
konit die zlJ e1genlijk met bevat - Misken
ning van de beWIJSltracht van de akte. 1240 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bij. 
zondel' bewijsmidde! voorschrijft - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrechter . 

1292 

Bewijs .· 
Strafzaken ~ Geval waarir; de wet geen bij
zonder bewijsmiddel oplegt - Overtuiging 
waartoe de rechter kan komen op grond yan 
aile regelmatig verkregen gegevens waarover 
partijen verweer hebben kunnen .voeren -
Onaantastbare beoordeling van de feitenrech
ter - Grenzen. 1320 

Bewijs 
Straftoemeting --:- Onaanta~tbare beoordeling 
door de feitenrechtei:. · 1320 

Burgerlijke rechtsvordering 
Verjaring - Vordering tot herstel van de 
schade, door een misdrljf veroorzaakt -
Begrip. · 1378 

c 

Cassatie 
Opdracht van het Hof - Draagwijdte. 1223 

Cassatie 
Directe belastingen - Verschrijving in het 
exploot van betekening - Bevoegdheid van 
het Hof om ze te verbeteren. 1213 

Cassatie 
Omvang- Strafzaken- Verval van het recht 
tot sturen als straf uitgesproken - Vernieti
ging wegens onwettigheid. van die straf ·
Volledige vernietiging met verwijzing. 1243 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat betrekking heeft op 
een loutere verschrijving - Verschrijving 
kan op zichzelf geen aanleiding tot cassatiebe
roep geven. 1244 

Cassatiemiddelen 
Grond van niet-ontvankelijkheid - Middel 
waarbij kritiek wordt geoefend op de beschik
king van het arrest waarin voorbehoud wordt 
verleend - Voorbehoud gekoppeld aan een 
voorwaarde die een beslissmg nopens de 
wederzijdse rechten van partijen inhoudt -
Middel van niet-ontvankelijkheid niet 
gegrond. 1251 



Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
conclusie - Grond van niet-ontvankelijkheid 
hieruit afgeleid dat de rechter over het bij 
conclusie voorgedragen middel uitspraak 
heeft gedaan zoals hij had moeten doen, 
indien hij de aangegeven miskenning niet 
had begaan - Conclusie niet beantwoord -· 
Grond van niet-ontvankelijlchcid krm niet 
worden aangenomen. 1269 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid, hieruit afgeleid dat in het middel 
feiten en recht vermengd zijn - Middel dat 
tot cassatie kan leiden, ongeacht het daarin 
vermelde feit - Grond van niet-ontvanke
lijkheid niet aannemelijk. 1350 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijkc zakcn - Grond van nict-ontvan
kelijkheid - Grond van niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleicl rlat in het midclel feiten 
en recht zijn vermengd ··· Onderzoek van de fei
ten niet vereist voor het onderzoek van het 
middel - Grond van niet-ontvankelijkheid 
niet aannemelijk. 1362 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dai: op de 
conclusie niet is geantwoord Vnag middel 
- Niet ontvankelijk mid del. 1!102 

Cassatiemi.ddelen 
Burgerlijke zaken -· Onduidelijlt 
Be grip. 

Cassatiemiddelen 

middel -
13110 

Burgerlijke zaken - Vermelding van de ge
schonden wetsbepalingen - Middel dat uit
sluitend is afgeleid uit schending van niet 
toepasselijke wetshepalingen Onontvanke· 
lijk middel. 1302 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin de wette
lijke grondslag van de bestreden beslissing 
wordt betwist., doch enkel schending van 
art. 97 Gw. wordt aangevoerd - Niet ontvan
kelijk middel. 1351 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - JVIidrlel waarin schen
ding van wetsbepalingen en van een grond
wetsbepaling wordt >~angevoerd zonder 
nadere uitleg ·-- Niet ontvankelijk mid del. 

13fl2 

Cassati.emiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel waarin schen
ding van art. 97 Gw. wordt aangevoerd zonder 
nadere uitleg - Niet ontv1;1nkelijk middel. 

1362. 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel ten betoge dat op 
de conclusie niet is geantwoord - Conclusie 
wei beantwoord door de beslissing - Begrip. 

1351 
Cassatiemiddelen 

Strafzaken - Middel gegrond op feitelijke 
beweringen zonder enige st.eun in de proces
stukken - Gemis aan feitelijke grondslag. 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Begrip. 

Cassatiemiddelen 

1217 

1345 

Strafzaken - Middel afgeleid uit niet-inacht
neming van de bij art. 184 Sv. gestelde ter
mijn voor verschijning - Niet aangevoerd 
voor de feitenrechter - Niet ontvankelijk 
middel. 1215 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Schending van het recht van 
verdediging - Middel hieruit afgeleid dat er 
stukken niet bij het dossier zijn gevoegd --
Middel voor de eerste maal voor het Hof aan
gevoerd - Niet ontvankelijk middel. 1217 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Middel hieruit afgeleid dat de 
raadsman van de ge!nterneerde niet tijdig 
inzage heeft kunnen nemen van een medisch 
verslag - Middel voor het eerst voor het Hof 
voorgedragen - Niet ontvankelijk cassatie
midrlel. 1333 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Afwijzing van een vorde
ring door de eerste rechter - Hoger beroep 
van de verweerder - Ontvankelijk- maar 
ongegrondverklaring van het hoger beroep -
Cassaticberoep van de eiser - Geen kritiek 
van de eiser noch voor de rechter in hoger 
beroep, noch in zijn cassatieberoep op de be
slisGing :>:elf, waarbij de vordering is afgewe
mn - Middel dat kritiek oefent op de 
beslissing van de rechter in hoger beroep -
Gebrel' aan belang - Niet ontvankelijk mid
del. l33fl 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel hieruit afgeleid dat een 
medebeklaagde geen verweer heeft gP-voerd 
tegen de strafvordering Niot ontvankelijk 
middel. J217 

c~;;;satiemiddelen 
Si.rafzaken ~ Middel dai. de feitdijke beoor
deJ.ing van de rechter belcritiseert - Niet ont
vankelijk middel. 1217 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Middel waarin kritiek wordt geoefend op een 
beschikking van de bestreden beslissing 



\\raardoor de eiser niet kon benadeeld zijn -
Niet ontvankelijk middel. 1282 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Middel door 
de beklaagde hieruit afgeleid dat op de 
conclusie van een medebeklaagde niet is 
geantwoord - Ontvankelijk cassatiemiddel 
...:. Vereisten. 1332 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op het vooronderzoek - Middel voor 
het eerst voor het Hof voorgedragen - Niet 
onvankelijk middel. 1320 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Hof van assisen - Cassatiebe
roep tegen het veroordelend arrest - Middel 
waarin een nietigheid wordt aangevoerd 
m.b.t. het verwijzend arrest en de vroegere 
daden van onderzoek - Niet ontvankelijk 
middel. 1405 

D 

Diefstal en afpersing 
Bedrieglijk opzet - Begrip. 

Dienst.IJiicht 

1285 

Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grand - Kostwinner - Wettelijke voorwaar
den waaraan, in de regel, moet worden vol
daan v66r het verstrijken van de termijn 
waarbinnen de aanvraag om uitstel of vrijla
ting moet worden ingediend. 1314 

Dienstplicht 
Uitstel - Eerstopgeroepene uit een gezin met 
vijf kinderen - Begrip. 1386 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Echtscheiding- Burgerlijk Wetboek, art. 232 
- Feitelijke schending van meer dan tien 
jaar - Man, werlmemer -- Rust- en overle
vingspensioen - Rechten van de uit de echt 
gescheiden echtgenote. 1345 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, art. 30 - Maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve invoerbe
perkingen - Begrip. 1393 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, art. 30 - Maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve invoerbe
perking - Artt. 1 en 2 wet van 29 aug. 1919 op 
het regiem van de alcohol- Verenigbaarheid 
met het gemeenschapsrecht. 1393 

Exploot van gerecht'ideurwaai·der 
Exploot van betekening - Afschrift - Hand
tekening. 1266 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van 
4 aug. 1978 houdende verbod ten opzichte van 
sommige veroordeelden en van de gefailleer
den om bepaalde ambten, beroepen of activi
teiten uit te oefenen - Vonnis van de recht
bank van koophandel, waarbij overeenkom
stig art. 3 bis., § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 
1934 zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger 
beroep tegen dat vonnis - Procedure in 
hoger beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van 
hetzelfde besluit - Geen afwijking van de 
grondwettelijke regel. 1213 

G 

Geestrijke dranken 
Wet van 29 aug. 1919 op het regiem van de 
alcohol, artt. 1 en 2 - Verenigbaarheid met 
art. 30 van het E.E.G.-Verdrag. 1393 

Geestrijke dranken 
E.E.G.-Verdrag, art. 30 - Maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve invoerbe
perkingen verboden - Draagwijdte van die 
regel inzake handel en slijterijen van geest
rijke dranken. 1393 
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Gemeente- en . provinciebelastingen 

Invordering van gemeentebelasting 
passelijke wetsbepalingen. 

G.erechtskosten 

Toe-
1209 

Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
rninisterie tegen een beslissing waarbij aan 
de Staat ten Jaste worden gelaten de kosten 
door het openbaar rninisterie gernaakt om de 
zaak in staat van wijzen te brengen m.b.t. de 
burgerlijke belangen - Kosten van ciat hager 
beroep - Kosten i.v.m. de burgerlijke rechts
vordering. · 1291 

Grondwet 
Artikel 7 - Draagwijdte van het woord « rech
~~ 1m 

Grondwet 
Artikel 96 - Openbaarheid van de terechtzit
ting - K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij 
wet van 4 aug. 1978 houdende verbod ten 
opzichte van sornrnige veroordeelden en van 
de gefailleerden om bepaalde arnbten, beroe
pen of activiteiten uit te oefenen - Vonnis 
van de rechtbank van koophandel, waarbij 
overeenkornstig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 
van 24 okt. 1934 zodanig verbod wordt opge
legd - Boger beroep tegen dat vonnis _:_ 
Procedure in hager beroep neergelegd in art. 
3bis, § 6, van hetzelfde besluit - Geen afwij
king van de grondwettelijke regel. 1213 

Heling 
Bestanddelen. 

Heling 
Zelfstandig rnisdrijf. 

Heling 

H 

1407 

1407 

Voorwerp in Belgie verkregen door rniddel 
van een gijzeling in het buitenland - Heling 
strafbaar in Belgie. 1407 

Heling 
Vervolging niet afhankelijk van het feit dat de 
veroordeelde de dader van de eraan voorafge
gane rnisdaad of wanbedrijf kende. 1407 

Hof van assisen 
Voorzitter van dat hof -
rnacht - Ornvang. 

Discretionaire 
1405 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Onroerende beJasting -
Verzoek van de adrninistratie om een of drie 
scheidsrechters te benoernen _:_ Beslissing 
van de vrederechter waarbij dat verzoek 
wordt afgewezen en een deskundigenonder
zoek naar allerlei punten wordt bevolen -
Beslissing vatbaar voor hager beroep. 1232 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Terrnijn - Beslissing 
alvorens recht te doen - Vonnis waarbij' een 
deskundigenonderzoek wordt bevolen 
Onrniddellijk hager beroep - Ontvankelijk 
hager beroep. 1341 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken Incidenteel 
beroep - Gerechtelijk Wetboek, art. 
Gedaagde in hager beroep - Begrip. 

Hoger beroep 

hager 
1054-

1340 

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1071 - Conclusie genornen door een par
tij over de zaak zelf - Begrip. 1336 

Hoger beroep 
Procesvoering voor het rnilitair gerecht -
Voorlopige hechtenis - Beslissing van een 
krijgsraad te velde - Beslissing vatbaar voor 
hager beroep. 1322 

Hoger beroep 
Hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen een beslissing waarbij aan de Staat ten 
laste worden ge!aten de kosten door het open
baar rninisterie gernaakt om de zaak in staat 
van wijzen te brengen m .b.t. de burgerlijke 
belangen - Kosten van dat hager beroep -
Kosten i.v.rn. de burgerlijke rechtsvordering. 

1291 

Huur van goederen 
Huishuur - Voorrecht van de verhuurder op 
a! hetgeen het verhuurde huis stoffeert -
Bestaansvereiste. 1255 

Huur van goederen 
Huishuur - Aanvoering van het bestaan van 
de huur tegen derden- Vereisten. 1255 

Huur van goederen 
Handelshuur Hande!shuurwet, art. 3, 
vijfde lid - Toepasselijkheid ervan op de 
handelshuurovereenkomsten van rneer dan 
negen jaar. 1360 

Huur van goederen 
Handelshuur Handelshuurwet, 
vijfde lid - Toepassingsvereisten. 

art. 3, 
1360 
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I 

Inkomstenbelastingen 
Onroerende belasting - Verzoek van de 
administratie om een of drie scheidsrechters 
te benoemen - Beslissing van de vrederech
ter waarbij dat verzoek wordt afgewezen en 
een deskundigenonderzoek naar allerlei pun
ten wordt bevolen - Beslissing vatbaar voor 
hoger beroep. 1232 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van beroep -
Conclusie - Conc!usie ter griffie ingediend, 
maar niet aan de rechter ter terechtzitting 
overge!egd - Gevolg. 1213 

Internationale verdragen 
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en 
hun gezinnen die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen - Artikel 17 - Uitzonde
ringen op de artt. 13 tot 16- Draagwijdte van 
die uitzonderingen. 1223 

Internationale verdragen 
Internationale akten tot vaststelling van de 
grenzen tussen BelgH\ en Nederland - Mis
drijf gepleegd in een gebouw opgericht op de 
grenslijn tussen een Be!gische en een Neder
landse gemeente - Arrest waarbij in feite 
wordt vastgesteld dat het misdrijf in Belgie is 
gepleegd- Wettige beslissing. 14.13 

K 

Koop 
Vernietiging wegens benadeling voor meer 
dan zeven twaa!fde - Bewijs van de benade-
ling - Deskundigenonderzoek Opdracht 
van de deskundigen. 1351 

Koop 
Vernietiging wegens benadeling voor meer 
dan zeven twaalfde - A!eatoire koop - Vor
dering tot vernietiging ontvankelijk. 1351 

Koophandel, koopman 
K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, gew. bij wet van 
4 aug. 1978 houdende verbod ten opzichte van 
sommige veroordeelden en van de gefailleer-

den om bepaalde ambten, beroepen of activi
teiten uit te oefenen - Vonnis van de recht
bank van koophandel, waarbij overeenkom
stig art. 3bis, § 3, K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 
zodanig verbod wordt opgelegd - Hoger 
beroep tegen dat vonnis - Procedure in 
hager beroep neergelegd in art. 3bis, § 6, van 
hetzelfde besluit - Geen afwijking van de 
grondwettelijke regel. 1213 

L 

lLandbouw 
Stoffen bestemd voor dierenvoeding - Han
del - Goede eerlijke handelskwa!iteit - Mis
drijf. 1317 

lLandloperij 
Wet van 27 november 1891 - Staat van Jand
Joperij - Begrip. 1302 

M 

Militair 
Procesvoering voor het militair gerecht -
Voorlopige hechtenis - Beslissing van een 
krijgsraad te velde - Beslissing vatbaar voor 
hager beroep. 1322 

Militair 
Voorlopige hechtenis - Wettelijke bepalin
gen van toepassing op de voorlopige hechte
nis van militairen. 1322 

Militair 
Procesvoering voor het militair gerecht -
Gerechtelijke commissie - Krijgsauditeur -
Voorzitter van de gerechtelijke commissie -
Aard van die functie. 1322 

Militair 
Voorlopige hechtenis - Beroep tegen de be
slissing van de gerechtelijke commissie om 
een militair aan te houden. 1322 



Misdrijf 
In het buitenland gepleegd misdrijf - Wet 
van 17 april 1878, art. 7, § 2 - Bepaling niet 
toepasselijk ingeval het misdrijf in Belgie is 
gepleegd. 1407 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond - Medisch schooltoe
zicht - Huidproef op tuberculinegevoeligheid 
- Vrijstelling- Voorwaarde. 1315 

Misdrijf 
IVHsdrijf gepkegd in een gebouw opgericht op 
de grenslijn tussen een Belgi.sche en een 
Nederlandse gemeente - Arrest waarbij in 
feite wordt vastgesteld dat het misdrijf in Bel
gie is gepleegd - Wettige beslissing. 1413 

0 

Onaantastbare beoordeling door de fei
tenrechter 
Burgerlijke zaken - Bestaan van de kans, 
bestanddeel van een kansovereenkomst -
Onaantastbare beoordeling in feite. 1351 

Ondernemingsraad en veHigheidscmuiHi 
Werlmemersafgevaardigde of kandidaat bij 
de verlciezingen -- Ontslag wegens dringende 
reden - Aanneming van de dringende redeu 
door het arbeidsgerecht - Procedure - Ter
mijn van hager beroep. 1380 

Omlerwijs 
Medisch schooltoezicht - Personeelsleden 
van een onderwijsinrichting - Huidproef op 
tuberculinegevoeligheid - Verplichting -
Uit~onderingen. 1315 

Onderzuel• in sirafz;dwn 
Deskundige door· de procm·em· des Konings 
opgevorderd buiten de gevallen van de artt. 32 
tot 46 Sv. - Eedaflegging niet vereisL 1221 

Openbare orde 
Regels inzake materiele bevoegdheid 
Regel~ van openbare orde. 1362 

Openbare schennis vlm de goede zeden 
Moree! bestanddeel - Begrip. 1279 

Openbare schennis van de goede zeden 
Bestraffing, overeenkomstig de wet, van 
openbare schennis van de goede zeden ter 

gelegenheid van een dernonstratie - Geen 
schending van het recht op vrijheid van 
meningsuiting. 1279 

Openbare schennis van de goede zeden 
Strafwetboek, artt. 383 tot 386 - Goede zeden 
- Begrip. 1279 

Overspel 
Schadevergoeding wegens morele schade -
Morele schade van de echtgenoot die beweert 
nadeel te hebben gcleden door het overspel 
van de andere echtgenoot - Recht op huwe
lijkstrouw - !Vliskenning van het recht op 
huwelijkstrouw- Vasts telling van de rechter 
- Geen schending van art. 1315 B.W. 1272 

Overspel 
Inmenging van het openbaar gezag in het 
prive-leven met het oog op bestraffing van 
overspel - Geen schending van het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven. 1272 

OverspeB 
Bestraffing van overspel overeenkomstig de 
wet - Geen schending van het recht om niet 
te worden ouderworpen aau onmenselijke of 
verneclerende behandelingen. 1272 

Overspel 
Inmenging van het openbaar gezag in het 
prive-leven met het oog op bestraffing van 
overspel - Geen schending van het recht op 
eerbiediging van het prive-leven. 1272 

R 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken -- Slukken gesi.eld in een 
andere taal dan die van de procedure --· Sluk
ken waarop de reehter achi. moet slaan ·~ 

Door de rechter te nemen maatregelen. 1296 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8 - Recht op eerbiediging van het prive
leven - Inmenging van het openbaar gezag 
in het prive-leven met het oog op de bestraf
fing van overspel - Geen schending van hel 
recht op eerbiediging van het prive-leven. 

1272 



Ihochten van de Mens 
Europees Verdrag Redlten van de Mens, 
art. 3 - Recht om niet te worden onderwor
pen a.m. aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen - Bestraffing van overspel 
overeenkomstig de wet - Geen schending 
van voormeld recht. 1272 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 8 - Recht op eerbiediging op het gezins
leven - Inmenging van het openbaar gezag 
in het prive-leven met het oog op bestraffing 
van overspel - Geen schending van het recht 
op eerbiediging van het gezinsleven. 1272 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 10 - Recht op vrijheid van meningsuiting 
- Bestraffing, overeenkomstig de wet, van 
openbare schennis van de goede zeden ter 
gelegenheid van een demonstratie - Geen 
schending van het recht op vrijheid van 
meningsuiting. 1279 

Recltten van de Mem; 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 3 - Niemand mag worden onderworpen 
aan folteringen noch aan onmenselijke of ver
nederende behandelingen of straffen 
Onmenselijke of vernederende behandelin
gen of straffen - Begrip. 1302 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Brief door een van de JJarUjeH 
aan de rechter gezonden na sluiting van de 
debatten -- Eventuele heropening van het 
debat - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter - Verwerping van de brief 
indien geen heropening van het debat. 1215 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Zaak behandeld zonder sereni
teit - Miskenning van het recht van verdedi
ging - Begrip. 1219 

Recht van verdediging 
Burgerlijke zaken --· Stukkeu regelmatig aan 
de rechter overgelegd door partijen of door 
een van hen -- Stukken in een andere iaal 
gesteld dan die van de procedure -- Siukken 
uit het debat geweerd -- Aunt&st.iu;S van !Jet 
rechi van verdediging. 1296 

Recht van venlediging 
Bescherming van de maatschappij "- 1\IIiddel 
ten betoge dat de raadsman van een gelnter
neerde niet is opgeroepen voor de zitting van 
de commissie tot bescherming van de maat
schappij die te beslissen heeft over de weder
opneming - Gemis aan feitelijke grondslag 
- Begrip. 1298 

Recht van verdediging 
Strafzaken -- Bescherming van de maat
schappij - Schending van het recht van ver·
dediging voor de commissie niet aangevoerd 
door de raadsman van geinterneerde - Aan
voering van die schending voor het Hof -
Niet ontvankelijk cassatiemiddel. 1333 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Bur" 
gerlijke zaken - Beslissing alvorens recht te 
doen - Latere beslissing - Bes!issing door 
dezelfde rechters niet vereist. 1249 

llechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Correctionele rechtbank - Daden 
van onderzoek regelmatig ter terechtzitting 
verricht door daartoe bevoegde rechters -
Verdere behandeling van de zaak en uit
spraak van het vonnis door andere rechters 
die ter vervanging van de eerste zijn aange
wezen en die aile terechtzittingen over de 
zaak hebben bijgewoond - Wettigheid. 1246 

Hedenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen 
- Begrip. 1227 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Antwoord 
van de rechter op de conclusie van een partij 
in een beslissing alvorens recht te doen -
Geen verplichting die conclusie nag te beant
woorden in de eindbeslissing. 1351 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beslissing waarbij de recht
bank zich onbevoegd verklaart, bij verstek 
gewezen - Buitengewone verzettermijn -
Verzoek tot regeling van rechtsgebied ontvan" 
kelijk. 1334 

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 ten gevolge waaJ'Van het feit 
met een zwaardere conectionele straf wordt 
gestraft Beslissingen in kracht van 
gewijsde gegaan - Vaststelling van het von
nis gegrond lijkend - Regeling van rechtsge
bied - Beschikking nietig verklaard - Ver
wijzing van de zaak naar dezelfde t·aadkamer, 
anders samengesteld. 1247 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing naar de politierechtbank van 
een beklaagde, die verdacht wordt van het 
wanbedrijf « onopzettelijk toebrengen van 
verwondingen », dat met aanneming van ver·· 



- 10 -
zachtende omstandigheden is gecontraventio
naliseerd, alsmede van overtreding van de 
Wegverkeerswet, 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 overtredingen 
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. 

1299 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij de verdachte naar de correctionele 
rechtbank wordt verwezen wegens een mis
daad, zonder opgave vah verzachtende om
standigheden, en wegens een wanbedrijf -
Vaststelling door het vonnisgerecht dat de 
misdrijven samenhangend zijn en onbevoegd
verklaring voor de zaak in haar gei1eel - Be
slissingen in kracht van gewijsde gegaan -
Regeling van rechtsgebied - Beslissingen waar
bij de rechtbank· zich onbevoegd verklaart, 
verantwoord lijkend - Nietigverklaring van 
de beschikking - Verwijzing naar de learner 
van inbeschuldigingstelling. 1334 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte wegens een wanbedrijf 
naar de correctionele rechtbank wordt verwe
zen, zonder voorafgaande toepassing van art. 
38 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, terwijl 
die verdachte op het tijdstip van het feit meer 
dan volle zestien en minder dan achttien jaar 
oud was - Vonnis waarbij de correctionele 
rechtbank zich onbevoegd verklaart - Beslis
singen in kracht van gewijsde gegaan - Toe
zicht van het Hof - Vernietiging van de 
beschikking van de raadkamer en verwijzing 
naar de bevoegde procureur des Konings. 

1319 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Echtscheiding - Burgerlijk 
Wetboek, art. 232 - Feitelijke scheiding 
sedert meer dan tien jaar - Rechten van de 
uit de echt gescheiden echtgenote. 1345 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Beroepsloopbaan - Bewijs 
van tewerkstelling - Periode na 31 dec. 1944 
- J:>.ensioenstorting - Begrip. 1376 

s 

Straf 
Overtreding van art. 54 van het algemeen poli
tiereglement van 5 juli 1971 van de stad 
Oudenaarde en van art. 561, 1", van het 
Strafwetboek - Toepassing van art. 65 Sw. 
- Geldboete van 25 frank - Onwettige 
straf. 1390 

T 

Taalgebruik 
Rechtbanken - Burgerlijke zaken - Stuk
ken gesteld in een andere taal dan die van de 
procedure - Stukken waarop de rechter acht 
moet slaan - Door de rechter te nemen 
maatregelen. 1296 

u 

Uitlevering 
Uitleveringsovereenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk van 15 aug. 1874, art. 10 - Speciali
teitsbeginsel van de uitlevering - Uitzonde
ringen - Handhaving van de 'voorlopige 
hechtenis van de uitgeleverde met misken
ning van dat beginsel - Onwettige beslissing. 

1287 

v 

Valsheid en gebruik van vaise stukken 
Valsheid in geschrifte- Begrip. 1221 
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VeJshci!d en g~;bruilk van valse stukken 
Bedrieg!ijk opzet - Begrip. 1282 

Verbergi.ng van misdadigers 
Strafwetboek, artikel 339 << Vervolgde per-
soon» - Begrip. 1304 

Verjad:ng 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Wet van 17 april 1878, art. 27, tweede lid -
Beslissing die enig voorbehoud erkent -
Begrip. 1269 

Verjadng 
Strafzaken Veroordeling Misdrijf 
gepleegd tussen twee data, zonder nadere 
bepaling - Onmogelijkheid voor het Hof na 
te gaan of de strafvordering a! dan niet was 
verjaard- Vernietiging met verwijzing. 1295 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Arbeidsovereenkomst -
Rechtsvordering tot betaling van een loon 
waarvan de wanbetaling een misdrijf ople
vert. 1378 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuitings-
daad van de verjaring Nieuwe termijn -
Aanvang. 1387 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing 
van de verjaring - Voorziening tegen een 
beslissing waarbij definitief en op tegen
spraak op de strafvordering is beslist -
Schorsing van de verjaring vanaf de uitspraak 
van de beslissing tot aan het arrest. 1387 

Verwijzing na cassatie 
Bevoegdheid van de rechter na verwijzing -
Burgerlijke zaken - Gevolg beperkt tot de 
draagwijdte van het aangenomen middel. 

1312 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art. 3 - K.B. van 5 jan. 1957, art. 4, 1" - Dief
stal van het motorrijtuig - Houder -
Begrip. 1233 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Begrip. 

1380 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Verstekvonnis - Vonnis niet 
aan de beklaagde in persoon betekend -
Gevolg. 1334 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Heropening van de debatten -
Gerechtelijk Wetboek - Bepa!ingen niet toe
passelijk. 1397 

Vonnisseu en arresten 
Strafzaken ·- Burgerlijke rechtsvordering -
Vaststelling door de strafrechter dat de bur
gerlijke partij is gehoord in haar middelen tot 
staving van haar hoofdvordering en van haar 
subsidiaire vordering tot toekenning van een 
frank provisionele schadevergoeding, en toe
kenning van het bedrag van die subsidiaire 
vordering - Rechtsmacht van de strafrechter 
niet geheel uitgeoefend. 1294 

Voorlopige hechtenis 
Cassatieberoep ~ Arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij het bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd - Cassatiebe
roep van de verdachte - Invrijheidstelling
Cassatieberoep zonder reden van bestaan -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 1249 

Voorlopige hechtenis 
Bevestiging van het bevel tot aanhouding ~ 
Cassatieberoep van de verdachte - Latere 
invrijheidstelling tegen betaling van een borg
scm- Cassatieberoep ontvankelijk. 1403 

Voodopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis- Wet Voorlo
pige Hechtenis, art. 5 - Vertraging in het 
onderzoek van de zaak Redengeving -
Begrip. 1287 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis -Wet Voorlo
pige Hechtenis 20 april 1874, art. 5 - Vol
doende bezwaren - Redengeving - Begrip. 

1287 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen de beschikkingen van de 
raadkamer en de beslissingen van de correc
tionele rechtbank - Wet van 20 april 1874, 
art. 20 - Stand van zaken ongewijzigd -
Voorwaarden. 1392 

Voodopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis 
ving. 

Redenge-
1395 

Voorlopige hechtenis 
Uitleveringsovereenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk van 15 aug. 1874, art. 10 - Handha
ving van de voorlopige hechtenis van de uitge
leverde met miskenning van het specialiteits
beginsel van de uitlevering wordt gehand
haafd - Onwettige beslissing. 1287 

Voorlopige hechtenis 
Militair - Wettelijke bepalingen van toepas
sing op de voorlopige hechtenis van militai
ren. 1322 

Voorlopi.ge hechtenis 
Militairen - Beoordeling van de wenselijk
heid van de voorlopige hechtenis - Beroep 
voor de krijgsraad - Niet ontvankelijk 
beroep. 1322 
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Voodopige hechtenis 
Heehtenis kruchtens een bev8l tot aanhou
ding tegen een naar de conectionele recht, 
bank verwezen verdachte - Verzoek van de 
verdachte tot voorlopige invrijheidstelling -
Verwerping - Hoger beroep van de ver
dachte - Bevestiging van de beroepen beslis
sing - Arrest uitgesproken meer dan vijftien 
dagen sedert het instellen van het hoger 
beroep - Onwettige beslissing Voor-
waarde. 1392 

Voorrechten en hypotheken 
Hypotheekwet 16 dec. 1851 - Art. 1 wet van 
24 mei 1937, d.i. art. 20, 9', Hypotheekwet 
16 dec. 1851 - Wettelijke indeplaatsstelling 
van degene die het slachtoffer van een onge
val heeft vergoed, in de rechten van de verze
kerde om van de verzekeraar betaling te ver
volgen van zijn schuldvordering bij voorrang 
hoven alle bedragen die zijn verschuldigd aan 
de aansp~·akelijk verklaarde verzel,erde -
Grenzen. 1305 

Voorrechten en hypotheken 
Hypotheekwet 16 dec. 1851, gew. bij wet van 
7 maart 1929 - Voorrecht op bepaalde roe
rende goederen -Art. 20, 1", §§ 1 en 2 - Ver
vallen huurgelden - Begrip. 1311 

Voorrechten en hypothel!:en 
Voorrechten - Sluiting van undernemingen 
- Fonds tot Vergoeding van de in Geval van 
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen 
Werknemers - Betaling van de voordelen 
bepaald bij art. 2 wet van 30 juni 1967 - Sub
rogatie van het Fonds in de rechten van de 
werknemer - Samenloop van het voorrecht 
van de werknemer voor het saldo van het hem 
verschuldigde bedrag met het voorrecht van 
het Fonds voor het aan de werknemer 
betaalde bed rag - Rang. 1362 

Voorziening hi cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep lrau 
worden ingesteld - Vreemdelingen - Vrij
heidsberoving - Wet van 15 dec. 1980, art. 
27, derde lid - Beroep van de vreemdeling -
Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest 
waarbij het beroep wordt aangenomen - Cas
satieberoep van de procureur-generaal bij het 
hof van beroep ·~ Ontvankelijk cassatiebroep. 

1401 

Vooa·ziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingerl ~ Be
~lissing van de bestendige deputatie - Bete
keuing van cassatieberoep aan de partij tegen 
wie het is gericht, vereist op straffe van ver
val. 1232 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Burgerlijke zaken - Voorziening 
in cassatie tegen een arrest alvorens recht te 

doen - Voorzienir1g na de eindbeslissing -
Grenzen. 1255 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke z(!ken - Cassatieberoep 
gericht tegen een verweerster die geen partij 
was in het bestreden arrest - Niet ontvanke
lijk cassatieberoep. 1223 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Onsplitsbaar 
geschil tussen de partijen - Voorziening 
tegen een van de partijen niet ontvankelijk. 
- Voorziening tegen de andere partijen niet 
ontvankelijk. 1227 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Burgerlijke zaken - Bewijs van 
betekening van de voorziening - Te late 
neerlegging van het exploot van betekening 
- Gevolg. 1255 

Voorzieni!llg in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld -- Bm·gerlijke zaken - In 
eerste aanleg gewezen beslissing - Niet ont
vankelijke voorziening. 1232 

Voorziening in cassatic 
Vorm - Dienstplichtzaken - Geen middel 
voorgedragen in het verzoekschrift Niet 
ontvankelijke voorziening. 1243 

Voorziening in cassatie 
Straizaken - Na voorziening is geen nieuwe 
voorziening toegelaten - Regel toepasselijk 
zelfs als de tweede voorziening wordt inge
steld voordat de eerste is verworpen. 1216 

Vum:zhmiug in cassatie 
Termijn - SLrafzaken - Anest waarbij her
opening van het debat wordt bevolen om 
partijen in de gelegenheid te stellen over de 
zaak zelf te concluderen en waarbij de kosten 
worden aangehouden -- Cassatieberoep v66r 
de eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassa
tiebewep. 1296 

Vuoinliieniug in cassatie 
Terrnijn -~-· Strafzaken --- Beslis:::;h1g waatbij 
een bijkomend onderzoek wordt geweigerd, 
de zaak naar een latere terechtzitting wordt 
v;;rdaagd en de kosten worden aangehonden 
~ Voorziening v66r de eindbeslissing - Niet 
outvankelijke voorzieniug. 1301 

Voorziening in cassatie 
'l'ermijn ·- Strafzaken ·-- Arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij 
niet ontvankelijk wordt verklaard het verzet 
tegen een beschikking van de onderzoeks
rechter tot verwijzing van de eiser naar de 
jeugdrechtbank - Cassatieberoep voor de 
eindbeslissing - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 1396 



Voorzienlng in cassatne I Vr10emdeUn~n 
Terrnijn -· Strafzaken - Arrest van de Vrijheidsbm:oving - Bc:roep van de vreem•:k-
kamer van inbeschuldigingstelHng, waarbij ling - Wet van 15 dec. 1960, artt. 71 en n -
wordt heslist dat de procedure in het Neder- Raadlmmer - Procedure - Eerste verschij-
Jands zal worden voortgezet en waarbij enl<el ning- Ck.::n im:age van bet dossier. JAOl 
de heropening van bet de bat wordt bcvolen -
Voorziening v66r de eindbeslissing Niet 
ontvankelijke voorziening. 1407 

Voorziening in cassatic 
Vorm - Strafzaken - Exploot van beteke
ning van de voorziening - Niet verme!den 
van de woonplaats van eiser ~ Nietigheid van 
de akte- Voonvaardc. 1391 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Akte van voorziening 
- Vermelding van de woonplaats van de eiser 
niet vereist op straffe van nietigheid. 1391 

Voorzieni.ng in cassatie 
Vorm- Strafzaken -· Memorie van de ciser 
- Memorie ingediend minder rlan acht dagen 
v66r de tereehtzitting - Niet ontvrmkelijke 
memorie. 14M 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken- Hof van assisen- Voorziening 
van de heschuldigde tegen het veroordelend 
arrest - Slaat niet op het verwijzingsarrest. 

H05 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarbij het bevel tot 
aanhouding wordt bevestigd - Invrijhcidsi:ol· 
ling - Cassatieberoep zonder reden van be
staan - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 

1249 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Voorlopige hechtenis -
bevestiging van het bevel tot aanhouding ~ 
Cassatieberoep van de verdachte - Laterc 
invrijheidstelling tegen betaling van een borg
sam - Cassatieberoep niet zonder bestaans
reden- Ontvankelijk cassatieberoep. 1403 

Vreemdelingen 
Vrijheidsberoving - Wet van 15 dec. 1930, 
art. 27, derde lid - Beroep van de vreemde
ling - Karner van inbeschuldigingstelling -
Arrest waarbij het beroep wordt aangenomen 
- Cassatieberoep van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep - Ontvankdijk cassa
tieberoep. 1401 

w 

Wegverlteer 
Verval van het recht tot sturen gesteld bij 
art. 38, § 2, van de Wegverkeerswet en uitge
sproken wegens overtre,ling van art. 4tl, l", 
van die wet - Duur van de straf. 1243 

Wegverkee:r 
Wegverkeersreglement, art. 12.2 Overtre
ding van die bepaling - Overtreding door de 
Koning niet Rls zware overtreding omschre
ven. 1400 

Wegverkeer 
W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956, 
art. 3- K.B. van 5 jan. 1957, art. 4, 1" -· Dief
stal van het motorrijtui.g - Hollfler -
Begrip. 1233 

Werkloosheid 
R.echt op werkloosheidsuitkering -- Passende 
dienstbetrekking - Lichamelijk9 gnschikt
b.eid - Betwisting - Begrip. J.3U::. 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Z.I.V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Forfai
taire uitkeringen - Gemeenrechtelijke scha
deloosstelling - Schade van verscheidene 
aard - Samenvoeging - Wettigheid - Een 
bepaald geval. 1237 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Z.l.V.-wet 9 aug. 1963, art. 70, § 2 - Forfai
taire uitkeringen - Gemeenrechtelijke scha
deloosstelling - Een ze!fde schade - Samen
voeging - Verbod ~ Draagwijdte - Gren
zen. 1237 
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