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Nr. 542 

2' KAMER - 1 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BESLISSING WAAR

BIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKE
LIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE 
- GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WOR
DEN AFGELEID DAT DE SCHADE, ZOALS ZIJ 
ZICH HEEFT VOORGEDAAN, OOK ZOU VER
OORZAAKT ZIJN ZONDER DE FOUT DIE TEN 
LASTE VAN EEN ANDERE BESTUURDER IS 
VASTGESTELD - BESLISSING NIET NAAR 
RECHT VERANTWOORD. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan, oak 
zou veroorzaakt zijn zonder de tout die 
ten Jaste van een andere bestuurder is 
vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(OPDERBECK T. VAN OVERMEIRE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2934) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 maart 1983 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerder tegen eiser : 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het vonnis, ofschoon het ver
weerder veroordeelt ter zake dat hij niet 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan gereden heeft, eiser volledig 
aansprakelijk acht voor het ongeval op 
grand dat de fout van verweerder niet in 

noodzakelij k oorzake!ij k ver band staat 
met het ongeval : 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vermeld dat « de op de 
terechtzitting van 17 mei 1982 ver
.hoorde getuige Courteville de versie 
heeft bevestigd van beklaagde 
Opderdeck, die betoogde dat 
beklaagde Van Overmeire links 
reed », het aan verweerder ten laste 
gelegde feit dat hij niet zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan gereden heeft, bewezen ver
klaart; 

Dat het vervolgens oordeelt dat 
« beklaagde Opderbeck de volledige 
aansprakelijkheid draagt voor het 
ongeval daar hij, als voorrangschul
dige bestuurder, bij het oprijden van 
een kruispunt dubhe! voorzichtig 
moest zijn en zich ervan moest ver
gewissen dat hij kon doorrijden zon
der hinder te veroorzaken voor de 
voorranggerechtigde weggebruikers », 

alsmede dat « de burgerlijke par
tij Van Overmeire het recht heeft 
om van beklaagde Opderbeck de 
volledige vergoeding te eisen van 
zijn schade die immers in noodzake
lijk oorzakelijk verband stand met 
diens fout »; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat de schade zich zonder 
de fout van verweerder zou hebben 
voorgedaan zoals ze gebeurd is, 
zodat het uit de enkele hierboven 
aangegeven omstandigheden niet 
wettig kon afleiden dat er geen oor
zakelijk verband bestond tussen de 
overtreding van verweerder en het 
ongeval; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, ongeacht de ove
rige middelen die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 

-----------------1 uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen, behalve in zo
verre het beslist dat eiser een fout 

(1) Cass., 19 mei 1981 (A.C., 1980-81, nr. 535); 
ccc Cass., 9 maart 1983 (ibid., 1982-83, nr. 378). 
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in oorzakelijk verband met de 
schade heeft begaan, en het bedrag 
van de door verweerder geleden 
schade vaststelt; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel- · 
telijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
eiser in de kosten van de beteke
ning van zijn voorziening aan het 
openbaar ministerie en in de helft 
van de overblijvende kosten; laat de 
andere helft van die overblijvende 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

1 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van van de h. Piret, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Georges 
Frere, Charleroi. 

Nr. 543 

2' KAMER - 1 juni 1983 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE VOOR DE APPELRECHTER - VERWIJZING 
VAN DE APPELRECHTER NAAR DE REDENEN 
VAN DE EERSTE RECHTER - ANTWOORD OP 
CONCLUSIE - BEGRIP. 

Door te verwijzen naar de redenen van 
de eerste rechter beantwoordt de 
appelrechter de v66r hem genomen 
conclusie wanneer die redenen een 
antwoord bevatten op de in hager 
beroep aangevoerde vordering, weer of 
exceptie (1). (Art. 97 Gw.) 

(HABRAND, MOTTARD T. PEERSMAN) 

ARREST ( vertah"ng) 

(A.R. nr. 2955} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1983 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

A. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering; 

Overwegende dat de eisers als 
burgerlijke partijen niet in kosten 
van de strafvordering zijn veroor
deeld en derhalve niet bevoegd zijn 
om zich tegen die beslissing in cas
satie te voorzien; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelij k zij n; 

B. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de eisers tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorderin-
gen: 

Over de twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest beklaagde voor een 

derde en het slachtoffer voor twee derde 
aansprakelijk verklaart voor het ongeval, 
op grand dat « uit het onderzoek van het 
dossier gebleken is dat het kind tussen 
de verkeersborden zichtbaar was en 
zeker kon worden opgemerkt toen het op 
de kant van de rijbaan verscheen en 
zich op de oversteekplaats voor voetgan
gers begaf; dat het jonge slachtoffer op 
dat welbepaalde tijdstip nog 9,50 meter 
en verdachte nog 55 meter verwijderd 
waren van de plaats van de aanrijding », 

terwijl het arrest niet antwoordt op de 
door de eisers regelmatig genomen con-
clusie waarin ze betoogden • ' dat hier 
een zeer eenvoudige maar hoogst belang
rijke beschouwing moet worden aan toe
gevoegd : zo, op grand van wat gewoon
lijk gebeurt, mag worden aangenomen 
dat het kind met een snelheid van 5 ki
lometer per uur de weg overstak en de 
wagen met een snelheid van 80 kilo
meter per uur reed, dan verplaatste de 

------------------! wagen zich zestien maal vlugger; terwijl 
het kind 9,50 meter aflegde, reed de 

(1) Cass., 12 april 1978 (A.C, 1978, 922). wagen 9,50 meter + of 152 meter »; en 
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« dat de deskundige Joris (die door 
beklaagde aangewezen was) uitgaat van 
de veronderstelling dat het kind liep en 
dat het aan het rennen was, hetzij vanaf 
het ogenblik dat het began over te ste
ken, hetzij reeds vroeger » en « dat die 
veronderstelling door geen enkel gege
ven wordt gestaafd »; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest het kind Olivier 
Habrand voor twee derde aansprakelijk 
verklaart voor het ongeval, op grand 
« dat het een zware fout heeft begaan 
door zich op een rijbaan met druk ver
keer te begeven zonder de minimaal ver
eiste voorzorgen te hebben genomen; dat 
het kind hetzelfde uitzicht had over de 
weg als de heer Peersman en bijgevolg 
de snel naderende wagen had kunnen 
opmerken alvorens de weg over te ste
ken », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op de door de eisers 
regelmatig genomen conclusie ten betoge 
« dat de h. Picart, deskundige bij het 
parket, duidelijk heeft aangetoond dat 
(Peersman) gemakkelijk het ongeval had 
kunnen voorkomen indien hij had opge
let of met de toegestane snelheid had 
gereden » en dat « het ongeval aileen te 
verklaren is uit de samengevoegde fou
ten van Peersman », waaruit volgt dat de 
beslissing, waarbij het kind van de 
eisers voor twee derde aansprakelijk 
wordt verklaard voor het ongeval, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de delictuele aan
sprakelijkheid in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen fout en schade veronder
stelt, 

terwijl noch uit de overweging van het 
arrest dat Olivier Habrand « een zware 
fout heeft begaan door zich op een rij
baan met druk verkeer te begeven zon
der de minimaal vereiste voorzorgen te 
hebben genomen », noch uit enige 
andere grand van het arrest blijkt dat er 
tussen de beweerde fout en de uit het 
ongeval voortvloeiende schade een onbe
twistbaar oorzakelijk verband bestaat, 
waaruit volgt dat niet naar recht is ver
antwoord de beslissing waarbij het kind 
voor twee derde van de schade aanspra
l:slijk wordt verklaard, zonder dat het 

bestaan wordt vastgesteld van een oorza
kelijk verband tussen de aan het kind 
verweten fout en de uit het ongeval 
voortvloeiende schade (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, bene
vens de in het middel aangegeven 
grond, vermeldt « dat het kind Oli
vier Habrand een zware fout heeft 
begaan door zich op een rijbaan met 
druk verkeer te begeven zonder de 
minimaal vereiste voorzorgen te 
hebben genomen; dat het hetzelfde 
uitzicht had over de weg als de heer 
Peersman en bijgevolg de snel nade
rende wagen had kunnen opmerken 
alvorens de weg over te steken; dat 
het wegens zijn leeftijd (9 jaar) over 
het nodige onderscheidingsvermo
gen beschikte en dat het bijgevolg 
aansprakelijk is voor het ongeval in 
de mate als vastgesteld door de eer
ste rechter »; dat de eerste rechter, 
wiens redengeving aldus door het 
arrest wordt overgenomen, over
weegt << dat we! degelijk blijkt dat 
het kind liep (getuigenverklaring 
van voorbijganger Thilmant Rene) » 
en << dat het kind Olivier Habrand 
een zware fout heeft begaan door 
zich op de oversteekplaats voor 
voetgangers te wagen zonder reke
ning te houden met de afstand en 
de snelheid van de voertuigen ... , dat 
die fout overduidelijk vaststaat, te 
meer daar het kind een beter uit
zicht had over de weg dan Peers
man, vermits het maar tussen de 
verkeersbordgen in de richting 
Champion hoefde te kijken om de 
wagen van Peersman te zien nade-

. ren; dat, gelet hierop, beklaagde 
enkel voor een derde aansprakelijk 
moet worden verklaard voor het 
ongeval >>; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de in het middel aangegeven conclu
sie en aangeeft op welke gronden 
het aanneemt dat het kind liep; dat 
bovendien uit die redengeving het 
bestaan van een oorzakelijk ver
band kan worden afgeleid tussen de 
fout van het kind en de schade, 
zodat het arrest naar recht verant· 
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woord is, in zoverre het een deel 
van de aansprakelijkheid voor het 
ongeval ten laste legt van het slacht
offer; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

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

1 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse; N. Evrard, Luik. 

Nr. 544 

1' KAMER - 2 juni 1983 

RECHTEN VAN DE MENS - EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTI
KEL 6.1 - TUCHTRECHTSCOLLEGE VAN 
BEROEP - BEHANDELING VAN DE ZAAK EN 
UITSPRAAK MET GESLOTEN DEUREN -
ONWETTIGHEID - VOORWAARDEN. 

Wanneer, krachtens art. 6.1. Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een 
tuchtrechtelijk vervolgde, in beginsel, 
recht had op een openbare behande
ling van zijn zaak en op een openbare 
uitspraak door bet tuchtrechtscollege 
van beroep wordt die bepaling 
geschonden door dat rechtscollege als 
noch uit de beslissing, noch uit de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat de behandeling van de zaak 
en de uitspraak in bet openbaar bad
den plaatsgehad en uit zijn beslissing 
en uit die processen-verbaal niet blijkt 
dat de behandeling van de zaak met 
gesloten deuren zou verantwoord 
geweest zijn door een van de redenen 
van art. 6.1, tweede volzin, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens of dat 

de vervolgde vrijwillig en ondubbelzin
nig had afgezien van de bij dat artikel 
voorgeschreven openbaarheid (1). 

(L ... T. ORDE VAN DIERENARTSEN; V ... T. ORDE 
VAN ARCHITECTEN, NATIONALE RAAD VAN DE 

ORDE VAN ARCHITECTEN) 

(AR. nrs. 6770 en 6790) 

2 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Van Ryn. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op bet cassatieberoep tegen een 
besli~sing van bet franstalig tuchtrechtscollege 
van beroep van de Orde van Architecten 
(arrest A.R. nr. 6790}. 

Nr. 545 

1' KAMER - 2 juni 1983 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1. - AFZIEN VAN DE BIJ DIE BEPA· 
LING VOORGESCHREVEN OPENBAARHEID -
BEG RIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1 - AFZIEN VAN DE BIJ DIE BEPA· 
LING VOORGESCHREVEN OPENBAARHEID -
BEG RIP, 

1' Van de openbaarheid van de behande
ling en van de uitspraak, voorgeschre
ven in art. 6.1 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, kan worden afgewe
ken als zulks de wil is van de 
betrokkene, wanneer deze vrijwillig 
van die openbaarheid afziet en zulks 
verenigbaar is met bet nationale recht, 

(1) Zie Cass., 14 april 1983, volt. terechtz, 
(A.C., 1982-83, nr. 441} met cone!. van het O.M. 
in Bull. en Pas., v66r dat arrest, en ook Cass., 
14 april 1983 (A.C., 1982-83, nr, 442}. 
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docb op voorwaarde dat de afstand 
vaststaat, d.w.z. dat de afstand ondub
belzinnig is (1). 

2' Hoewel kracbtens art. 6.1 Europees· 
Verdrag Recbten van de Mens een 
tucbtrecbtelijk vervolgde, in beginsel, 
recbt beeft op een openbare bebande
Jing van zijn zaak en op een openbare 
uitspraak door bet tucbtrecbtscollege 
van beroep, bandelt dat recbtscollege 
niet in strijd met die bepaling door 
zijn beslissing in bet openbaar te wij
zen, als de vervolgde, tijdens de 
terecbtzitting waarop zijn zaak werd 
bebandeld, gevraagd beeft dat zijn 
zaak met gesloten deuren zou worden 
bebandeld, bet recbtscollege op dat 
verzoek is ingegaan, en na de debat
ten, de beslissing op een latere datum 
in bet openbaar beeft uitgesproken, 
terwijl uit geen enkel gedingstuk met 
zekerbeid kan worden afgeleid dat bet 
verzoek om een bebandeling met 
gesloten deuren oak gold voor de zit
ting waarop de beslissing zou worden 
uitgesproken (2). 

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6635) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 november 1981 
gewezen door de franstalige raad 
van beroep van de Orde der Genees
heren; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19 van het konink
lijk besluit van 6 februari 1970 tot rege
ling van de organisatie en de werking 
der raden van de Orde der Geneesheren, 
6.1 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging 
en, voor zoveel nodig, van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing zelf 
vaststelt dat ze op 24 november 1981 in 
openbare zitting is uitgesproken, 

terwijl het proces-verbaal van de zit
ting van 27 oktober 1981 vaststelt dat 
eiser de behandeling met gesloten deu
ren heeft gevraagd en dat de raad van 
beroep heeft beslist de zaak met geslo
ten deuren te behandelen, en, nu eiser 
aldus, vrijwillig, uitdrukkelijk van de 
openbaarheid van het geding had afge
zien, de behandeling met gesloten deu
ren, overeenkomstig artikel 19 van het in 
het middel genoemd koninklijk besluit 
van 6 februari 1970, ook moest gelden 
voor de zitting waarop de beslissing zou 
worden uitgesproken (schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake het recht van verdediging); 
die uitspraak in openbare zitting althans 
niet kon plaatshebben zonder dat vooraf 
aan eiser was gevraagd wat hij dien
aangaande wilde, gelet op zijn verzoek 
van 27 oktober 1981 (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging) of zonder dat de 
raad een rechtvaardiging geeft voor de 
beslissing die hij heeft genomen tegen 
het verzoek om een behandeling met 
gesloten deuren in (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat weliswaar de 
regel van de openbaarheid van de 
behandeling en van de uitspraak, 
zoals deze is vastgelegd in 
artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, kan worden afgeweken als 
zulks de wil is van de betrokkene en 
wanneer deze vrijwillig van die 
openbaarheid afziet en zulks ver
enigbaar is met het nationale recht, 
doch op voorwaarde dat de afstand 
vaststaat, dat wil zeggen op ondub
belzinnige wijze wordt gedaan; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de vergadering van de 
raad van beroep van 27 oktober 1981 
blijkt dat, op verzoek van eiser, de ----------------1 raad heeft beslist de zaak met geslo

(1) en (2) Zie Cass., 14 april 1983, volt. 
terechtz. (A.C., 1982-83, nr. 441) met cone!. van 
•het O.M. in Bull. en Pas.1 1983, I, 867, alsmede 
2 juni 1983, twee arresten (A.C., 1982-83, 
nrs. 544 en 547). 

ten deuren te behandelen en dat hij 
na de debatten de uitspraak op • de 
openbare zitting » van 24 november 
1981 heeft vastgesteld; 



-1214-

Overwegende dat uit dat pro
ces-verbaal of uit enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet met zekerheid kan wor
den afgeleid dat het verzoek om een 
behandeling met gesloten deuren 
ook gold voor de zitting waarop de 
beslissing zou worden uitgesproken; 

Dat derhalve niet blijkt dat eiser 
vrijwillig en ondubbelzinnig van de 
uitspraak in het openbaar zou heb
ben afgezien. 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Van Ryn en Simont. 

Nr. 546 

1' KAMER - 2 juni 1983 

1° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGIN

GEN EN TUCHTSANCTIES - IN BEGINSE" 

GEEN GESCHILLEN OVER BURGERL!JKE 
RECHTEN, IN DE ZIN VAN ART. 92 GW. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGIN· 

GEN EN TUCHTSANCTIES - IN BEGINSEL 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - TEKORTKO· 

MING AAN DE REGELS INZAKE DE PLICHTEN· 

LEER - BEGRIP. 

1' Tuchtvervolgingen vaJien in beginsel 
niet onder de geschillen die krachtens 
art. 92 Gw., bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de hoven en recht
banken behoren (1). 

2' De omstandigheid dat bij een tucht
procedure meen tuchtsanctie kan wor
den uitgesproken, met name schorsing 
van bet recht op uitoefening van bet 
beroep, impliceert niet dat die proce
dure tot voorwerp zou hebben geschil
Jen over burgerlijke rechten te berech
ten, in de zin van art. 92 Gw. (2). 

3' Wanneer de tuchtprocedure onder de 
toepassing valt van art. 6 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens heeft 
de betrokkene recht op de diverse 
waarborgen van dat artikel, met name 
op de waarborgen van openbaarheid 
van de behandeling van zijn zaak en 
van de uitspraak; indien die procedure, 
naar bet recht van de verdragsluitende 
Staat, moet worden gevolgd, door een 
tuchtrechtscoJlege dat onderworpen is 
aan de controle van enige hogere rech
terlijke, al dan niet tuchtrechtelijke 
instanties, moet dat rech tscollege niet 
noodzakelijk zelf aan de vereisten van 
dat artikel voldoen; die rechterlijke 
instantie met voile reclJtsmacht, die 
bevoegd is om de beslissingen van bet 
tuchtrechtscollege in feite en in rechte 
te toetsen, moet echter aan die vereis
ten voldoen (3). 

4' De regels inzake plichtenleer bestaan 
los van elk reglement inzake plichten
Jeer (4). 

GEEN GESCHILLEN OVER BURGERLIJKE 1------------------
RECHTEN, IN DE ZIN VAN ART. 92 GW. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1 - GEVALLEN WAARIN DIE BEPA
LING VAN TOEPASSING IS OP EEN TUCHTPRQ
CEDURE - RECHTERLIJKE INSTANTIE VER
PLICHT TE VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN 
DIE BEPALING. 

(1) en (2) Cass., 14 april 1983 (A.C., 1982-83, 
nr. 442) met de voetnoten. 

(3) Cass., 14 april 1983, volt. terechtz. (A.C., 
1982-83, nr. 441) met cone!. van het O.M. in 
Bull. en Pas., , 1983, v66r dat arrest, alsmede 
Cass., 14 april 1983 (A.C., 1982-83, nr. 442). 

(4) Cass., 9 april 1976 (A.C., 1976, 925) en 
23 feb. 1978 (ibid., 1978, 743). 
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(L ... T, ORDE VAN ARCHITECTEN, NATIONALE 
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST ( vertaJin!i) 

(A.R. nr, 6707) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 maart 1981 
door de franstalige raad van beroep 
van de Orde van Architecten gewe
zen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 93, 94, 107 
van de Grondwet en 6, inzonderheid 
lid 1, van het V erdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950 te Rome en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat de bestreden beslissing die, 
met bevestiging van de beslissing van de 
raad van de Orde van de provincia 
Luxemburg van 2 april 1981, eiser voor 
18 maanden schorst, is uitgesproken 
door de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Architecten, dit is een bui
tengewoon rechtscollege dat is ingesteld 
bij de wet van 26 juni 1963, en niet door 
een gewone rechtbank, 

terwijl de schorsing van het recht om 
het beroep van architect uit te oefenen 
zowel volgens artikel 92 van de Grand
wet als volgens artikel 6 van het in het 
middel bedoeld verdrag een aantasting 
van een burgerlijk recht is in zoverre die 
sanctie betrekking heeft op de omvang 
of op de wijze waarop de architect dat 
recht kan uitoefenen; derhalve alleen 
een gewone rechtbank eiser de uitoefe
ning van dit recht kon ontnemen; bijge
volg de wet van 26 juni 1963, in zoverre 
ze aan organen van de Orde van Archi
tecten de bevoegdheid geeft om uit
spraak te doen over burgerlijke rechten, 
de in het middel aangewezen grondwet
telijke en internationale bepalingen 
schendt; de franstalige raad van beroep 
van de Orde van Architecten, die moest 
nagaan of hij bevoegd was, niet anders 
kon doen dan zich onbevoegd verklaren; 
daaruit volgt dat de bestreden beslissing 
alle in het middel aangewezen bepalin
gen schendt : 

Overwegende dat de tuchtvervol
gingen in beginsel niet vallen onder 
de geschillen die krachtens arti-· 
kel 92 van de Grondwet bij uit-

sluiting tot de bevoegdheid ·van de 
hoven en rechtbanken behoren; 

Dat de omstandigheid dat bij een 
tuchtprocedure een tuchtsanctie kan 
worden uitgesproken waarbij het 
recht om het beroep uit te oefenen 
wordt geschorst, niet impliceert dat 
die procedure tot voorwerp zou heb
ben geschillen over burgerlijke rech
ten, in de zin van artikel 92 van de 
Grondwet, te berechten; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden aanvoert, niet ontvan
kelijk is, daar het niet zegt in welk 
opzicht die bepaling is geschonden; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, inzonderheid 
lid 1, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950 te Rome en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, en van 
het algemeen beginsel inzake het recht 
van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing de 
beroepen beslissing, waarbij eiser voor 
achttien maanden is geschorst, bevestigt 
met overneming van de « overwegingen 
( ... ) van de beroepen beslissing » die op 
2 april 1981 door de raad van de Orde 
van Architecten van de provincie Luxem
burg is uitgesproken, zonder dat uit enig 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de debatten en de uit
spraak van de beslissing in openbare zit
ting zouden hebben plaatsgehad en zon
der dat de raad van de Orde heeft 
vastgesteld dat de toegang tot de rechts
zaal aan de pers was ontzegd op grond 
van een van de uitzonderingen van arti
kel 6.1, tweede zin, van het in het middel 
bedoelde Verdrag, 

terwijl de raad van de Orde, behalve 
als hij dergelijke uitzonderingen vast
stelt, zitting moest houden en in elk 
geval uitspraak moest doen in openbare 
zitting, daar hij bevoegd was om eiser 
het recht tot uitoefening van zijn beroep 
te ontnemen en van die bevoegdheid 
inderdaad gebruik had gemaakt en dus 
kennis diende te nemen van een geschil 
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over « burgerlijke rechten en ·verplichtin
gen » in de zin van artikel. 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van .de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden;· de bestreden beslissing, door 
de beroepen beslissing te bevestigen en 
de gronden ervan over te nemen, ook de 
nietigheid van de procedure in eerste 
aanleg heeft overgenomen; ze bijgevolg 
de in het middel aangewezen bepalingen 
schendt : 

Overwegende dat het voldo<:'mde is 
dat de regel van de openbaarheid 
van de debatten en de uitspraak 
voorgeschreven bij artikel 6.1, van 
het V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, zoals ten deze, 
in acht wordt genomen door de raad 
van beroep van de Orde van Archi
tecten, dit is een rechtsprekend or
gaan met valle rechtsmacht dat 
bevoegd is om de beslissing van- het 
tuchtgerecht van eerste aanleg in 
feite en in rechte te controleren; 

Dat het middel niet kan worden
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 39 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van Architecten en 107 van de 
Grondwet, 

doorda t de bestreden beslissing de 
bevestiging uitspreekt van de beroepen 
beslissing waarbij eiser voor achttien 
maanden is geschorst wegens overtre
ding van de artikelen 12, 13, 29, 30, 39 en 
42 van het koninklijk besluit van 5 juli 
1967, 

terwijl het koninklijk besluit van 5 juli 
1967, dat, met ingang van 1 september 
1967, bindende kracht verleent aan het 
« op 17 maart 1967 en 16 juni 1967 door 
de nationale raad van de Orde van 
Architecten vastgesteld reglement van 
beroepsplichten », vermeldt dat dit 
koninklijk besluit is uitgevaardigd « op 
het advies van onze op 2 juni 1967 in 
raad vergaderde ministers »; aldus uit de 
vaststellingen van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1967 blijkt dat het op 17 maart 
en 16 juni 1967 vastgesteld reglement 
van beroepsplichten niet het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een in minister
raad overlegd koninklijk besluit, zoals 
bij artikel 39 van de wet van 26 juni 1963 
wordt vereist; voormeld reglement bijge
volg geen bindende kracht heeft en de 

bestreden beslfssing, die iiaarop uitslui
tend is gesteund met overneming van de 

· beroepen beslissing, derhalve niet naar 
recht is verantwoordt : 

Overwegende dat de beslissing 
een en:kele tuchtsanctie uitspreekt 
voor vijf telastleggingen; 

Overwegende dat, zo de eerste 
vier telastleggingen uitdrukkelijk 
verwezen naar bepalingen van het 
reglement van beroepsplichten, 

. waarop het koninklijk besluit van 
5 juli 1967 betrekking heeft, de 
vijfde telastlegging, namelijk « aan 
de raad niet een regelmatige boek
houding te hebben voorgelegd of 
aile stukken waardoor het bedrag 
van de gevraagde honoraria kon 
worden nagegaan », geen enkele 
verwijzing naar bepalingen van dat 
reglement vermeldde; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat de beroepen 
beslissing, bij de bewezenverklaring 
van de telastleggingen, met name 
doelt op « artikel 39 van het konink
lijk besluit van 5 juli 1967 » en dat 
de bestreden beslissing zegt dat " de 
door de raad van de Orde bewezen 
verklaarde telastleggingen zulks oak 
voor de raad van beroep zijn geble
ven », niet kan worden afgeleid dat 
deze laatste uitsluitend op een bepa
ling van dat reglement, van bin
dende kracht ontbloot, steunde om 
de vijfde telastlegging bewezen te 
verklaren; dat de deontologische 
regels van het beroep van architect 
los van dat reglement bestaan; 

Dat derhalve het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de 
beslissing in verband met de vijfde 
telastlegging, niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de aan eiser opgelegde sanctie 
voor de eerste vier telastleggin-. 
gen naar recht verantwoord blijiren 
op grand van de vijfde telastlegging, 
zodat het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

2 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Draps en Ansiaux. 

Nr. 547 

1' KAMER - 2 juni 1983 

1° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -

ART. 1068, TWEEDE LID, GERECHTEL!JK WET-
BOEK ONDERZOEKSMAATREGEL 
BEG RIP. 

2° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN -

BESLISS!NG VAN DE EERSTE RECHTER WAAR
BIJ UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZET EN 
HEROPEN!NG VAN DE DEBATTEN IS BEVOLEN 
OM DE BEKLAAGDE IN STAAT TE STELLEN 
Z!CH OVER DE ZAAK ZELF TE VERDEDIGEN -
HOGER BEROEP TEGEN DIE BESLISSING -
GEVOLG. 

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGIN· 

GEN EN TUCHTSANCTIES VALLEN N!ET 
ONDER DE GESCHILLEN IN DE ZIN VAN 
ART. 92 GW. 

4° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - TUCHTVERVOLGIN· 

GEN EN TUCHTSANCTIES VALLEN NIET 
ONDER DE GESCHILLEN IN DE Z!N VAN 
ART. 92 GW. 

te verdedigen, is geen onderzoelis
maatregel in de zin van art. 1068, 
tweede lid, Ger. W.; de raad van beroep 
van de Orde van Architecten, waarbij 
het geschil zelf aanhangig was inge
volge het hager beroep tegen het von
nis alvorens recht te doen, zelfs al 
heeft hij de beslissing van de eerste 
rechter wegens een vormgebrek ver
nietigd, kan niet naar recht beslissen 
de zaak naar de raad van de Orde te 
verwijzen voor uitspraak over de zaak 
zelf (1). 

3' Tuchtvervolgingen en het uitspreken 
van tuchtsancties vallen in beginsel 
niet onder de geschillen die krachtens 
art. 92 Gw. bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de hoven en recht
banken behoren (2). 

4' De omstandiglJeid dat bij een tucht
pmcedure een tuchtsanctie kan wor
den uitgesproken waarbij het recht om 
het beroep uit te oefenen wordt 
geschorst, impliceert niet dat die pro
cedure tot voorwerp zou hebben 
geschillen over burgerlijke rechten te 
berechten, in de zin van art. 92 Gw. 
(3). 

5' Hoewel krachtens art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
een tuchtrechtelijk vervolgde, in begin
sel, recht heeft op eel! openbare behan
deling van zijn zaak en op een open
bare uitspraak door het tuchtrechtscol
Jege van beroep, handelt dat rechtscol
Jege niet in strijd met die bepaling, 
door na openbare debatten zijn beslissing 
in het openbaar te wijzen, als uit de 
gedingstukken niet blijkt dat de 
behandeling van de zaak met gesloten 
deuren zou verantwoord geweest zijn 
door een van de redenen van art. 6.1, 
tweede volzin, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, of dat de vervolgde 
vrijwillig en ondubbelzinnig had afge
zien van de bij dat artikel voorgeschre-
ven openbaarheid (4). 

5° RECHTEN VAN DE MENS- EURO· 1---------------
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.A - TUCHTRECHTSCOLLEGE VAN 
BEROEP - BEHANDELING VAN DE ZAAK EN 
UITSPRAAK IN HET OPENBAAR - WETTE
LIJKE VEREISTEN. 

1' en 2' De beslissing waarbij de eerste 
rechter, na uitspraak te hebben 
gedaan over de ontvankelijkheid van 
het verzet, de heropening van de 
debatten heeft bevelen, om de eiser in 
staat te stellen zich over de zaak zelf 

{1) Zie Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1164) 
en 20 jan. 1977 (ibid, 1977, 565) en 21 jan. 1983 
(ibid, 1982-83, nr. 294). 

{2) en (3) Cass., 14 april 1983 {A.C., 1982-83, 
nr. 442) met voetnoten en 2 juni 1983 (ibid., 
1982-83, nr. 547). 

{4) Zie Cass., 14 april 1983, volt. terechtz. 
(A.C., 1982-83, nr. 441) met cone!. van het O.M. 
in Bull. en Pas., voor dat arrest, en ook Cass., 
14 april en 2 juni 1983 {A.C., 1982-83, nrs. 442 
en 546). 
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(P ... T. ORDE VAN ARCHITEGrEN, NATIONALE 

RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITEGrEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6668) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 januari 1982 
gewezen door de franstalige raad 
van beroep van de Orde van Archi
tecten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 1068, 1069 
en 1071 van het Gerechtelijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 31 van 
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van Architecten, 

doordat de bestreden beslissing, nadat 
ze de beroepen beslissing wegens een 
vormgebrek heeft vernietigd, de zaak 
verwijst naar de raad van de Orde « van 
de provincie Luik om over de zaak zelf 
uitspraak te doen », 

terwiJ] de artikelen 1068 en 1069 van 
het Gerechtelijk Wetboek, bij ontstente
nis ':'an afwijkende bepalingen, van toe
passmg zijn op de bij de raden van 
beroep van de Orde van Architecten aan
hangige gedingen (artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek); de raad van 
beroep van de Orde van Architecten, die 
een beslissing van een raad van de Orde 
vm:nietigt, over de z«ak zelf uitspraak 
moet doen wanneer die vernietiging niet 
gegrond is op het feit dat de eerste rech
ter onbevoegd was of de zaak niet aan 
hem was voorgelegd (artikelen 1068 en 
1069 .van het Gerechtelijk Wetboek); 
daarmt volgt dat de bestreden beslissing 
die de beroepen beslissing van de raad 
van de Orde van de provincie Luik 
wegens ee': vormgebrek had vernietigd, 
de zaak met, zonder de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
de artikelen 1068 en 1069 van het 
Gerechtelijk Wetboek te schenden, naar 
de eerste rechter kon verwijzen om over 
het geschil zelf uitspraak te doen : 

Ove::y'l'egende dat de beslissing, 
waarbiJ de eerste rechter, na uit
spraak te hebben gedaan over de 
ontvankelijkheid van het verzet, de 
heropening van de debatten heeft 
bevolen om eiser in staat te stellen 
zich over de zaak zelf te verdedigen, 
met een onderzoeksmaatregel is in 

de zin van artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de raad van beroep waarbij 
het geschil zelf aanhangig was inge
volge het hoger beroep tegen het 
vonnis alvorens recht te doen, zelfs 
a! had hij de beslissing van de eer
ste rechter wegens een vormgebrek 
vernietigd, niet naar recht heeft 
kunnen beslissen de zaak naar de 
raad van de Orde te verwijzen om 
over de zaak zelf uitspraak te doen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 92, 93, 94, 
97, 107 van de Grondwet en 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend op 4 november 
1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, artikel 1, en, voor 
zoveel nodig, schending van artikel 1 van 
de wet van 13 mei 1955, 

doordat de bestreden beslissing zegt 
dat, in tegenstelling tot hetgeen archi

tect Peters beweert, de gerechten van de 
Orde (provinciale raad en raad van 
beroep) bevoegd zijn om uitspraak te 
doen over de tuchtvervolgingen, die niet 
vallen onder de geschillen welke krach
tens artikel 92 van de Grondwet bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de hoven 
en rechtbanken behoren; dat de autori
teiten van de Orde, die niet bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de geschillen 
welke krachtens artikel 92 van de 
Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken beho
ren, geen buitengewone rechtbanken zijn 
die volgens artikel 94 van de Grondwet 
niet in het Ieven mogen worden geroe
pen », 

terwijl bet recht om een beroep uit te 
oefenen, burgerlijk van aard is; de tucht
procedure die, zoals ten deze, kan leiden 
tot een schorsing of een definitief verbod 
om een beroep uit te oefenen derhalve 
een geschil over een burgerlijk recht is 
en bijgevolg bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de gewone rechtscolie
ges behoort ( artikel 92 van de Grand
wet); daaruit volgt dat de bestreden 
beslissing niet, zonder de in het middel 
aangewezen wettelijke bepa!ingen en 
inzonderheid artikel 92 van de Grondwet 
te schenden, heeft kunnen beslissen dat 
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de gerechten van de Orde van· Archi
tecten bevoegd waren om kennis te 
nemen van de zaak : 

Overwegende dat de tuchtvervol
gingen en het uitspreken van tucht
sancties in beginsel niet vallen 
onder de geschillen die krachtens 
artikel 92 van de Grondwet bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de 
hoven en rechtbanken behoren; 

Dat de omstandigheid dat bij een 
tuchtprocedure een tuchtsanctie kan 
worden uitgesproken waarbij het 
recht om het beroep uit te oefenen 
wordt geschorst, niet impliceert dat 
die procedure tot voorwerp zou heb
ben geschillen over burgerlijke rech
ten, in de zin van artikel 92 van de 
Grondwet, te berechten; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel, in zoverre het de 
schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden aanvoert, niet ontvan
kelijk is, daar het niet zegt in welk 
opzicht die bepaling is geschonden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel volgens hetwelk de tuchtgerechten 
uitspraak moeten doen met gesloten deu
ren en van de artikelen 19, 20, 21, 23, 24, 
27 31 32 van de wet van 26 juni 1963 tot 
in~te!Iing van de Orde van Architecten 
en 97 van de Grondwet en, voor zoveel 
nodig schending van de artikelen 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome, en 1 van de wet van 
13 mei 1955 tot goedkeuring van dat Ver
drag, 

doordat de bestreden beslissing in 
openbare zitting is gewezen na een pro
cedure die in openbare zitting is gevoerd 
door de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Architecten, 

terwijl de tuchtprocedures, onder meer 
in verband met de architecten, op straffe 
van nietigheid met gesloten deuren moe
ten worden gevoerd; dit algemeen rechts
beginsel van openbare orde is en geens
zins in strijd is met artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden dat niet van toepassing is in 
tuchtzaken; daaruit volgt dat de bestre
den beslissing, door in openbare zitting 
uitspraak te doen na een in het open
baar gevoerde procedure, dat algemeen 
rechtsbeginsel en de andere in het mid
del aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt : 

Overwegende dat de tegen eiser 
gevoerde tuchtprocedure moet wor
den beschouwd als een procedure 
die betrekking had op of aanleiding 
gaf tot een geschil over burgerlijke 
rechten en verplichtingen in de zin 
van artikel 6.1 Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, 
zodat eiser, overeenkomstig die 
bepaling, in beginsel mocht eisen 
dat de raad van beroep de zaak zou 
behandelen en zijn beslissing zou 
wijzen in het openbaar; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de behandeling met gesloten 
deuren verantwoord zou geweest 
zijn op grond van de in artikel 6.1, 
tweede zin, van het V erdrag ver
melde redenen of dat eiser vrijwillig 
en ondubbelzinnig had afgezien van 
de bij dat artikel veteiste openbaar
heid; 

Daaruit volgt dat de raad van 
beroep, door de bestreden beslissing 
in het openbaar te wijzen na open
bare debatten, de in het middel ver
melde rechtsregels niet heeft ge
schonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing in zoverre ze 
de zaak naar de eerste rechter ver
wijst; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt eer
ste verweerster in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
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de franstalige raad van beroep van 
de Orde van Architecten, anders 
samengesteld. 

2 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Ansiaux. 

Nr. 548 

1' KAMER - 2 juni 193 

1° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE -

KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN. 

2° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE 

DAGVAARDINGSTERMIJN IN TUCHTZAKEN. 

3° ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE -

RAAD VAN DE ORDE DIE, MET MISKENNING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING, OVER 
FElTEN, DIE TEN LASTE VAN EEN ADVO

CAAT KUNNEN WORDEN GELEGD, BERAAD
SLAAGT VOORDAT, DOOR TOEDOEN VAN DE 
STAFHOUDER BIJ DE RAAD, TUCHTVERVOL
GINGEN AANHANGIG ZIJN GEMAAKT 
ONWETTIGE HANDELWIJZE 

4° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE VAN 
ADVOCATEN - RAAD DIE, MET MISKENNING 
VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING, OVER 
FElTEN DIE TEN LASTE VAN EEN ADVOCAAT 
KUNNEN WORDEN GELEGD, BERAADSLAAGT 
VOORDAT, DOOR TOEDOEN VAN DE STAFHOU
DER BIJ DE RAAD, TUCHTVERVOLGINGEN 
AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - ONWETT!GE 
HANDELWIJZE. 

5° GERECHTSKOSTEN - TUCHTZAKEN 

- ORDE VAN ADVOCATEN CASSATIE VAN 
DE BESLISSING VAN EEN TUCHTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES OP HET CASSATIEBE
ROEP VAN EEN ADVOCAAT - KOSTEN VAN 
HET CASSATIEGEDING TEN LASTE VAN DE 

STAAT. 

6° VERWIJZING NA CASSATIE 
TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN -
CASSATIE VAN DE BESLISSING VAN EEN 

TUCHTRAAD VAN BEROEP - VERWIJZING 
VOOR DEZELFDE TUCHTRAAD, ANDERS 
SAMENGESTELD. 

1' De raad van de Orde van Advocaten 
kan slechts door toedoen van de staf
houder kennis nemen van tuchtzaken. 
(Art. 457 Ger.W.) 

2' De advocaat die tuchtrechtelijk wordt 
vervolgd voor de raad van de Orde 
wordt binnen vijftien dagen gedag
vaard; op zijn verzoek wordt hem 
bovendien een termijn toegestaan om 
zijn verdediging voor te bereiden. 
(Art. 465 Ger.W.) 

3' en 4' Wanneer de raad van de Orde, 
voordat daarbij door toedoen van de 
stafhouder tuchtvervolgingen aanhan
gig zijn gemaakt tegen een advocaat, 
onder uitoeiening van bevoegdheden 
die de wet hem niet toekent en met 
miskenning van het recht van verdedi
ging, heeft beraadslaagd over ieiten, 
die ten laste van die advocaat kunnen 
worden gelegd, en die raad, nadat 
daarbij door toedoen van de stafhou
der zodanige vervolgingen aanhangig 
zijn gemaakt, over de schuld van de 
betrokkene en over de hem opgelegde 
straf beraadslaagd en uitspraak 
gedaan heeft, worden de artt. 457 en 
465 Ger. W. alsmede het algemeen 
rechtsbmeginsel inzake het recht van 
verdediging geschonden door de beslis
sing van de tuchtraad van beroep van 
de balies, waarbij wordt verklaard dat 
de tuchtvordering ontvankelijk is op 
grand dat de raad van de Orde mag 
beslissen over de wenselijkheid van de 
tuchtvervolgingen en, in bepaalde 
gevallen, in tuchtzaken mag beraadsla
gen, zelfs voordat de staihouder ver
volgingen bij de raad aanhangig heeit 
gemaakt. 

5' Wanneer het Hoi, op het cassatiebe
roep van een advocaat tegen de procu
reur-generaal bij het hoi van beroep, 
een beslissing van de tuchtraad van 
beroep van de balies vernietigt, Jaat 
het de kosten ten Jaste komen van de 
Staat (1). (Art. 1111, vierde lid, Ger.W.) 

6' Wanneer het Hoi de beslissing van 
een tuchtraad van beroep van de 

(1) Cass., 1 dec. 1977 (A.C, 1978, 380), met 
concl. van proc.-gen. Delange, in Bull. en Pas., 
1978, I, 362; contra : Cass., 25 okt. 1973 (A. C., 
1974, 232). 
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balies vernietigt, 
naar dezelfde 
samengesteld (2). 
Ger.W.) 

verwijst het de zaak 
tuchtraad, anders 

(Art. 4 77, vijfde lid, 

(S .. T. PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6522) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 juni 1981 gewe
zen door de tuchtraad van beroep 
van de balies van het rechtsgebied 
van het Hof van Beroep te Luik; 

Over het derde en het vierde middel 
samen, het derde afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 457, 465, 720, 721, 
783 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2 
en 3 van het reglement betreffende de 
tuchtprocedure dat op 3 oktober 1978 
door de raad van de Orde van Advocaten 
van de balie van Luik is vastgesteld, 
1317, 1319, 1320, 1321 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben aangenomen, zoals eiser 
betoogde, dat de raad van de Orde in 
zijn vergadering van 4 maart en 
26 maart 1980 het raadslid-verslaggever 
met bepaalde verrichtingen heeft belast 
en, in zijn vergadering van 15 april 1980, 
heeft beslist bepaalde feiten ten laste te 
leggen van eiser, afwijzend beschikt op 
de exceptie volgens welke de procedure 
onregelmatig en de vordering bijgevolg 
niet ontvankelijk is, daar de zaak niet 
regelmatig bij de raad van de Orde aan
hangig is gemaakt, en zulks op de basis 
enerzijds van de gronden van de beroe
pen beslissing, namelijk : « dat, met toe
passing van artikel 457 van het Gerech
telijk Wetboek, de raad van de Orde door 
toedoen van de stafhouder kennis neemt 
van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, 
hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke 
aangifte door de procureur-generaal; dat 
deze wettekst een probleem van 
bevoegdheid en aanhangigmaking regelt; 
dat daaruit volgt dat de bevoegdheid van 
de raad van de Orde in tuchtzalten totaal 

(2) Cass., 25 okt. 1973 (A.C., 1974, 232) en 
1 dec 1977 (ib1d., 1978, 380) 

is en dat de zaak door de stafhouder aan 
de raad wordt voorgelegd; dat die bepa
ling de stafhouder helemaal niet het 
recht ontneemt om, als hij zulks nuttig 
oordeelt, het advies van de raad van de 
Orde in te winnen; dat die uit een vast 
gebruik gesproten praktijk wordt beves
tigd in de voorgeschiedenis van het 
reglement van 3 oktober 1978 betref
fende de disciplinaire bevoegdheid van 
de raad van de Orde; dat tijdens de ver
gaderingen van de raad van de Orde, die 
plaatshadden v66r de goedkeuring van 
dat reglement, erop is gewezen dat de 
raad beslist over de wenselijkheid van 
de vervolgingen, terwijl de stafhouder, 
eventueel bijgestaan door een raadslid
verslaggever of door een ander lid van 
de raad, de telastleggingen formuleert; 
dat zulks trouwens wei degelijk het 
geval is daar, volgens een vast recht
spraak, de raad van de Orde, in tuchtza
ken, de strafhouder soms vraagt een 
vaderlijke vermaning te geven aan de 
pleger van de feiten die, volgens de raad, 
geen tuchtvordering rechtvaardigen; dat 
die procedure niet in strijd is met de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 
die in tuchtzaken helemaal geen onder
scheid maken tussen het onderzoeksge
recht en het vonnisgerecht; dat artikel 1 
van het reglement van 3 oktober 1978 
bepaalt dat de stafhouder een verslagge
ver kan aanwijzen om het onderzoek te 
verrichten; dat, hoewel het gebruikelijk 
is dat de verslaggever zich bij stemming 
onthoudt, noch de wet, noch het regle
ment van 3 oktober 1978 zeggen dat er 
onverenigbaarheid is tussen de functie 
van onderzoek en die van berechting; 
dat de stafhouder en het raadslid-ver
slaggever zitting hebben in de raad van 
de Orde als deze beraadslaagt over de 
zaak die zij in onderzoek hebben gehad; 
dat ten deze aile onderzoeksverrichtin
gen door het raadslid-verslaggever en 
niet door de raad van de Orde zijn uitge
voerd »; en anderzijds van eigen 
gronden, namelijk : « doch overwegende 
dat er, naast de pertinente overwegingen 
van de beroepen beslissing, dient te wor
den opgemerkt dat op de schriftelijke 
vraag van de procureur-generaal van 
8 mei 1981, of de kennisgeving, bij aan
getekende brief, van 2 mei 1980, aan mr. 
S ... en aan mr. C ... van de telastleggin
gen onder de letters A tot D was gedaan 
" door toedoen van het oudste lid van de 
raad van de Orde, wegens verhindering 
van de stafhouder Thiry omdat hij kla 
ger was in deze zaak ", de secretaris van 
de Orde, met verwijzing naar het regle
ment van de Orde, op 11 mei 1981 ondub-
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belzinnig bevestigend heeft geantwoord; 
dat het dienaangaande zonder belang is 
dat de raad, op 15 april 1980, ten 
onrechte heeft beslist bepaalde feiten ten 
laste te leggen van de betrokkenen; dat 
immers uit die brieven blijkt dat de raad 
wei degelijk door toedoen van het oudste 
lid van de raad, dat de verhinderde staf
houder verving, kennis heeft genomen 
van de vervolgingen », en eiser veroor
deelt tot een schorsing van twee 
maanden en tot een berisping, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, uit de gedingstuk

ken en inzonderheid uit het proces-ver
baal van de vergadering van de raad van 
de Orde van 15 april 1980 blijkt dat de 
raad heeft beslist bepaalde feiten ten 
laste te leggen van eiser terwijl, krach
tens artikel 457 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de artikelen 1, 2, en 3 van 
het reglement betreffende de tuchtproce
dure van 3 oktober 1978, de raad van de 
Orde een vonnisgerecht is waarbij de 
zaak regelmatig aanhangig wordt 
gemaakt door toedoen van de stafhouder 
en door hem aileen, hetgeen impliceert 
dat de stafhouder wettelijk aileen 
bevoegd is om te beslissen de zaak aan 
de raad van de Orde voor te leggen; 
zodat de bestreden beslissing, door de 
gronden over te nemen van de beroepen 
beslissing die : 1" de beslissing van de 
raad van de Orde van 15 april 1980 als 
advies bestempelt, de bewijskracht van 
het proces-verbaal van 15 april 1980 van 
de raad van de Orde miskent (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek; 2" beslist 
dat, benevens het recht van de stafhou
der om, voordat bepaalde feiten ten laste 
worden gelegd, het advies van de raad 
van de Orde in te winnen als hij zulks' 
nuttig acht, de raad van de Orde over de 
wenselijkheid van de vervolgingen oor
deelt, terwijl de stafhouder, eventueel 
bijgestaan door een raadslid-verslagge
ver of door een ander lid van de raad, de 
telastleggingen formuleert, aan de raad 
van de Orde een bevoegdheid toekent 
die wettelijk aileen aan de stafhouder 
toekomt (schending van de artikelen 457 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2 en 3 
van het reglement betreffende de tucht
procedure van 3 oktober 1978); 3" de beslis
sing van de raad van de Orde als 
« advies » bestempelt doch tevens aan de 
raad van de Orde de bevoegdheid toe
kent om over de wenselijkheid van de 
vervolgingen te oordelen, niet naar recht 
vaststelt dat de zaak regelmatig aan de 
raad van de Orde is voorgelegd, daar de 

raad, volgens de, verkeerde, uitlegging 
die hij geeft aan artikel 457 van het 
Gerechtelijk Wetboek, een beslissing had 
moeten nemen (schending van de artike
len 457 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1, 2 en 3 van het reglement van 3 okto
ber 1978 en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, ... 
en bet vierde middel, uit de schending 

van de artikelen 292, 828 en van het aan 
deze artikelen ten grondslag liggende 
beginsel, 457, 465 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 2, 3 van het reglement 
betreffende de tuchtprocedure dat op 
3 oktober 1978 door de raad van de Orde 
van Advocaten van de balie van Luik is 
vastgesteld, 6.1 en 13 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome, en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, en van het algemeen rechts
beginsel inzake het recht van verdedi
ging en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing, uit
spraak doende over de exceptie volgens 
welke de procedure onregelmatig en de 
tuchtvordering niet ontvankelijk is en 
door eiser hieruit afgeleid dat « de raad, 
door v66r de vervolgingen te beraadsla
gen over de zaken en door bepaalde 
onderzoeksmaatregelen te nemen, onmo
gelijk de onafhankelijkheid kon behouden 
die noodzakelijk is voor elk vonnisge
recht », na te hebben vastgesteld dat de 
raad van de Orde ten onrechte heeft 
beslist bepaalde feiten ten laste te leg
gen van eiser, de exceptie verwerpt op 
grand : « dat die bewering de intellec
tuele eerlijkheid van de !eden van de 
raad in twijfel trekt en bovendien niet is 
bewezen; dat overigens geen enkele wet· 
telijke bepaling verbiedt dat de stafhou
der het advies van de raad inwint alvo
rens te beslissen tuchtvervolgingen in te 
stellen, of dat de raad een bijkomend 
onderzoek vraagt alvorens zijn advies te 
geven; dat oak geen enkele bepaling ver
biedt dat de raad uitspraak doet over de 
tuchtvervolgingen na kennis te hebben 
genomen van de zaak tijdens het onder
zoek », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 

derde onderdeel, de raad van de Orde, 
naar luid van artikel 457 van het Gerech
telijk Wetboek en van de artikelen 1 en 
2 van het reglement betreffende de 
tuchtprocedure van 3 oktober 1978, door 
toedoen van de stafhouder kennis neemt 
van de tuchtzaken, terwijl voorts de 
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advocaat voor de raad moet worden 
gedagvaard, ingevolge artikel 465 van 
het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 
van het reglement betreffende de tucht
procedure van 3 oktober 1978; uit die 
bepalingen volgt dat de raad van de 
Orde niet bevoegd is om een vooronder
zoek, een onderzoek of een telastlegging 
te verrichten voordat bepaalde feiten ten 
laste worden gelegd van eiser, door toe
doen van de stafhouder, door zijn dag
vaarding voor die raad; zodat de bestre
den beslissing, door aan te nemen dat 
die raad het recht heeft om adviezen aan 
de stafhouder te geven en om een 
bijkomend onderzoek te vragen alvorens 
een advies te geven en het recht heeft 
om kennis te nemen van een zaak tij
dens het onderzoek, zonder dat eiser 
regelmatig voor de raad is gedagvaard, 
de artikelen 457 en 465 van het Gerech
telijk Wetboek alsmede de artikelen 1, 2 
en 3 van het regleq)ent betreffende de 
tuchtprocedure van 3 oktober 1978 
schendt; 

vierde onderdeel, de bestreden beslis
sing, door vast te stellen dat de raad van 
de Orde op 15 april 1980 ten onrechte 
heeft beslist bepaalde feiten ten laste te 
!egg en van eiser, ook vaststelt dat de 
raad van de Orde onwettig over het 
geval van eiser heeft beraadslaagd zon·· 
der hem te hebben gehoord, daar hij, 
volgens de bewoordingen zelf van de 
bestreden beslissing, nog niet voor de 
raad van de Orde was gooagvaard; zodat 
de bestreden beslissing, door te zeggen 
dat qe vervolgingen ontvankelijk zijn en 
door dus aan te nemen dat een vonnisge
recht eiser wettig kan veroordelen na 
onwettig over zijn geval te hebben 
beraadslaagd zonder hem regelmatig te 
hebben opgeroepen of gehoord, zulks in 
het kader van een vooronderzoek of 
anderszins, weigert dat de zaak van 
eiser « eerlijk wordt behandeld door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie » (schending van de 
artikelen 6.1 en 13 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden) en 
het recht van verdediging alsmede de 
bepallngen van de artikelen 457 en 465 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

vijfde onderdeel, ... 

W at het derde middel, tweede 
onderdeel, en het vierde middel, 
derde en vierde onderdeel, betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 457 van het Gerechtelijk 

Wetboek, de raad van de Orde, door 
toedoen van de stafhouder, kennis 
neemt van de tuchtzaken, hetzij 
ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij 
op schriftelijke aangifte van de pro
cureur-generaal; dat artikel 465 van 
hetzelfde wetboek bepaalt dat de 
advocaat binnen vijftien dagen 
wordt gedagvaard, en dat hem, op 
zijn verzoek, bovendien een termijn 
wordt toegestaan om zijn verdedi
ging voor te bereiden; 

Overwegende dat, op basis van de 
tekst en van de voorgeschiedenis 
van een reglement betreffende de 
tuchtprocedure dat op 3 oktober 
1978 door de raad van de Orde van 
Advocaten van de balie van Luik is 
vastgesteld, de bestreden beslissing, 
met overneming van de gronden 
van de beroepen beslissing, oordeelt 
dat de raad van de Orde bevoegd is 
om te beslissen over de wenselijk
heid van de vervolgingen, terwijl de 
stafhouder bevoegd is om de telast
leggingen te formuleren en die raad, 
in bepaalde gevallen, in tuchtzaken 
mag beraadslagen, zelfs voordat de 
stafhouder bij de raad vervolgingen 
aanhangig heeft gemaakt; 

Overwegende dat uit de gronden 
van de beslissing van de tuchtraad 
van beroep en uit de gronden van 
de beslissing van de raad van de 
Orde dient te worden afgeleid dat 
die raad van beroep aanneemt dat, 
voordat het oudste lid van de raad 
van de Orde, optredende omdat de 
stafhouder verhinderd was, op 2 mei 
1980 vervolgingen ten laste van 
eiser bij de raad van de Orde aan
hangig had gemaakt, die raad, na 
een van zijn !eden te hebben belast 
met onderzoeksverrichtingen, in zijn 
vergadering van 15 april 1980 heeft 
beslist bepaalde feiten ten laste te 
leggen van eiser; dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser in die 
fase van zijn procedure de gelegen
heid heeft gehad om te verschijnen 
en om zijn verweer voor te dragen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de raad van de Orde, voordat daar
bij door toedoen van de stafhouder 
of van zijn plaatsvervanger tucht-
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vervolgingen tegen eiser aanhangig 
waren gemaakt, onder uitoefening 
van bevoegdheden die de wet hem 
niet toekent en met miskenning van 
het recht van verdediging, heeft 
beraadslaagd over de feiten die ten 
laste van eiser konden worden 
gelegd en dat die raad, nadat daar
bij door toedoen van de plaatsver
vanger van de stafhouder dergelijke 
vervolgingen aanhangig waren 
gemaakt, over de schuld van eiser 
en over de hem op te leggen sanctie 
beraadslaagd en uitspraak gedaan 
heeft; 

Dat de bestreden beslissing, door 
de tuchtvordering ontvankelijk te 
verklaren op basis van de in de mid
delen bekritiseerde gronden, de arti
kelen 457 en 465 van het Gerechte
lijk Wetboek alsmede het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging schendt; 

Dat de onderdelen in zoverre 
gegrond zijn; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen en van de overige 
onderdelen van het derde en het 
vierde middel die niet tot een rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie
tigt de bestreden beslissing, behalve 
in zoverre ze eiser van bepaalde 
telastleggingen vrijspreekt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
gelet op artikel 1111, vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Luik, anders 
samengesteld. 

2 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 549 

1' KAMER - 2 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURENHINDER -

HINDER VEROORZAAKT DOOR WERKEN DIE 
DE GEMEENTE DOOR EEN AANNEMER HEEFT 
LATEN UITVOEREN - AFWIJZING VAN DE 
VORDERING VAN DE EIGENAAR TEGEN DE 
GEMEENTE GEGROND OP DE ARTT. 11 GW. 
EN 544 B.W.- FElTEN WAARUIT NIET BLIJKT 
DAT HET EVENWICHT TUSSEN NABURIGE 
EIGENDOMMEN IS VERBROKEN, WAARDOOR 
TOEPASSING VAN DIE BEPALINGEN KAN 
WORDEN GEMAAKT - BESLISSING NAAR 
RECHT VERANTWOORD. 

Wanneer een eigenaar van een onroe
rend goed, die beweert schade te heb
ben geleden ten gevolge van werken 
die de gemeente door een aannemer 
heeft doen uitvoeren, tegen die 
gemeente op grand van de artt. 11 Gw. 
en 544 B. W. een vordering tot schade
vergoeding heeft ingesteld, wordt de 
afwijzing van die vordering naar recht 
verantwoord wanneer de rechter niet 
enkel beslist da t, zonder de fout van 
de aannemer, van de feiten waarop de 
eigenaar zijn vordering grondt, geen 
sprake zou geweest zijn, maar oak dat 
in elk geval uit die feiten niet bleek 
dat het evenwicht tussen de naburige 
eigendon1men was verbroken, waar
door toepassing van die bepalingen 
kon worden gemaakt (1). 

(DUCARME. LAURENT 
T. GEMEENTE COURCELLES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6667} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1981 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 544, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 11 van de 
Grondwet, van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende het evenwicht in de 

(1) Zie Cass., 14 old. 1976 (A.C., 1977, 197) 
met voetnoot 1 op blz. 198. 
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rechten tussen naburige eigenaars en, 
voor zoveel nodig, van het algemeen 
rechtsbeginsel van de gelijkheid van de 
Belgen ten aanzien van de openbare las
ten, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de door de eisers tegen verweerster 
ingestelde rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade die aan hun pand te 
Courcelles, Bayetstraat 61, was toege
bracht door de werken voor het leggen 
van een afwateringsleiding die verweer
ster in 1962 in die · straat liet uitvoeren, 
op grond dat ten deze niet wordt betwist 
dat de werken door de gemeente Cour
celles zijn besteld; dat evenmin wordt 
betwist dat die gemeente zich niet het 
recht had voorbehouden om toezicht uit 
te oefenen op die werken; dat, hoewel de 
arresten van het Hof van Cassatie van 
6 april 1960 het beginsel van een verbre
king van het evenwicht tussen de 
respectieve rechten vastleggen, er ook 
nog vereist is dat de schade niet te wij
ten is aan een aquiliaanse fout van wie 
dan ook; dat ten deze tussen partijen is 
gevonnist dat de naamloze vennootschap 
Trajabar een fout had begaan die in 
noodzakelijk oorzakelijk verband stond 
met de door de eisers geleden schade; 
dat overigens het probleem van de 
burenhinder ten gevolge van wegenwer
ken een omstreden kwestie is; dat in 
beginsel weliswaar niet wordt betwist 
dat de burgers aanspraak kunnen 
maken op de vergoeding van de abnor
male burenhinder die hun door de over
heid wordt toegebracht, maar het echter 
vereist is dat die overheid, zonder foutief 
te handelen, het evenwicht verbreekt 
dat, gelet op de normale lasten van 
nabuurschap, tussen de respectieve rech
ten van naburige eigenaars bestaat; dat 
in het onderhavige geval niet is aange
toond dat de gemeente Courcelles, door 
te beslissen tot de afwatering van de 
Bayetstraat, het evenwicht in die rechten 
heeft verbroken door een hinder die de 
grens van de normale ongemakken van 
nabuurschap overschrijdt; dat zelfs niet 
is aangetoond dat de eisers enige schade 
zouden geleden hebben als de aannemer 
geen fout had begaan, 

terwijl, eerste onderdeel, de door de 
eisers ingestelde rechtsvordering tot ver
goeding van de schade die zij hadden 
geleden door de instorting van de gevel 
van hun waning, ten gevolge van de wer
ken, niet enkel was gebaseerd op de 
beslissing van verweerster betreffende 
de afwatering van de Bayetstraat, doch 
c:k op de uitvoering van de desbetref-

fende werken door de aannemer die was 
gekozen door verweerster die aile eigen
domsrechten uitoefende en opdrachtgeef
ster was; die rechtsvordering niet naar 
recht is afgewezen door de enkele vast
stelling dat niet was aangetoond dat ver
weerster het bestaande evenwicht zou 
hebben verbroken door tot de litigieuze 
afwatering te besluiten (schending van 
de artikelen 544 van het Burgerlijk Wet
hoek en 11 van de Grondwet en van de 
algemene rechtsbeginselen betreffende 
het evenwicht in de rechten tussen nabu
rige eigenaars en de gelijkheid ten aan
zien van de openbare lasten); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
schade, waarvan de eisers de vergoeding 
vorderden op basis van de objectieve 
aansprakelijkheid van verweerster 
wegens de verbreking van het evenwicht 
tussen naburen en de gelijkheid ten aan
zien van de openbare lasten, ook was 
veroorzaakt door de fout van de aanne
mer die verweerster had gekozen om de 
werken uit te voeren, de litigieuze 
rechtsvordering van de eisers niet kan 
doen afwijzen; de tegen verweerster 
gerichte rechtsvordering op basis van de 
objectieve aansprakelijkheid immers los 
staat van de rechtsvordering tegen de 
aannemer van de werken op basis van 
de aquiliaanse aansprakelijkheid en die 
rechtsvorderingen samen of na elkaar 
kunnen worden ingesteld; het feit dat de 
schade, waarvan de eisers vergoeding 
vragen aan verweerster, oak zou zijn 
veroorzaakt door de aquiliaanse fout van 
iemand anders, de litigieuze rechtsvorde
ring niet onontvankelijk of ongegrond 
maakt (schending van de artikelen 544, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
11 van de Grondwet en van de algemene 
rechtsbeginselen betreffende het even
wicht in de rechten tussen naburige eige
naars en de gelijkheid ten aanzien van 
de openbare lasten); 

derde onderdeel, het feit dat zelfs niet 
zou zijn aangetoond dat de eisers enige 
schade zouden hebben geleden als de 
aannemer geen fout had begaan, niet 
kan leiden tot de afwijzing naar recht 
van de rechtsvordering die de eisers 
tegen verweerster op basis van haar 
objectieve aansprakelijkheid hebben 
ingesteld; die fout niet uitsluit dat door 
de werken die zijn uitgevoerd op verzoek 
van verweerster, die opdrachtgeefster 
was en de eigendomsrechten uitoefende, 
het bestaande evenwicht is verbroken, 
waarvoor de eisers aan verweerster de 
vergoeding kunnen vragen op basis van 
haar objectieve aansprakelijkheid, zelfs 
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als de aannemer ook een fout heeft be
gaan (schending van de artikelen 544, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 11 van de Grondwet, en van de alge
mene rechtsbeginselen betreffende het 
evenwicht in de rechten tussen naburige 
eigenaars en de gelijkheid ten aanzien 
van de openbare lasten) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest, met 

bevestiging van het beroepen von
nis, erop wijst dat de vordering, 
strekkende tot veroordeling van ver
weerster, op de artikelen 11 van de 
Grondwet en 544 van het Burgerlijk 
W etboek is gegrond om de eisers te 
vergoeden voor de schade die zij 
hebben geleden ten gevolge van de 
werken voor het leggen van de 
afwateringsleiding die verweerster 
in 1962 liet uitvoeren en tijdens. 
welke het pand van de eisers zeer 
grote schade heeft geleden; 

Dat het arrest vaststelt dat niet 
wordt betwist dat de werken door 
verweerster zijn besteld en dat de 
burgers weliswaar aanspraak kun
nen maken op de vergoeding van de 
abnormale burenhinder die hun 
door de overheid wordt toegebracht, 
maar het echter vereist is dat die 
werken, zonder dat er foutief wordt 
gehandeld, het evenwicht verbreken 
dat, gelet op de normale lasten van 
nabuurschap, tussen de respectieve 
rechten van de naburige eigenaars 
bestaat, en dat in de gegeven 
omstandigheden « niet is aange
toond dat verweerster, door te 
beslissen tot de afwatering van de 
straat » waarin het pand is gelegen, 
« het evenwicht in de rechten heeft 
verbroken door een hinder die de 
grens van de normale ongemakken 
van nabuurschap overschrijdt » en 
dat « zelfs niet is aangetoond » dat 
de eisers « enige schade zouden heb
ben geleden als de aannemer geen 
fout had begaan »; 

Overwegende dat uit die weer in 
de context van het arrest geplaatste 
vermeldingen blijkt dat het hof van 
beroep niet aileen oordeelt dat, zon
der de fout van de aannemer, de fei
ten, die de eisers als grondslag 

namen voor hun vordering die zij 
tegen verweerster richtten op basis 
van de artikelen 11 van de Grand
wet en 544 van het Burgerlijk Wet
hoek, niet hadden bestaan, doch dat 
in elk geval uit die feiten niet bleek 
dat tussen de naburige eigendom
men van de eisers en van verweer
ster een verbreking van het even
wicht was ontstaan, waarvoor de 
eisers, met toepassing van voor
melde bepalingen, van verweerster 
een compensatie konden verkrijgen; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing verantwoordt zonder de in het 
middel aangewezen bepalingen te 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en Biitzler. 

Nr. 550 

1' KAMER - 3 juni 1983 

1° INKOMSTENBELAS'fiNGEN - PER
SONEN- EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 
BEDRIJFSBELAST!NG - MEERWAARDEN -
BEG RIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONEN· EN VENNOOTSCHAPSBELASTING -
BEDRIJFSBELASTING - VASTGOEDHANDE
LAAR - MEERWAARDE VAN EEN ONROEREND 
GOED - AFZONDERLIJKE AANSLAGVOET. 
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1° Ingevolge art. 21 W.I.B. moeten de 

vermeerderingen van activa, die voor 
het uitoefenen van een beroepswerk
zaamheid worden gebruikt, met inbe
grip van de vermeerderingen die voort
vloeien uit gerealiseerde meerwaar
den, mede als grondslag van de belas
ting worden genomen. 

2° Hoewel de winsten, door vastgoedhan
delaars op onroerende goederen ver
wezenlijkt of uitgedrukt, als meer
waarden in de zin van art. 21 W.I.B. 
worden beschouwd, zijn ze niettemin 
aan de globalisatie van de inkomsten 
onttrokken en zijn ze aan een afzon
derlijke aanslagvoet, bepaald in art. 93 
W.I.B., onderworpen (1); die regel geldt 
oak voor handelsvennootschappen. 

(IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN DE SCHELDE 
N.V. T. BELG!SCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1087 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16bis, 93, § 1, meer 
bepaald 2°, a, en 130 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, als gewij
zigd door de wet van 25 juni 1973, 

doordat het arrest - na te hebben 
vastgesteld dat eiseres in 1973 meer
waarden op de verkoop van drie 
gronden, aangekocht sinds meer dan vijf 
jaar, had verwezenlijkt, dat eiseres een 
belastingplichtige is als bedoeld door 
artikel 36bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, dit is een belas
tingplichtige « wiens beroepswerkzaam
heid bestaat in het aankopen of bouwen 
en het verkopen of verhuren van onroe
rende goederen », en dat die meerwaar
den aan de vennootschapsbelasting wer
den onderworpen tegen de gewone aan
slagvoet van 42 pet., en na te hebben 
beslist dat de verkochte gronden niet, 
« zolang ze (in het bezit van eiseres) 
waren, ononderbroken voor het uitoefe
nen van (haar) beroepswerkzaamheid 
werden gebruikt » in de zin van voor-

(1) Overeenkomstig de onder de wef van 
23 juni 1973 vigerende wettelijke bepalingen. 

noemd artikel 36bis - het middel ver
werpt dat door eiseres subsidiair in haar 
akte van beroep werd aangevoerd en dat 
luidde : « Zelfs indien het betwist onroe
rend goed niet ononderbroken werd 
gebruikt voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheden van (eiseres) in 

·de zin van artikel 36bis van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen tijdens de 
periode dat zij het in haar bezit had -
quod non - dan nog zou de verlaagde 
aanslagvoet bij artikel 130 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen toe
passelijk zijn op het belastbaar gedeelte 
van de meerderwaarde verwezenlijkt in 
1973. Inderdaad, v66r de wetswijziging 
ingevoerd bij de wet van 3 november 
1976 was artikel 93, § 1, 2°, a, waarnaar 
voornoemd artikel 130 verwijst, van toe
passing op de meerwaarden verwezen
lijkt door de belastingplichtigen bedoeld 
bij artikel 36 bis op de onroerende goede
ren die zij hadden verkregen met het 
oog op de wederverkoop »; het arrest die 
verwerping grondt op de redenen : « dat 
uit de voorbereidende werken tot de wet 
van 24 juni 1973, die geleid heeft tot de 
invoering van artikel 36 his van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
(onder meer Pal"l. Besch., Kamer, 
1972-1973, Doc. 521, 1 en 7), voldoende 
blijkt dat de regering het voorrecht voor 
de vastgoedhandelaars - waardoor zij 
aan dezelfde taxatieregeling op meer
waarden van onroerende goederen 
onderworpen waren als de niet-vastgoed
handelaars wilde opheffen door 
opnieuw het onderscheid in te voeren 
tussen : a) de onroerende goederen 

· gebruikt voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid, en b) de onroe
rende goederen-koopwaar, en dat de 
regering de bedoeling had het verlaagd 
tarief aan vastgoedhandelaars te weige
ren voor meerwaarden die verband hou
den met goederen die de aard van koop
waar hebben en als " goederen aange
wend tot de uitoefening van de 
beroepswerkzaamheid" te beschouwen : 
deze die de handelaar ononderbroken 
voor beroepsdoeleinden betrekt of in 
huur geeft; dat (eiseres) in haar aanvul
lende conclusie (biz. 3-5) tevergeefs en in 
strijd met de bewoordingen van 
artikel 36bis stelt dat voormelde bedoe
lingen van de wetgever niet in deze tekst 
werden weergegeven », 

terwijl artikel 36bis van het wetboek 
(toepasselijk op vennootschappen inge
volge artikel 96), dat in hot hoofdstuk 
« Grondslag van de belasting » voorkomt, 

. bepaalt dat de meerwaarden, verwezen-
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Jijkt op de onroerende goederen die in 
dat artikel worden beschreven, niet 
de vrij stellingen bepaald door de artike
len 34 en 35 genieten en bijgevolg belast
baar zijn (onder voorbehoud van de 
mogelijke toepassing van het tweede lid 
van artikel 36bis); om de aanslagvoet te 
bepalen die op de in artikel 36bis 
bedoelde meerwaarden toepasselijk is, 
men rekening moet houden, voor de 
natuurlijke personen, met artikel 93, § 1, 
2°, a, en, voor de vennootschappen, met 
artikel 130, waarin naar artikel 93, § 1, 
2", a, wordt verwezen; dit artikel, v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 25 juni 
1973, « de in de artikelen 21 en 30, lid 2, 
1", bedoelde vermeerderingen van om het 
even welke activa welke voortvloeien uit 
tegeldemaking van onroerende goederen, 
uitrusting of participaties en waarden in 
portefeuille, die sedert meer dan vijf jaar 
v66r de vervreemding in het vermogen 
van de onderneming waren opgenomen 
of werden aangewend tot het uitoefenen 
van de bedrijfsactiviteit (in het Frans : 
"affectes a l'exercice de l'activite profes
sionnelle ") » aan een afzonderlijke aan
slagvoet onderwierp; artikel 21 betrek
king had op « om het even welke in de 
(nijverheids-, handels- of landbouwbe
drijven) belegde activa »; artikel 30, 
tweede lid, 1", betrekking had op de 
« activa gebruikt voor het uitoefenen van 
het (vrij of ander winstgevend) beroep »; 
met het oog op de « eenvormigheid van 
terminologie » in de artikelen 21 en 30, 
tweede lid, 1", de wet van 25 juni 1973 in 
artikel 21 de woorden « om het even 
welke (in het bedrijf) belegde activa » 
heeft vervangen door de woorden 
« welke activa ook die voor het uitoefe
nen van een beroepswerkzaamheid wor
den gebruikt » en bijgevolg in artikel 93, 
§ 1, 2", a, de zinsnede « in het vermogen 
van de onderneming waren opgenomen 
of » heeft Iaten vervallen; de wet van 
25 juni 1973 met dezelfde bedoeling van 
« !outer redactionele bijwerking » in arti
kel 130 de uitdrukking « in Belgie 
belegde activa » heeft vervangen door de 
uitdrukking « activa die voor het uitoefe
nen van de beroepswerkzaamheid in Bel
gie worden gebruikt »; noch deze wijzi
gingen, noch de eenvoudige vormverbete
ring in de Nederlandse tekst van 
artikel 93, § 1, 2', a, die erin bestond de 
woorden « tot het uitoefenen van bedrijfs
activiteit aangewend >> te vervangen 
door de woorden « voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid gebruikt », 

de draagwijdte van artikel 93, § 1, 2', a, 
of van artikel 130, waarin naar 

artikel 93, § 1, 2', a, wordt verwezen, heb
ben gewijzigd; artikel 93, § 1, 2', a, zowel 
na de inwerkingtreding van de wet van 
25 juni 1971 als ervoor, met name toepas
selijk is op onroerende goederen en 
waarden in portefeuille die sedert meer 
dan vijf jaar v66r de vervreemding wer
den aangewend tot het uitoefenen van 
de bedrijfsactiviteit (in tegenstelling tot 
de prive-goederen van de belastingplich
tige), zonder onderscheid te maken a! 
naargelang deze goederen en waarden 
werden aangekocht voor de wederver
koop of niet; dit besluit weliswaar niet in 
overeenstemming is met de wil van de 
opstellers van de wet van 25 juni 1973, 
die dachten dat de tekst van 

' artikel 36bis, eerste lid, voldoende was 
om de toepassing te weren van de ver
minderde aanslagvoet bepaald bij de 
artikelen 93, § 1, 2', a, en 130 op de meer
waarden bedoeld in artikel 36bis; dit de 
reden is waarom men aan artikel 36bis 
een tweede lid heeft toegevoegd voor de 
ongebouwde goederen die sedert meer 
dan vijf jaar zijn verworven; deze bedoe
ling van de wetgever om de aanslagvoet 
van de in artikel 36bis bedoelde meer
waarden te wijzigen nochtans geen uit
werking kan krijgen zolang ze niet is 
uitgedrukt door de nodige wijzigingen in 
artikel 93, § 1, 2', a; de wetgever zelf zich 
rekenschap heeft gegeven van de leemte 
die in de wet van 25 juni 1973 voor
kwam, wat de aanslagvoet betreft; de 
wet van 3 november 1976 (toepasselijk 
voor de eerste maal op het aanslagjaar 
1977) immers artikel 93, § 1, 2', a, heeft 
gewijzigd, zodanig dat dit artikel voor
taan toepasselijk is op « de in de artike
len 21, eerste lid, 2", en ... bedoelde ver
waarden verwezenlijkt op niet in 
artikel 36 his bedoelde onroerende goede
ren, op outillering en op deelnemingen 
en portefeuillewaarden indien die 
bestanddelen, v66r de vervreemding, 
sedert meer dan vijf j aar voor het uitoe
fenen van beroepswerkzaamheden wer
den gebruikt »; deze wijziging als volgt 
wordt uitgelegd in de memorie van toe
lichting van de wet van 3 november 
1976 : « Zulke meerwaarden (op de in 
artikel 36 bis bedoelde onroerende goede
ren) moeten niet aileen uit de toepassing 
van de met name in de artikelen 34 en 
35 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalde vrijstellingen worden 
gesloten, maar evenzeer uit het stelsel 
van afzonderlijke aanslag tegen vermin
derd tarief als bedoeld is in de 
artikelen 93, § 1, 2", a, van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen (natuur-



-1229-
lijke personen) en 130 (vennootschap
pen). Anders zouden de algemene 
bewoordingen van artikel 93, § 1, 2', a, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, waarnaar artikel 130 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
verwijst, de vastgoedhandelaar de gele
genheid bieden te beweren dat het stel
sel van afzonderlijke aanslag tegen ver
minderd tarief van toepassing is op 
meerwaarden welke zij verwezenlijken 
op alle onroerende goederen die sedert 
meer dan vijf jaar v66r de vervreemding 
voor het uitoefenen van de beroepswerk
zaamheid werden gebruikt »; zo het a! 
aan de wetgever toekwam om in 1976 
een leemte van de fiscale wetgeving aan 
te vullen, deze macht niet toekwam aan 
de hoven en rechtbanken voor de 
periode die de inwerkingtreding van de 
wet van 3 november 1976 voorafging; 
daaruit volgt dat, door te beslissen dat 
voor het aanslagjaar 1974 de vermin
derde aanslagvoet van artikel 130 niet 
toepasselijk was op de in artikel 36bis 
bedoelde meerwaarden op onroerende 
goederen, het arrest de in de aanhef 
van het middel vermelde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat met de hierna 
vermelde artikelen bedoeld worden 
de artikelen van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen volgens de 
tekst zoals hij was vanaf de inwer
kingtreding van de wet van 25 juni 
1973; dat kortheidshalve de uitdruk
king « belastingplichtige wiens 
beroepswerkzaamheid bestaat in het 
aankopen of bouwen en het verko
pen of verhuren van onroerende 
goederen » weergegeven wordt door 
het woord « vastgoedhandelaar »; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt : dat eiseres in haar aangifte 
voor het aanslagjaar 1974, met 
betrekking tot de verkoop van drie 
percelen in 1973, een gerealiseerde 
meerwaarde vermeldde onder de 
rubriek van de meerwaarden die 
ingevblge artikel 130 tegen een 
afzonderlijke aanslagvoet belastbaar 
zijn; dat - na een bericht van wijzi
ging, waarmee eiseres niet akkoord 
ging, gevolgd door een aansfag over
eenkomstig het bericht en door be
zwaar van eiseres - door de gewes
telijke directeur een beslissing gena
men werd volgens welke de ver-

kochte gronden moesten worden 
geacht te zijn goederen als bedoeld 
in artikel 36bis, de vermogensaan
wassen niet onder toepassing van 
artikel 130 vielen en die aanwassen, 
na toepassing van een ontheffing 
conform artikel 36bis, tweede lid, 
tegen de gewone aanslagvoet moes
ten worden belast; dat het arrest het 
beroep van eiseres daartegen onge
grond verklaart; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 21 als grondslag van de belas
ting ten aanzien van bedrijfsinkom
sten moeten worden genomen de 
vermeerderingen van activa die voor 
het uitoefenen van een beroeps
werkzaamheid worden gebruikt, met 
inbegrip van de vermeerderingen 
die voortvloeien uit gerealiseerde 
meerwaarden; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 130, dat voor de vermogensaan
wassen een bijzonder stelsel van 
aanslag inhoudt, de aanslagvoet 
vastgesteld wordt « op 21 pet. wat de 
vermeerderingen van activa betreft 
als bedoeld in artikel 93, § 1, 2", a, 
voor zover zij, rekening houdend 
met de volgorde van aanrekening 
die de Koning bepaalt, het belast
baar inkomen niet overtreffen, en 
dat zij betrekking hebben op activa 
die voor de beroepswerkzaamheden 
in Belgie worden gebruikt >>; 

Overwegende dat in artikel 93, 
§ 1, 2", a, vermeld worden : « de in 
de artikelen 21 en 30, lid 2, 1", 
bedoelde vermeerderingen van om 
het even welke activa welke voort
vloeien uit tegeldemaking van 
onroerende goederen, uitrusting of 
participaties en waarden in porte
feuille, die sedert meer dan vijf jaar 
v66r de vervreemding voor het uit
oefenen van de beroepswerkzaam
heden werden gebruikt >>; 

Overwegende dat de wet van 
25 juni 1973, waarbij de bepaling 
van artikel 36bis in het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen werd 
ingevoegd, van deze bepaling geen 
melding invoegde in artikel 93; 
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Dat hieruit blijkt dat de wetgever, 

hoewel hij de winsten, door vast
goedhandelaars op onroerende goe
deren verwezenlijkt of uitgedrukt, 
als meerwaarden in de zin van arti
kel 21 heeft beschouwd, ze niette
min aan de globalisatie van de 
inkomsten heeft onttrokken en ze 
aan een afzonderlijke aanslagvoet, 
bepaald in artikel 93, heeft onder-
worpen; 

Nr. 551 

1' KAMER - 3 juni 1983 

1° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN -- MIDDEL WAARIN SCHEN
DING VAN ART. 97 GW. WOHDT AANGEVOERD 
- SCHENDING VAN DIE GRONDWETTELIJKE 
BEPALING BEGRIP. 

Dat, gelet op artike! 130, dit even- 12° VENNOOTSCHAP - VERBINTENISSEN 
eenS gold VOOr de Vennootschappen; AANGEGAAN DOOR EEN VENNOOTSCHAP 

Dat overigens in die regeling 
eerst een wijziging is aangebracht 
door de wet van 3 november 1976, 
die echter ten deze niet van toepas
sing is; 

Overwegende dat het arrest der
halve niet wettig beslist dat de ver
minderde aanslagvoet van arti
kel 130 niet toepasselijk was op 
de in artikel 36bis bedoelde meer
waarden op onroerende goederen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat de door eiseres in 
1973 gerealiseerde meerwaarden 
onder toepassing van artikel 36bis 
van het W etboek van de Inkomsten
belastingen vallen; zegt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter daarover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

3 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocat: mr. Kirkpa
trick. 

HANDELSVERB!l\'TENIS. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROE
RENDE GOEDEREN - ONROEREND GOED IN 
HUUR GEGEVEN AAN EEN VENNOOTSCHAP -
BEDRAG VAN HET BELASTBAAR !NKOMEN. 

1' Een verkeerde motivering van een 
rechterlijke beslissing kan op zichzelf 
geen miskenning opleveren van het 
voorschrift van art. 97 Gw. (1). 

2' Uit de aard van een handelsvennoot
schap vloeit voort dat de door haar 
aangegane verbintenissen moeten war
der> geacht te zijn aangegaan in het 
kader van haar beroepswerkzaamheid, 
zoals zij die uitoefent ter verwezenlij
king van haar doe] (2). 

3' Een handelsvennootschap die een 
huur aangaat om een personeelslid 
een waning ter beschikking te stellen, 
doet zulks in het kader van haar 
beroepswerkzaamheid, oak al wordt in 
het gehuurde goed zelf geen beroeps
activiteit uitgeoefend; wettig is dar
halve de beslissing dat die huur valt 
onder art. 7, § 1, 1 ', b, W.I.B., zoals het 
van toepassing was v66r de wijziging 
ervan bij de wet van 19 juli 1979 (3). 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1979 (A.C, 1979-80, 
nr. 164). 

(2) Zie Cass., 12 april 1937 (Bull. en Pas., 
1937, I, 106); 13 april 1978 (A. C., 1978, 926) met 
de concl. O.M., in Bull. en Pas., 1978, I, 899). 

(3) Zie Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, 533). 
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(THIJS.JOCKIN 

T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 1096) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 6bis, 97, 110, 112 
van de Grondwet, 7, 246, 251 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en 1349 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt : dat 
moet aanvaard worden onder het stelsel 
van de op de betwisting toepasselijke 
tekst, met name artikel 7 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, dat 
een onroerend goed, dat door een aan 
de vennootschapsbelasting onderworpen 
rechtspersoon in huur wordt genomen, 
steeds geacht moet worden volledig voor 
de uitoefening van een beroepswerk
zaamheid te zijn gebruikt, zelfs wanneer 
dat goed ter beschikking van een perso
neelslid wordt gesteld, zoals ten deze het 
geval zou zijn geweest; dat aile verbinte
nissen van de naamloze vennootschap 
geacht moeten worden aangegaan te zijn 
in het raam van de uitoefening van haar 
beroepswerkzaamheid; dat voor de toe
passing van artikel 7, § 1, 1", b, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
de verhouding verhuurder-huurder bepa
lend is en niet de verhouding tussen de 
huurder en diens werknemer; dat de 
bedenking van eiser dat zijn toestand 
fiscaal voordeliger zou zijn geweest, zo 
hij rechtstreeks en aileen met Willekens, 
de werknemer die het goed betrok, per
soonlijk had gecontracteerd, terzake irre
levant is, 

keerd gemotiveerd is, waardoor artikel 
97 van de Grondwet wordt geschonden : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe of waardoor het 
arrest de artikelen 6, 6bis, 112 van 
de Grondwet en 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat een verkeerde 
motivering van een gerechtelijke 
uitspraak op zichzelf geen misken
ning van het voorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet kan 
opleveren; 

Overwegende, voor het overige, 
dat artikel 7 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals het 
ten deze, v66r de bij de wet van 
19 juli 1979 ingevoerde wijziging, 
toepasselijk was, in § 1, 1", b, 
bepaalt dat onder netto-inkomsten 
uit onroerende goederen wordt ver
staan, voor in Belgie gelegen onroe
rende goederen of gedeelten ervan, 
die « welke in huur zijn gegeven en 
door de huurder voor de uitoefening 
van zijn beroepswerkzaamheid wor
den gebruikt »; 

Overwegende dat uit de aard van 
een handelsvennootschap voortvloeit 
dat de door haar aangegane verbin
tenissen moeten geacht worden te 
zijn aangegaan in het kader van 
haar beroepswerkzaamheid, zoals 
zij die uitoefent ter verwezenlijking 
van haar doel; 

Overwegende dat een handelsven
nootschap die een huur aangaat om 
een personeelslid een waning ter 
beschikking te stellen, zulks doet in 
het kader van haar beroepswerk-

terwijJ aldus aan artikel 7 van het zaamheid, ook al wordt in het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
een interpretatie wordt gegeven die in gehuurde goed zelf geen beroepsac-
strijd is met de klare en duidelijke tekst tiviteit uitgeoefend; 
van dit artikel; een belasting wordt gehe- Overwegende dat het arrest, dat 
ven zonder dat hiervoor een wettelijke' vaststelt dat eiser het onroerend 
basis bestaat, waardoor artikel 110 van goed verhuurde aan een naamloze 
de Grondwet W?rdt geschonden; een ve;- vennootschap die de huur aanging 
moeden wordt mgesteld dat op geen felt . . 
steunt, wat een schending uitmaakt van om het ter beschikkmg van een 
de artikelen 1349 van het Burgerlijk Wet- harer personeelsleden te stellen, 
boek en 246 van het Wetboek van de I artikel 7, § 1, 1", b, van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen; het arrest ver- van de Inkomstenbelastingen, zoals 
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.dat artikel toen van toepassing was, 
noch een van de overige door eiser 
ingeroepen wetsartikelen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, en ongeacht het 
op 30 mei 1983 en derhalve laattijdig 
door eiser te griffie van het Hof 
ingediende schrijven met bijlagen, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

3 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert; Vandebergh, Hasselt. 

Nr. 552 

1' KAMER - 3 juni 1983 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-

SLAG EN INKOHIERING - SUBSIDIAIRE AAN
SLAG - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 
BEROEP. 

Uit de artt. 258, 259 en 261 W.I.B. volgt 
dat de administratie, wanneer zij een 
subsidiaire aanslag verricht, enkel het 
bestaan van een fiscale schuld van de 
belastingplichtige vaststelt, terwijl het, 
in afwijking van art. 207 W:J.B., aan 
het hot van beroep toekomt, indien het 
de oorspronkelijke aanslag vernietigt, 
eventueel de subsidiaire aanslag uit
voerbaar te verklaren, na de wettig
heid en de gegrondheid ervan te heb
ben onderzocht. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. KESTENS-VAN DEN BORRE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1030 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 januari 1981 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 207 en 261 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest het verzoekschrift 
van eiser tot uitvoerbaarverklaring van 
de daarin vermelde subsidiaire aansla
gen als niet ontvankelijk afwijst op 
grond dat artikel 207 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen niet toe
passelijk is inzake subsidiaire aanslagen 
waarvan de uitvoerbaarheid uitdrukke
lijk geregeld is door artikel 261, tweede 
lid, van hetzelfde wetboek en dat voor 
het vestigen van een subsidiaire aanslag 
het beheer zich dient te beperken tot het 
opmaken van het kohier in de gebruike
lijke vorm, maar zonder uitvoerbaarver
klaring, zodat het beheer, door het 
kohier reeds uitvoerbaar te verklaren 
zonder de goedkeuring van het hof van 
beroep af te wachten, zoals voorgeschre· 
ven door artikel 261, tweede lid, van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
de op straf van nietigheid voorgeschre
van vormen heeft geschonden, 

terwijl artikel 261 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen uitdrukke
lijk bepaalt dat aan de goedkeuring van 
het hof van beroep een « aanslag » moet 
worden onderworpen en er slechts een 
aanslag kan bestaan wanneer een belas
ting in een uitvoerbaar verklaard kohier 
is opgenomen, welke uitvoerbaarverkla
ring krachtens artikel 207 van hetzelfde 
wetboek slechts door de directeur der 
belastingen kan worden verleend, zodat 
de rol van het hof van beroep ertoe 
beperkt is de subsidiaire aanslag geheel 
of ten dele invorderbaar te verklaren na 
voorafgaandelijk de wettelijkheid en de 
gegrondheid van deze aanslag te hebben 
onderzocht; 

Overwegende dat luidens artikel 
261, eerste en tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, wanneer tegen een met rede
nen omklede beslissing van de 
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directeur der belastingen beroep is 
aangetekend, de administratie, zelfs 
buiten de termijnen bepaald in de 
artikelen 258 en 259 van hetzelfde 
wetboek, een subsidiaire aanslag 
ten name van dezelfde belasting
schuldige, op grand van aile of een 
deel van dezelfde belastingelemen
ten als de oorspronkelijke aanslag, 
van ambtswege aan de goedkeuring 
van het hof van beroep kan onder
werpen, en de subsidiaire aanslag 
slechts invorderbaar is ter uitvoe
ring van het arrest van het hof; 

Overwegende dat deze bepalingen 
inhouden dat door het vestigen van 
een subsidiaire aanslag de adminis
tratie enkel het bestaan van een fis
cale schuld van de belastingplichtige 
vaststelt, terwijl het, in afwijking 
van artikel207 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, aan het 
hof van beroep toekomt, indien het 
de oorspronkelijke aanslag vernie
tigt, eventueel de subsidiaire aan
slag uitvoerbaar te verklaren, na de 
wettelijkheid en de gegrondheid 
ervan te hebben onderzocht; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat ten deze de admi
nistratie, met toepassing van 
artikel 261 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, bij ver
zoekschrift van 30 november 1979 
dat aan verweerder werd betekend 
op 4 december 1979 en samen met 
de betekening ter griffie van het hof 
van beroep werd neergelegd op 
12 december 1979, vraagt dat het hof 
van beroep de subsidiaire aanslagen 
artikel 945.871/aanslagjaar 1974 en 
artikel 945.872/aanslagjaar 1975 gel
dig en invorderbaar zou verklaren, 
op grand dat de oorspronkelijke 
aanslagen, vermeld in de directo
riale beslissing, niet rechtsgeldig 
gevestigd werden wegens een 
onjuiste toepassing van artikel 248 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen; 

Overwegende dat het arrest het 
verzoekschrift van 30 november 
1979 tot uitvoerbaarverklaring van 
de gevestigde subsidiaire aanslagen 

niet ontvankelijk verklaart op grand 
dat « de aanslagbiljetten betreffende 
deze subsidiaire aanslagen, door 
rekwirant overgelegd op 13 decem
ber 1979, aan rekwirant werden ver
stuurd en vermelden dat het kohier 
uitvoerbaar werd verklaard op 
28 november 1979, ondanks de 
tegenstrijdige vermeldingen : subsi
diaire aanslagen te betalen daags na 
de d.ag van het arrest van het hof 
van beroep dat deze aanslagen gel
dig verklaart » en dat « het beheer, · 
door het kohier reeds uitvoerbaar te 
verklaren, zonder de goedkeuring 
van het hof af te wachten, zoals 
voorgesc~reven door artikel 261, 
tweede ltd, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, ... de op straf 
van nietigheid voorgeschreven 
pleegvormen heeft geschonden »; 

Overwegende dat de vermelding 
« kohier uitvoerbaar verklaard op 
28 november 1979 » die is aange
bracht op de aanslagbiljetten die 
aan verweerder werden toegezonden 
en waardoor de subsidiaire aansla
gen worden gevestigd, overbodig is 
en niet tot gevolg heeft dat deze 
subsidiaire aanslagert voor de admi
nistratie een uitvoerbare titel uitma
ken, nu enerzijds, zoals het arrest 
releveert, op dezelfde aanslagbiljet
ten tevens de vermelding voorkomt : 

subsidiaire aanslag te betalen 
daags na de dag van het arrest van 
het hof van beroep dat de aanslag 
geldig verklaart » en anderzijds het 
verzoekschrift van de administratie 
er juist toe strekt dat het hof van 
beroep, dat krachtens artikel 261 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen aileen daartoe bevoegd 
is, die subsidiaire aanslagen uitvoer
baar zou verklaren, indien het de 
oorspronkelijke aanslagen zou ver
nietigen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest de beslissing waardoor 
het hof van beroep het ver
zoekschrift tot uitvoerbaarverkla
ring van de subsidiaire aanslagen 
niet ontvankslijk verklaart, niei 
wettelijk verantwoordt; 
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Dat derhalve het middel, in 
zoverre het schending aanvoert van 
artikel 261 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het hof van beroep het ver
zoekschrift tot uitvoerbaarverkla
ring van de subsidiaire aanslagen 
niet ontvankeli.jk verklaart en uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover uitspraak zal 
doen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

3 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter : 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggevm· : de h. D'Haenens 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Tournicourt, Brussel. 

Nr. 553 

3" KAMER - 6 juni 1983 

1° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- ZIEKTE~ EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

REVAL!DATIE- EN OMSCHOLINGSVER
STREKKINGEN - KONINKLIJK BESLUIT DAT 
DE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING VOOR 
BEPAALDE REVALIDATIEVERSTREKKINGEN 
BEPERKT TOT EEN TIJDVAK VAN ZES MAAN
DEN - WETT!GHEID. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - GENEESKUNDIGE VERSTREK

KINGEN- REVALIDATIE- EN OMSCHOLINGS
VERSTREKKINGEN - KONINKLIJK BESLUIT 
DAT DE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING 
VOOR BEPAALDE REVALIDATIEVERSTREK
KINGEN BEPERKT TOT EEN TIJDVAK VAN ZES 
MAANDEN WETTIGHEID. 

3° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING 
TOT B!NDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR DE ElSER IN CASSTIE INGESTELD 
ONTV ANKELIJKHEIDSVEREISTE. 

1" en 2" Daar art. 19, derde lid, wet van 
9 aug. 1963 tot instelling en organisatie 
van een regaling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
gew. bij KB. nr. 10 van 11 okt. 1978, 
de Koning heeft belast met het opstel
Jen van de lijst van revalidatie- en 
omscholingsverstrekkingen, met de 
toepassingsregelen ervan, heeft de bij
Jage blj KB. van 25 feb. 1980 tot wijzi
ging van art. 151 K.B. van 4 nov. 1963 
de verzekeringstegemoetkoming voor be
paalde revalidatieverstrekklngen wet
tig lwnnen beperken tot een tijdFak 
van zes maanden. 

3" De door eiser in cassatie ingestelde 
vordering tot bindendverklaring van 
het arrest is niet ontvankelijk wanneer 
die eiser niet doet blijken van enig 
belang om het arrest bindend te doen 
verklaren voor de tot tussenkomst 
opgeroepen partij (1). 

(R.l.Z.I.V. T. SERVE, LANDSBOND VAN DE NEU
TRALE MUTUAL!TEITSVERBONDEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6860) 

HET HOF'; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 januari 1982 en 
8 april 1982 door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artilcelen 29, 67, 78, 107 van 
de Grondwet, 27, § 7, 89, §§ 1 en 4, van 
de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormin
gen, 19, 20, 23, 8" en 9", 24 van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewij
zigd bij de wet van 3 april 1965 en bij 
koninklijk besluit nr. 10 van 11 oktober 
1978, 151 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regellng voor ver
plichte ziekte- en i.nvaliditeitsverzeke-

(!) Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 752). 
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ring, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 25 februari 1980, en van het nr. 8551, 
C, van de bijlage bij het voornoemde 
koninklijk besluit van 25 februari 1980 
tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring. 

doordat het arrest van 7 januari 1982 
de heropening van de debatten beveelt, 
op grand dat er twijfel lijkt te besiaan 
nopens de wettelijkheid van de aange
voerde nieuwe bepalingen; dat inder
daad, zo artikel 19, derde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 de Koning belast 
met het opstellen van de lij st van revali
datieverstrekkingen en de toepassingsre
gelen ervan, die opdracht bezwaarlijk 
het recht kan omvatten de bewuste ver
strekkingen in de tijd te beperken, waar
door de gerechtigde zonder meer, na het 
verstrijken van een termijn, het recht 
verliest dat hem is toegekend bij 
artikel 23, 8", van de wet, en wat kan lei
den tot miskenning van het verbod, ver
vat in artikel 19, tweede lid, andere ver
goedingsvoorwaarden in te voeren dan 
die welke in de nomenclatuur zijn 
bepaald, nu de revalidatieverstrekkingen 
daarin zijn vermeld, en doordat het 
arrest van 8 april 1982 voor recht zegt 
dat artikel 151 van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963, dat de tegemoetko
ming van de ziekte- en invaliditeitsverze
kering beperkt tot een periode van ten 
hoogste zes maanden voor de orthop
tische revalidatieverstrekkingen, die in 
de bijlagen van genoemd koninklijk 
besluit worden opgesomd, de wet 
schendt en dus door de rechtbanken niet 
in aanmerking kan worden genomen, en 
een geneesheer-deskundige aanstelt om 
het kind Cathy Serve te onderzoeken, de 
gezichtsstoornis te beschrijven waaraan 
het lijdt en te zeggen of de behandeling, 
zonder de beperking tot zes maanden, 
nuttig is voor de revalidat.ie en door de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ten 
laste kan worden genomen, op grond dat 
artikel 19, derde lid, van de wet van 
9 augustus 1963 de Koning heeft belast 
met het opstellen van de lijst revalidatie
verstrekkingen en de toepassingsregelen 
ervan; dat artikel 151 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963, gewijzigd 
bij het koninkijk besluit van 25 februari 
1980, ter uitvoering van die bevoegdheid 
zegt dat de revalidatieverstrekkingen in 
een andere inrichtlng dan die waarn1ee 
eiser een overeenkomst heeft gesloten, 

die zijn welke in de bijlage van het wij
zigend besluit zijn opgesomd; dat in die 
bijlage de bewuste verstrekkingen wor
den opgesomd, maar dat het ten laste 
nemen ervan a£hankelijk wordt gesteld 
van een dubbele voorwaarde het 
akkoord van het college van geneeshe
ren mag slechts gelden voor een behan
deling van drie maanden, en de totale 
verzekeringstegemoeikoming mag niet 
Ianger duren dan zes maanden vanaf het 
begin van de behandeling; dat Biser 
betoogt dat die beperkingen in de tijd 
loutere toepassingsregelen zijn die de 
Koning moest vaststellen ingevolge arti
kel 19, derde lid, van de wet van 
9 augustus 1963; dat men kan aannemen 
dat zulks inderdaad het geval is voor de 
beperking tot drie maanden van het 
akkoord van het college van geneeshe
ren voor een behandeling; dat zulks 
inderdaad een !outer administratieve 
procedure betreft, die impliceert dat het 
geval elke drie maand opnieuw wordt 
onderzocht; dat zulks echter niet geldt 
voor de beperking tot zes maanden van 
de totale verzekeringstegemoetkoming, 
aangezien die beperking geen betrekking 
heeft op het verlenen van de verstrek
kingen, maar integendeel op het uitslui
ten ervan; dat die beperking in de tijd 
van het verlenen van verstrekkingen aan 
de begunstigde, !outer door het verstrij
ken van een termijn, hem het recht op 
de vergoeding zou ontnemen dat hem, 
zonder zodanige beperking, wordt toege
kend door artikel 23, 8", van de wet, 
zodat het college van geneesherim prero
gatieven ziet verloret; gaan, die de zij~e 
waren ingevolge arbkel 19, eerste hd, 
van de wet, nu het college niet meer zou 
mogen beslissen revalidatieprogramma's 
voor meer dan zes maanden ten laste te 
nemen, en de wettelijke bepalingen 
inzake revalidatie, waarvan de behande
ling meestal lang aansleept omdat zij 
langzaam en geleidelijk resultaten ople
vert, grotendeels zou uithollen; dat uit 
die overwegingen blijkt dat de Koning 
met betrekking tot de aangevoerde bepa
ling zijn macht heeft overschreden en 
dat die bepaling derhalve door de recht
banken niet in aanmerking kan worden 
genomen, dat eiser dus ten onrecht~, op 
grand van die bepalmg, de verzekermgs
tegemoetkoming vanaf 14 maart 1980 
heeft geweigerd; 

terwijl, eerste onderdeel, het konink
lijk besluit nr. 10 van 11 oktober 1978, 
dat artikel 19 van de wet van 9 augustus 
1963 heeft gewijzigd door het invoegen 
van de bepaling krachtens welke de 
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Koning, op advies van het college van 
geneesheren-directeur, de lijst opstelt 
van de verstrekkingen bedoeld in 
artikel 23, s·, en de toepassingsregelen 
ervan, genomen is krachtens artikel 27, 
§ 7, van de wet van 5 augustus 19'78 hou
dende economische en budgettaire her
vormingen; die wet onder meer besparin
gen in de sector van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekeringen beoogde; daar
uit volgt dat, noch het koninklijk bes!uit 
van 25 februari 1980, noch de bijlage 
ervan, waarin wordt bepaald, in uitvoe
ring van voornoemd koninklijk besluit 
nr. 10 van 11 oktober 1978, dat de totale 
verzekeringstegemoetkoming voor de 
revalidatieverrichtingen die niet gedekt 
zijn door de overeenkomsten, en inzon
derheid de behandeling door een orthop
tist, niet Ianger mogen duren dan zes 
maanden vanaf het begin van de behan
deling, niet aan machtsoverschrijding lij
den (schending van de ar.tikelen 29, 67, 
78, 107 van de Grondwet, 27, § 7, 89, §§ 1 
en 4, van de wet van 5 augustus 1978, 19, 
eerste tot derde lid, 23, s·en g•, 24 van de 
wet van 9 augustus 1963, 1.51 van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963, 
nr. 8851, C, van de bijlage bij het konink
lijk besluit van 25 februari 1980); 

tweede onderdeel, het nieuwe arti
kel 19 van de wet van 9 augustus 1963, 
dat bepaalt dat de Koning, op advies van 
het college van geneesheren-directeurs, 
de lijst opstelt van de verstrekki.ngen 
bedoeld in artikel 23, a• en 9•, alsook de 
toepassingsregelen ervan, impliceert dat 
de Koning een geheel van concrete para
meters en voorwaarden kan opleggen; 
die toepassingsregelen niet enkel betrek
king hebben op aangelegenheden van 
!outer administratieve procedure, maar 
evenzeer de beperking in de tij d van 
de verzekeringstegemoetkoming kunnen 
beogen; het feit dat artikel 23, s·, van de 
wet van 9 augustus 1963 geen beperking 
in de tijd voorziet, niet tot gevolg heeft 
dat de Koning, ingevolge een latere wet, 
die tegemoetkoming niet in de tijd zou 
kunnen beperken (schending van de arti
kelen 29, 67, 78, 107 van de Grondwet, 27, 
§ 7, 89, §§ 1 en 4, van de wet van 
5 augustus 1978, 19, eerste tot derde lid, 
23, 8° en 9•, 24 van de wet van 9 augustus 
1963, 151 van het koninklijk besluit van 
4 november 1963, nr. 8851, littera C, van 
de bijlage bij het koninklijk besluit van 
25 februari 1980); 

derde onderdeel, de opdracht van het 
college van geneesheren-direcieurs, voor 
elk geval te beslissen of de ziekte- en 
lnvaliditeitsverzekering de revalidatie-

programma's ten voordele van de verze
keringsgerechtigden ten laste neemt, 
moet worden uitgevoerd in het kader 
van de reglementering van die verzeke
ring; die beperking van de verzekerings
tegemoetkoming in de behande!ing door 
een orthoptist bij een revalidatie, die 
niet door een overeenkomst is gedekt, 
tot een periode van zes maanden, het 
college van geneesheren-directeurs zijn 
opdracht niet ontneemt; het feit dat de 
wettelijke bepalingen inzake revalidatie 
door die beperking zouden worden uitge
hold, een opportuniteitskwestie is waar
van de beoordeling niet tot de bevoegd
heid van het arbeidshof behoort; de 
rechten van de verzekeringsgerechtigde 
niet onveranderlijk zijn (schending van 
de artikelen 29, 67, 78, 107 van de Grand
wet, 27, § 7, 89, §§ 1 en 4, van de wet van 
5 augustus 1978, 19, 20, 23, a· en 9", 24 
van de wet van 9 augustus 1963, 151 van 
het koninklijk besluit van 4 november 
1963, nr. 8851, littera C. van de bijlage 
bij het koninklijk besluit van 25 fehruari 
1980) : 

Over het middel in zijn geheel 

I. Wat betreft de wettigheid van 
het koninklijk besluit nr. 10 van 
11 oktober 1978, artikel 1, genomen 
ter uitvoering van artikel 27, § 7, 
van de wet van 5 augustus 1978 hou
dende economische en budgettaire 
hervormingen, en houdende wijzi
ging van artikel 19 van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering : 

Overwegende dat in de bestreden 
arresten aan de Koning geen 
machtsoverschrijding wordt verwe
ten bij de wijziging van artikel 19 
van ·de wet van 9 augustus 1963; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het arbeidshof ver
wijt de wettigheid van het konink
lijk besluit nr. 10 van 11 oktober 
1978 te hebben betwist, op een 
onjuiste ultlegging van de bestreden 
beslissingen berust en feitelijke 
grondslag mist; 

II. Wat betreft de wettigheid van 
het koninklijk besluit van 25 fe
bruari 1980, artikel 1, genomen ter 
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uitvoering van artikel 19, derde lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 en 
houdende wijziging van artikel 151 
van het koninklijk besluit van 
4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 : 

Overwegende dat artikel 19, derde 
lid, van de wet van 9 augustus 1963 
aan de Koning de bevoegdheid ver
leent om de lijst op te stellen van de 
verstrekkingen bedoeld in artikel 23, 
8', van dezelfde wet, alsook de toe
passingsregelen ervan; 

Overwegende dat de bijlage bij 
het koninklijk besluit van 25 fe
bruari 1980, genomen ter uitvoering 
van genoemd artikel 19, derde lid, 
waarin wordt bepaald dat de verze
kering de revalidatiezittingen ver
strekt door een orthoptist ten laste 
neemt, onder meer zegt dat de 
totale verzekeringstegemoetkoming 
niet Ianger mag duren dan zes 
maanden, vanaf het begin vanaf het 
begin van de behandeling; 

Dat het vaststellen van een beper
king in de tijd tot de toepassingsre
gelen behoort die de Koning mag 
vaststellen; 

Dat het arrest van 8 april 1982, 
door te beslissen dat de Koning 
aldus zijn macht heeft overschre
den, artikel 19, derde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat eiser niet 

aantoont dat hij belang heeft bij het 
bindend verklaren van het arrest 
voor de Lansbond van de Neutrale 
Mutualiteitsverbonden; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest van 8 april 1982; verwerpt de 
eis tot bindendverklaring; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
vernietigd arrest; gelet op ar
tikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

6 juni 1983 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Clason, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Houtekier. 

Nr. 554 

2" KAMER - 7 juni 1983 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING WET
GEVING - « HOOGDRINGENDHEID 11 WAAR· 
DOOR DE MINISTERS ERVAN ONTSLAGEN 
WORDEN BEPAALDE VOORONTWERPEN AAN 
DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN 
STATE VOOR TE LEGGEN - BEOORDELING 
DOOR DE MINISTERS - GRENZEN. 

2° RECHTERLIJKE MACHT - • HOOG
DRINGENDHEID • WAARDOOR DE MINISTERS 
ERVAN ONTSLAGEN WORDEN BEPAALDE 
VOORONTWERPEN AAN DE AFDELING WETGE
VING VAN DE RAAD VAN STATE VOOR TE LEG
GEN - BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN 
RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF HET WET
TELIJK BEGRIP < HOOGDRINGENDHEID • NIET 
IS MISKEND. 

3° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- « HOOGDRINGENDHEID » WAARDOOR DE 

BEVOEGDE MINISTER WORDT ONTSLAGEN 
VAN VOORLEGGING AAN DE AFDELING WET
GEVING VAN DE RAAD VAN STATE VAN HET 
ON1'WERP VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 14 DEC. 1959 WAARBIJ REGELS WORDEN 
GESTELD OP HET AANPLAKKEN EN RECLAME 
MAKEN, ALSMEDE VAN HET ONTWERP VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 MAART 1960 
HOUDENDE BEPALING VAN DE VERKEERSWE· 
GEN WAARVOOR REGELEN WORDEN GESTELD 
OP HET AANPLAKKEN EN RECLAME MAKEN 
- GEEN DRINGENDE NOODZAAK - BEGRIP. 

1' en 2' AI staat het a an de ministers, 
onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijklJeid, te oordelen over 
de « hoogdringendheid » die hen ervan 
ontslaat het beredeneerd advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van 
State in te winnen over de voorontwer
pen van wetten of van organieke en 
reglementaire uitvoeringsbesluiten, 
toch hebben de hoven en rechtbanken 
het recht te onderzoeken of een miniS' 
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ter, door het advies van de Raad van 
State niet te vragen, zijn macht niet 
heeft overschreden of afgewend, met 
miskenning van het wettelijk begrip 
« hoogdringendheid » (1). (Art. 107 Gw.; 
art. 3 Wet Raad van State, gecoiir. 
12 jan. 1973.) (2). 

3' Dat het antwerp van het koninklijk 
besluit van 14 dec. 1959, waarbij regels 
worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken, en dat van het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960 
houdende bepaling van de verkeerswe
gen, waarbij regelen worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken, 
niet « hoogdringend » valt niet af te 
Ieiden uit het enkele feit dat zekere 
bepalingen van die besluiten pas de 
JOe juni 1960 in werking zijn getreden, 
op welke datum het KB. van 1 maart 
1960 in het Belgisch Staatsblad is 
bekendgemaakt (3). 

(GILQUIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7444) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1982 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 73 van de op 
12 januari 1973 gecoiirdineerde wetten op 
de Raad van State, 97 en 107 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eisers verweer dat 
de koninklijke besluiten van 14 decem
ber 1959 en 1 maart 1960 onwettelijk zijn 
- nu ze niet aan het voorafgaand advies 
van de Raad van State zijn voorgelegd 
en evenmin voldoen aan de voorwaarden 
van hoogdringendheid om van dit advies 
te zijn vrijgesteld - verwerpt, op grond 
dat : « de hoogdringendheid die, luidens 
artikel 3 van de gecoiirdineerde wetten 
van 12 januari 1973, de ministers ont-

(1) Cass., 18 juni 1976 (A.C., 1976, 1170) en 
12 okt. 1976 (ibid., 1977, 175); 5 mei 1981 (ibid., 
1980-81, nr. 496) en 24 nov. 1982 (ibid., 1982-83, 
nr. 188). 

(2) Art. 3 Wet Raad van State is gewijzigd 
bij art. 18 gewone wet tot hervorming der 
instellingen van 9 aug. 1980. 

(3) Zie Cass., 5 mei 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 496). 

slaat het advies van de afdeling wetge
ving te vragen, een zaak is van appre
ciatie waarover in beginsel aileen de 
bestuursoverheid te oordelen heeft; dat 
haar beoordeling derhalve niet vatbaar 
is voor regelmatigheidstoetsing, behalve 
wanneer geen enkele aanwijzing van 
enige spoed kan worden aangetroffen en 
zuiver willekeurig aanwezig lijkt te zijn; 
uit het verslag aan de Koning vooraf
gaand aan het koninklijk besluit van 
14 december 1959 blijkt dat dit konink
lijk besluit onder meer tot doe! heeft 
sommige harde gevolgen van de in 1956 
vastgestelde normen te milderen wat de 
aanplakbrieven betreft; de nieuwe wetge
ving er eveneens toe streeft de behoeften 
van de reclame te verzoenen met de 
eisen van de bescherming van het 
natuur- en het stedeschoon; gelet op de 
doelstellingen van de nieuwe wetgeving 
er minstens aanwijzingen voorhanden 
zijn die duiden op het bestaan van hoog
dringendheid; dezelfde aanwijzingen 
aanwezig zijn voor het uitvoeringsbesluit 
van 1 maart 1960 houdende bepaling van 
de verkeerswegen waarvoor regelen wor
den gesteld op het aanplakken en 
reclame maken; aanwijzingen van spoed 
voorhanden zijnde, de omstandigheden 
dat het toepassingsgebied van de nieuwe 
reglementering slechts met vertraging 
werd vastgelegd en het koninklijk 
besluit van 1 maart 1960 slechts op 
10 juli 1960 in het Belgisch Staatsblad 
werd gepubliceerd, niet ter zake dienend 
is », 

terwijl, eerste onderdeel, indien het 
inderdaad in de regel aan de minister 
staat, onder voorbehoud van ~ijn poli
tieke verantwoordelijkheid, te oordelen 
over de hoogdringendheid, in de zin van 
artikel 3 van de gecoiirdineerde wetten 
van 12 januari 1973, nochtans elk met 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan de 
macht en de plicht heeft, luidens 
artikel 107 van de Grondwet, de wettig
heid te toetsen van de besluiten welke 
het toepast, en met name dient na te 
gaan of de minister, wanneer hij zich 
ervan ontslagen acht het advies van de 
Raad van State in te winnen, zijn macht 
niet overschrijdt of afwendt door het 
wettelijk begrip « hoogdringendheid » te 
miskennen, en deze wettelijkheidscon
trole ruimer is dan het vaststellen van 
de afwezigheid van loutere willekeur of 
het vinden van een mogelijke aandui
ding van hoogdringendheid; 

tweede onderdeel, het bestaan van 
hoogdringendheid niet wettelijk kan 
afgeleid worden uit de bedoeling van de 
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wetgever sommige gevolgen van de vroe
ger vastgestelde normen te versoepelen 
en de behoeften van de reclame te ver
zoenen met de eisen van de bescherming 
van het natuur- en stedeschoon, nu niet 
tegelijk wordt vastgesteld waarom een 
versoepeling hoogdringend was; 

derde onderdeel, de controle op de 
juiste toepassing van het wettelijk 
begrip « hoogdringendheid » dient te 
slaan op aile door de rechtbank toets
bare elementen die een Iicht kunnen 
werpen op de vraag of de minister een 
juiste toepassing heeft gemaakt van het 
begri.p hoogdringendheid, en het hof van 
beroep aldus de andere door eiser aange
voerde elementen, verband houdend met 
de laattijdige uitvoering van het konink
lijk besluit van 14 december 1959, de 
niet onmiddellijke inwerkingtreding er
van en de laattijdige publikatie van het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960, niet 
als « niet ter zake dienend >> kon ter 
zijde schuiven; het hof van beroep aldus 
minstens te kort gekomen is aan de 
motiveringsplicht vereist door artikel 97 
van de Grondwet : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat de koninklijke 
besluiten van 14 december 1959 en 
1 maart 1960, waarbij regelen wor
den gesteld op het aanplakken en 
reclame maken, reglementaire 
besluiten zijn, die hun rechtsgrond 
vinden in artikel 200 van het Wet
hoek van de met het Zegel Gelijkge
stelde Taksen; 

Overwegende dat het in de regel 
aan de ministers staat, onder voor
behoud van hun politieke verant
woordelijk, te oordelen over de 
hoogdringendheid waardoor zij, 
krachtens artikel 2, tweede lid, van 
d13 wet van 23 december 1946 hou
dende instelling van een Raad van 
.f.itate, ervan ontslagen worden het 
beredeneerd advies van de afdeling 
wctgeving van de Raad van State in 
l!! winnen over de voorontwerpen 
•ian reglementaire besluiten; 

Overwegende evenwel dat elk met 
''igenlijke rechtspraak belast orgaan 
de macht en de plicht heeft, naar 
luid van artikel 107 van de Grand
wet, de wettigheid te toetsen van de 
besluiten welke het toepast; dat der-

halve dient te worden nagegaan of 
de minister, wanneer hij zich ervan 
ontslagen acht het advies van de 
Raad van State in te winnen, zijn 
macht niet overschrijdt of afwendt 
door het wettelijk begrip « hoogdrin
gendheid » te miskennen; 

Overwegende dat eiser zijn bewe
ring dat, bij de invoering van een 
reglementering van de koninklijke 
besluiten van 14 december 1959 en 
1 maart 1960, geen « hoogdringend
heid » bestond, hierop liet steunen 
dat : « het, na de uitvaardiging van 
het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1959 en zijn publikatie, nog vijf 
maanden geduurd (heeft) 000 v66r de 
Koning de plaatsen heeft aangeduid 
waarop het deel van de reglemente
ring die in theorie onmiddellijk in 
werking trad, 000 van toepassing zou 
zijn, en die reglementering dus uit
werking kon krijgen; 000 de wegen 
waarop § 2 van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 van 
toepassing is, werden vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 1 maart 1960; 
hier is dus de reglementering iets 
vlugger geconcretiseerd 000 doch het 
ging hier om een deel van de regle
mentering die niet onmiddellijk in 
werking trad, en bovendien heeft de 
Koning nog meer dan drie maanden 
nodig gehad (namelijk tot 10 juni 
1960) om te publiceren, wat iedere 
idee van hoogdringendheid de grand 
inboort »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep oordeelt, op de in het middel 
weergegeven gronden, dat ten deze 
het begrip « hoogdringendheid » niet 
werd miskend en dat derhalve de 
door eiser aangevoerde onwettigheid 
van de koninklijke b'esluiten van 
14 december 1959 en 1 maart 1960 
niet bestaat; 

Overwegende dat uit die redenge
ving blijkt dat de appelrechters hun 
beslissing Iaten steunen niet op een 
enkele mogelijke aanduiding van 
hoogdringendheid, maar dat zij -
na met aile gegevens ter zake reke
ning te hebben gehouden - het 
bestaan van hoogdringendheid aflel
den, eensdeels uit het verslag aan 
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de Koning en anderdeels uit de 
inhoud zelf van de koninklijke 
besluiten van 14 december 1959 en 
-1 maart 1960; dat zij op grond daar
van de door eiser aangevoerde ver
traging van de publikatie en van de 
inwerkingtreding van die konink
lijke besluiten als « niet ter zake 
dienend » verwerpen en aldus eisers 
conclusie beantwoorden; 

Overwegende dat, nu zowel het 
verslag aan de Koning als de inhoud 
zelf van bedoelde koninklijke beslui
ten aanduidingen van hoogdringend
heid inhouden, uit de enkele 
omstandigheid dat sommige bepalin
gen ervan slechts in werking traden 
op 10 juni 1960, datum waarop het 
koninklijk besluit van 1 maart 1960 
in het Belgisch Staatsblad werd 
gepubliceerd, niet kan worden afge
leid dat het wettelijk begrip « hoog
dringendheid » werd miskend; dat 
de rechters derhalve hun beslissing 
naar recht verantwoorden; 

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, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van van de h. Velu, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Blontrock, Brussel. 

Nr. 555 

2" KAMER - 7 juni 1983 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - REGEL
MATIG PROCES.YERBAAL VAN DE AMBTENA· 

REN VAN DOUANE EN ACCIJNZEN 
MATERIELE VASTSTELLING 
BEWIJSWAARDE - GRENZEN. 

WETTELIJKE 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER 
- INKLARING - VERPLICHTE AMBTSVER
RICHTING ZELFS VOOR DE VAN INVOERRECH· 
TEN VRIJGESTELDE KOOPWAAR. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - VRIJ· 
STELLING VAN INVOERRECHTEN- VRIJSTEir 
LING TOEPASSELIJK OP DE VERVOERMIDDE
LEN DIE WORDEN INGEVOERD DOOR DE 
ONDERNEMINGEN WIER EXPLO!TATIEZETEL 
IN HET BUITENLAND IS GELEGEN - VOOR
WAARDE. 

1" Wanneer inzake douane en accijnzen 
een regelmatig proces-verbaal van de 
ambtenaren van douane en accijnzen 
een materiiHe vaststelling bevat die de 
bekeurders binnen de grenzen van 
hun bevoegdheden hebben gedaan, 
]evert dat proces-verbaal volledig 
bewijs op van die vaststelling, todat de 
valsheid ervan bewezen is (1}. (Art. 292 
algemene wet inzake douane en 
accijnzen.) 

2" Van iedere ingevoerde koopwaar moet 
bij de douane aangifte worden gedaan, 
zelfs indien zij vrij van invoerrecht 
kan worden toegelaten, tenzij de 
invoerder bij de inklaring bewijst dat 
de koopwaar voldoet aan de voorwaar
den om met vrijstelling van rechten te 
worden toegelaten; de paging om bij 
invoer de vez-eiste aangiften te ont
gaan en aldus de rechten van de 
Schatkist te ontduiken, wordt door de 
artt. 220, 221 en 222 van vorenver
melde wet strafbaar gesteld (2}. 

3" Vrijstelling van invoerrecht wordt 
o.m. verleend voor de vervoermiddelen 
die worden ingevoerd do01· onderne
mingen wier exploitatiezetel in het 
buitenland is gevestigd en die de ver
voermiddelen bezigen voor vervoer 
van personen tegen betaling, beloning 
of een andere materieel voordeel of 
voor bedrijfsmatig vervoer van goede
ren, al dan niet tegen betaling, mits 
dit vervoer begint of eindigt in het bui-

(1) Zie Cass., 20 jan. 1964 (Bull. en Pas, 1964, 
I, 537) en 13 juni 1978 (A.C., 1978, 1204). 

(2) Zie Cass., 5 maart 1956 (Bull. en Pas., 
1956, I, 703). 
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tenland. (Art. 25, § 3, c, M.B. 17 feb. 
1960 tot regeling van de vrijstellingen 
inzake invoerrecht.) 

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

ARREST 

(A.R. nr. 7658) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1982 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt : In verband met de eerste telast
legging wenst de administratie de vol
gende opmerkingen aan het Hof te 
onderwerpen : het feit van de invoer 
werd vastgesteld door de regelmatige 
processen-verbaal van 24 december 1980 
en 23 februari 1981, die overeenkomstig 
artikel 272 (voorheen artikel 239) van de 
algemene wet inzake douane en accijn
zen, volle geloof in rechte verdienen, tot
dat de valsheid daarvan bewezen wordt. 
De materialiteit van de gedane vaststel
lingen wordt door Jhaveri niet betwist. 
Door verweerder werd aangevoerd dat 
de goederen slechts in transit - dus vrij 
van invoerrechten - zouden zijn inge
voerd en dat ten blijke van de wederuit
voer van de goederen naar Duitsland 
documenten worden voorgelegd. Het hof 
van beroep achtte dat de door Jhaveri 
verstrekte uitleg, in verband met even
tueel in sommige documenten begane 
materiEHe vergissirlgen, niet onwaar
schijn!ijk is. Het ter zake niet verstrek
ken van nadere toelichtingen, evenmin 
als het neerleggen van een conclusie 
waarin de waarachtigheid of de waar
schijnlijkheid van de beweringen van de 
beklaagde wordt tegengesproken, wordt 
door het hof ingeroepen om slechts over
treding van artikel 157 van de algemene 
wet inzake douane en accijnzen uit te 
spreken. Desbetreffend client te worden 
opgemerkt dat de overwegingen van het 
hof inzake het eventuel bestaan van 
mogelijke vergissingen, of de beschou
wing dat het enkel niet naar voren bren
gen van conclusies, niet volstaat om de 
bewijskracht van de inzake douane en 
accijnzen opgemaakte processen-verbaal 
te ontnemen. Het behoort dat bij het 
geding het volledig bewijs van de vals
heid van de bewuste feiten wordt verkre-

gen. Uit de processen-verbaal blijkt dat 
bij de invoer van de goederen geen aan
gifte werd gedaan, zelfs niet nadat door 
de bekeurders aan Jhaveri daarover uit
drukkeiljk vragen werden gesteld. Geen 
enkel dee! van de lading werd aangege
ven en op bijna de totaliteit van de door 
de ambtenaren in het voertuig aangetrof
fen goederen is bij invoer invoerrecht 
verschuldigd (cfr. artikelen 1 en 2 van de 
algemene wet inzake douane en accijn
zen). Het aan betrokkene na de vaststel
ling van de sluikinvoer (- of paging 
daartoe -), van aan invoerrecht onder
worpen goederen, toestaan van de door
veer over Belgie ter bestemming van de 
Bondsrepubliek Duitsland, met opschor
ting van de verschuldigde belastingen, 
wijzigt in geen geval de materialiteit van 
de gepleegde feiten (i.e. sluikinvoer van 
aan invoerrecht onderworpen goederen). 
Zoals reeds werd vermeld hierboven 
blijkt uit het proces-verbaal dat geen 
enkel dee! van de lading werd aangege
ven. Bij de toepassing van artikel 222 
van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen diende het gebruikte vervoer
middel te worden verbeurd verklaard. 
Die verbeurdverklaring treft eveneens de 
voorwerpen welke toebehoren aan een te 
goeder trouw zijnde derde persoon : 

Overwegende dat het regelmatig 
proces-verbaal, op 24 december 1980 
opgesteld door de beambten der 
douane, waarnaar in de dagvaarding 
uitdrukkelijk werd verwezen en 
waarnaar het middel thans verwijst, 
vaststelt dat deze ambtenaren op 
9 december 1979, aan de uitgangs
poort van het « carferry-emp!ace
ment » te Oostende, het door ver
weerder bestuurde voertuig tegen
hielden en aan verweerder de vraag 
stelden of hij aangifte van goederen 
moest doen; dat zij, op het ontken
nend antwoord van verweerder, zijn 
voertuig doorzochten en erin koop
waar vonden; 

Overwegende, enerzijds, dat, 
krachtens artikel 272 van de alge
mene wet inzake douane en accijn
zen, de regelmatige processen-ver
baal van de ambtenaren der douane 
en accijnzen, wat betreft de per
soonlijke materii.He vaststellingen 
die erin verme!d staat en waartoe 
de bekeurders wegens hun hande-

. lingen en ambtsverrichtingen zijn 
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overgegaan, volle geloof in rechte 
verdienen, todat de valsheid ervan 
bewezen wordt; 

Overwegende, anderzijds, dat van 
iedere ingevoerde koopwaar bij de 
douane aangifte moet worden 
gedaan, zelfs indien zij vrij van 
invoerrecht kan worden toegelaten; 
dat het de invoerder behoort te 
bewijzen, bij de invoer, dat de koop
waar voldoet aan de voorwaarden 
om met vrijstelling van rechten te 
worden toegelaten; dat de poging 
om bij invoer de vereiste aangiften 
te ontgaan, en aldus de rechten van 
de Schatkist te ontduiken, door de 
artikelen 220, 221 en 222 van voor
melde wet strafbaar wordt gesteld; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, wat betreft het feit Ia, 
aileen op grond van de in het mid
del aangehaalde redengeving, beslist 
dat verweerder niet het in voormeld 
artikel 220 omschreven misdrijf 
heeft gepleegd, maar wel het mis
drijf omschreven in artikel 157 van 
dezelfde wet; dat het arrest niet con
stateert dat de valsheid van de vast
stellingen van de ambtenaren der 
douane bewezen is en aldus 
artikel 272 van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen schendt; 
dat het arrest, voor zover het oor
deelt dat verweerder geen aangifte 
hoefde te doen van de ingevoerde 
koopwaar, bovendien de artikelen 
220, 221 en 222 van voormelde wet 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : met betrekking tot de vrijspraak 
voor feit II van de telastlegging meent 
de administratie het volgende middel tot 
cassatie te kunnen inroepen : schending 
van artikel 25, § 3, !itt. A, van het minis
terieel besluit van 17 februari 1960 (Bel
gisch Staatsblad van 18 februari 1960) tot 
regeling van de vrijstellingen inzake 
invoerrecht, in samenhang met de arti
kelen 25, § 3 ter, en 25, § 3quater, en 
onjuiste toepassing van artikel 25, § 3, 
!itt. c van hetzelfde ministerieel besluit, 
zoals deze teksten gewijzigd werden bij 
artikel 2 van het ministerieel besluit van 
5 oktober 1962, bij het ministerieel 
besluit van 27 januari 1964 en bij 

artikel 2 van het ministerieel besluit van 
25 maart 1969, deze teksten toepasselijk 
zijnde op de belasting over de toege
voegde waarde, die geheven wordt ter
zake van invoer van goederen, krachtens 
artikel 51, §§ 1 en 2, van de wet van 
3 juli 1969 houdende het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, 
en de artikelen 1, al. 1, 2, § 1, fil. 2, 2, § 2, 
al. 2, 15, 2', 23, §§ 1 en 2, van het konink
lijk besluit nr. 7 van 27 december 1977 
betreffende de toepassing van dezelfde 
belasting bij invoer van goederen, oak 
met inachtneming van het nummer II, 2', 
in de bijlage bij dit koninklijk besluit, 

doordat het arrest verweerder vrij
spreekt van de betichting van invoer van 
een personenauto zonder kwijting van de 
verschuldigde belasting over de toege
voegde waarde, 

terwijl de voorwaarden voor vrijstel
ling van deze belasting niet vervuld 
waren : het betreffende voertuig B.M.W. 
is eigendom van de vennootschap naar 
Duits recht Edelstein Selekt GmbH, te 
Fforzheim; het werd gebruikt door Jha
veri, die zijn normale verblijfplaats heeft 
in Belgie volgens de beschikkingen van 
artikel 25, §§ 3ter en 3quater, van het 
ministerieel besluit van 17 februari 1960; 
hij heeft zelf verklaard (proces-verbaal 
van 24 december 1980) dat hij sinds april 
1974 met zijn familie in Belgie woonde; 
het feit dat hij een zaak in Duitsland 
had, kan geen invloed hebben op die toe
stand : 

Overwegende dat de telastlegging 
II door eiser als volgt omschreven 
wordt « dat (verweerder) als 
natuurlijke persoon die zijn normale 
verblijfplaats in Belgie heeft, in de 
loop van het jaar 1978, een perso
nenauto B.M.W., ter waarde van 
588.750 frank langs de oostgrens van 
Belgie heeft ingevoerd onder het 
stelsel van artikel 25 van het minis
terieel besluit van 17 februari 1960 
voor zijn persoonlijk gebruik en 
aldus de voorwaarden niet heeft 
nageleefd die door gezegd artikel 25 
zijn gesteld, derwijze dat hij nagela
ten heeft de vereiste aangifte te 
doen, aan de eerste wacht of aan 
elk ander kantoor alwaar zulks 
behoren zou, betreffende de invoer 
in Belgie van koopwaren die vrij 
zijn van invoerrechten »; 

Overwegende dat de voorwaarden, 
waarnaar de telastlegging wordt 
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verwezen, gesteld zijn door arti
kel 25, § 3, a, van het ministe
rieel besluit van 17 februari 1960 tot 
regeling van de vrijstellingen inzake 
invoerrechten, luidens welke vrij
stelling van invoerrecht wordt ver
leend voor de vervoermiddelen die 
worden· ingevoerd door natuurlijke 
personen die hun normale verblijf
plaats in het buitenland hebben en 
die de vervoermiddelen bezigen voor 
hun persoonlijk gebruik, te weten 
voor andere doeleinden dan voor het 
vervoer van personen tegen beta
ling, beloning of ander materieel 
voordeel, het bedrijfsmatig vervoer 
van goederen of het bedrijfsmatig 
verrichten van andere diensten; 

Overwegende dat, luidens de ver
meldingen van het arrest, verweer
der voor het hof van beroep aan
voerde dat niet voormeld artikel ten 
deze van toepassing was, we! 
artikel 25, § 3, c, van hetzelfde 
ministerieel besluit, krachtens het
welk vrijstelling van invoerrecht 
wordt verleend voor de vervoermid
delen die worden ingevoerd door 
ondernemingen die de zetel van hun 
bedrijf in het buitenland hebben en 
die de vervoermiddelen bezigen voor 
vervoer van personen tegen beta
ling, beloning of ander materieel 
voordeel of voor het bedrijfsmatig 
vervoer van goederen, al dan niet 
tegen betaling, mits dit vervoer 
begint of eindigt in het buitenland; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat het voertuig B.M.W. 
eigendom is van een vennootschap 
naar Duits recht, Edelstein Selekt 
GmbH, te Pforzheim, dat aldaar ver
keersbelasting (wordt) betaald en 
dat het voertuig aldaar (is) verze
kerd » en dat verweerder « een aan
tal facturen (voorlegt) betreffende 
brandstof- of onderhoudskosten, die 
eveneens in Duitsland betaald wer
den »; dat het arrest verder ver
meldt dat « volgens een verklaring 
van zekere Herman Weisz uit Ant
werpen ... het voertuig B.M.W. voor 
99 pet. in Duitsland gebruikt (zou) 
worden voor de verkoopdienst van· 
dC) firma Edelstein Selekt » en dat 

volgens verweerders conclusie « het 
sporadisch gebruik van het voertuig 
in Belgiii bedrijfsmatig geschiedde 
voor rekening van de betrokken 
Duitse firma « ; dat het arrest ten 
slotte releveert dat « uit een brief 
van 27 februari 1980 van de controle 
der directe belastingen te Antwer
pen blijkt ... dat geen ander gebruik 
van het betrokken voertuig in 
Belgiii gekend is dan dit vastgesteld 
te Oostende op 9 december 1979 », 
dit is bij de invoer van goederen 
waarvoor verweerder bekeurd werd; 

Overwegende dat het arrest, op 
deze feitelijke gronden, wettig 
beslist dat de voorwaarden voor vrij
stelling van het invoerrecht, gesteld 
door artikel 25, § 3, c, van het minis
terieel besluit van 25 februari 1960, 
ten deze vervuld waren; 

Dat, immers, in het geval bepaald 
bij dit artikel, het zonder belang is 
of de persoon die het ingevoerde 
vervoermiddel bestuurt a! dan niet 
zijn normale verblijfplaats in het 
buitenland heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat het openbaar 
minsterie geen cassatieberoep heeft 
ingesteld; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het, op 
de vordering van de vervolgende 
partij, uitspraak doet over de telast
leggingen Ia en Ib en de opheffing 
gelast van het beslag op het aange
haalde voertuig B.M.W.; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd 
arrest; veroordeelt de partijen ieder 
in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

7 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Marchal - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 556 

2" KAMER - 7 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - PERSONEELSLID 
VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL· 
GISCHE SPOORWEGEN - OVERLIJDEN VAN 
EEN PERSONEELSLID TEN GEVOLGE VAN EEN 
ONGEVAL - RECHT VAN DE MAATSCHAPPIJ 
OM VAN DE DADER VAN RET ONGEVAL 
TERUGBETALING TE VORDEREN VAN EEN 
DEEL VAN DE VOORU!TBETAALDE MAAND· 
WEDDE - VOORWAARDE EN GRENZEN. 

De vordering, waarbij de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwe
gen van de dader van een ongeval, ten 
gevolge waarvan een van haar perso
neelsleden 's anderendaags is overle
den, een deel van de vooruitbetaalde 
maandwedde terugvordert voor de 
periode tussen de dag van het ongeval 
en het einde van de maand, wordt 
naar recht verworpen wanneer de 
rechter, enerzijds, op grand van feite
lijke door hem aangegeven redenen 
beslist dat de maatschappij die beta
ling niet heeft verricht tot vergoeding 
van de werknemer of diens rechtheb
benden en dat zij, wat die betaling 
betreft, niet als borg van de derde-aan
sprakelijke is opgetreden, en, ander
zijds, te kennen geeft dat de maat
schappij niet het bewijs bijbrengt van 
een eigen nadeel, met name van de 
schade die zou volgen uit het feit dat 
voor een dee] van het loon, ten gevolge 
van het overlijden van de getroffene, 
geen tegenprestatie is geleverd (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. SYMONS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7786) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 november 1982 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1168, 1183, 1235, 
1236, 1271, 1273, 1382, 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 13 van de wet van 
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, en van het ho?fdstuk XIV van 
het Reglement der SoCJale Werken, 

doordat, na de beklaagde Symons te 
hebben veroordeeld op strafrechtelijk 
gebied ter zake van te Lummen onpzet
telijk, door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, maar zonder het oogmerk om 
de persoon van een ander aan te randen, 
de dood te hebben veroorzaakt van Hugo 
Janssens op 11 oktober 1979, het arrest 
op de eis van de burgerlijke partij, de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat de eerste 
rechter een gedeelte van de eis, namelijk 
22.573 frank wedde over 19 dagen, die op 
voorhand aan het slachtoffer was uitge
keerd, terecht heeft afgewezen, op grand 
dat : « de burgerlijke partij stelt dat zij 
gerechtigd is dit laatste bedrag te vorde
ren en zich hierbij beroept op het regle
ment van haar sociale werken, dat ener
zijds bepaalt dat een rechthebbende van 
deze kas na een ongeval blijft genieten 
van aile voordelen die genoemd regle
ment toekent, doch dat anderzijds deze 
uitkeringen toegekend worden als borg 
voor de schulden van de derde die aan
sprakelijk is voor het ongeval; de recht
spraak waarop de burgerlijke partij haar 
standpunt steunt, betrekking heeft op 

~------------------1 sommen uitbetaald door de burgerlijke 
(1) Zie Cass., 25 april 1966 (Bull. en Pas, 

1966, I, 1074), 12 mei 1977 {A.C., 1977, 940) en 
28 april 1978 (ibid., 1978, 104) met cone!. 
proc.·gen. Duman, toen eerste ad~ .. gen. Z1e 
oak DALCQ, « Du cautionnement d _un~ dettr 
future quasi delictuelle », Rev. cnt. Jur. b., ' 
1968 e.v.; MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., « L'e~ecu
tion d'une obligation conventionnelle ou legale 
rompt-elle le lien de causalite entre la faute et 
le dommage », ibid., 1979, blz. 263 e.v.j ~ep. 
prat. du droit beige, bijv. V, 1977, V° Caution
nement, nrs. 127 tot 130. 

partij naar aanleiding van het ongeval of 
uit oorzaak van het ongeval, en die als 
voorschotten kunnen beschouwd worden, 
die terugvorderbaar zijn vanwege de ver
antwoordelijke derde; daarentegen het 
anticipatief uitbetaa!de loon of wedde 
niet werd uitbetaald naar aanleiding van 
het ongeval noch ingevolge de beschik
kingen van publiekrechtelijke aard, die 
de bonden tussen de Nationale Maat

. schappij der Belgische Spoorwegen en 
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haar personeel beheersen; ZlJ m tegen
stelling tot de door de eerste rechter toe
gekende bedragen niet uitgekeerd wer
den met het doe! de aangestelde te 
vrijwaren tegen het onvermogen van de 
auteur van het schadegeval; het maand
loon, dat de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen op de eerste dag 
van de maand aan het slachtoffer uitbe
taalde, de kwijting was van haar eigen 
schuld, het is te zeggen de statutair 
bepaalde verschuldigde som (wedde), 
welke schuld ingevolge het statuut be
stand v66r het ontstaan van de delictue
le schuld, en de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen anderzijds 
geen bewijs bijbrengt van eigen speci
fieke schade ingevolge het feit dat geen 
tegenprestatie zou zijn geleverd voor een 
gedeelte van de wedde », 

terwijl, eerste onderdeel, de op voor
hand door de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen aan haar 
agent uitgekeerde wedde, zelfs als die 
betaling haar oorsprong vindt in de st_a
tutaire bepalingen die van toepassing 
zijn op het personeel van eiseres, en ten 
overstaan van de werkgever een ver
plichting uitmaakt voorafgaande aan het 
ontstaan van de schuld van de aanspra
kelijke derde, het karakter verkrijgt van 
een terugvorderbaar voorschot betaald 
door de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen als borg van de 
auteur van het ongeval vanaf het ogen
blik dat, door de delictuele £out, de agent 
van de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen zijn prestaties niet 
meer kan leveren, vermits de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
de terugbetaling niet vordert van het 
gedeelte van de wedde, waarvoor geen 
tegenprestatie werd geleverd, en deze 
som ter beschikking laat van de recht
hebbende van haar agent als vergoeding 
toegekend naar aanleiding van het onge
val, en vermits, overeenkomstig het 
Reglement der Sociale Werken van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, aile vergoedingen of voor
delen uitbetaald of toegekend aan het 
slachtoffer of zijn rechthebbenden terug
vorderbaar zijn van de aansprakelijke 
derde aangezien de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen als 
borg ervan heeft gehandeld; het arrest, 
door de eis van eiseres tot terugbetaling 
van het loon vanaf de datum van het 
overlijden tot het einde van de maand te 
verwerpen, het artikel 13 van de wet van 
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor-

wegen, het hoofdstuk XIV van het Regle
ment voor Sociale Werken van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen en de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt daar dit 
loongedeelte, zonder tegenprestatie, moet 
beschouwd worden als een voorschot op 
de materiele schade van de nabestaan
den van het slachtoffer, dat eiseres heeft 
betaald als borg van de aansprakelijke 
derde om de rechthebbenden van haar 
agent tegen een mogelijk onvermogen 
van de auteur van het ongeval te vrijwa
ren, en dat derhalve terugvordering is 
van deze derde; 

tweede onderdeel, uit het statuut van 
publiekrecht van het personeel van de 
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, tegenstelbaar in a! zijn 
beschikkingen aan derden, volgt dat het 
voorafbetaalde loon, in geval van ongeval 
dat de tegenprestatie van de agent niet 
meer mogelijk maakt, aan deze laatste 
ofwel aan zijn rechthebbenden verkre
gen blijft bij wijze van vernieuwing van 
de rechtsgrond van het slachtoffer, naar
mate dat er al dan niet een aansprake
lijke derde is, hetzij als zuivere vergoe
ding, hetzij als vergoeding toegekend 
door de Nationale Maatschappij der Bel
gische Spoorwegen in hoedanigheid van 
borg van de derde; het arrest, door te 
beslissen op de hogervermelde redenen, 
dat de eis tot terugbetaling van de Natio
nale Maatschappij · der Belgische als 
ongegrond voorkomt, het hoofdstuk XIV 
van het Reglement der Sociale Werken 
en de voormelde artikelen van het Bur
gerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat het arrest ver
weerder veroordeelt wegens onop
zettelijke doding van Hugo Jans
sens, werknemer van eiseres, die op 
11 oktober 1979 overleed tengevolge 
van een op 10 oktober 1979 door ver
weerder veroorzaakt verkeersonge
val; dat het arrest aan eiseres scha
devergoeding toekent voor de begra
feniskosten en de medische uitga
ven, die zij betaalde aan de recht
hebbenden van de getroffene; dat 
het de vordering van eiseres afwijst 
in zoverre zij strekte tot terugbeta
ling van het dee! van het maandloon 
- 22.573 frank - dat eiseres bij 
voorbaat aan haar personeelslid had 
betaald en dat betrekking heeft op 
de periode vanaf het ongeval tot 

, 31 oktober 1979; 
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Overwegende dat het arrest eens
deels releveert, zonder op dat stuk 
te worden aangevochten, dat het 
maandloon, dat eiseres overeen
komstig de statutaire bepalingen 
vooruit betaalde aan de getroffene, 
slechts de kwijting was van haar 
eigen schuld die bestond v66r de 
delictuele schuld van verweerder, en 
dat die betaling niet geschiedde 
naar aanleiding van het ongeval; dat 
het arrest anderdeels in feite en 
derhalve onaantastbaar vaststelt dat 
het maandloon door eiseres niet 
werd betaald met het doe! de getrof
Eene of zijn rechthebbenden te vrij
waren tegen het eventuele onvermo
gen van de aansprakelijke derde; 
dat het arrest zodoende te kennen 
geeft dat eiseres het maandloon niet 
als vergoeding van de schade van de 
getroffene of zijn rechthebbenden 
heeft betaald en dat zij, wat die 
betaling betreft, niet als borg van 
verweerder, aansprakelijke derde, is 
opgetreden; dat het arrest voorts 
ook zegt dat eiseres niet het bewijs 
bijbrengt van een eigen schade die 
zou volgen uit het feit dat voor een 
dee! van het loon, ten gevolge van 
het overlijden van de getroffene, 
haar werknemer, geen tegenpresta
tie is geleverd; 

Dat het arrest aldus de verwer
ping van de vordering van eiseres 
tot terugbetaling van het gedeelte 
van het maandloon voor de periode 
vanaf het ongeval tot 31 oktober 
1979 naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Das
sesse. 

Nr. 557 

2" KAMER - 8 juni 1983 

1 CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
MIDDEL ZONDER ENIG VERBAND MEr DE 
BESTREDEN BESLISSING - NIET ONTVANKE
LIJK. 

Zander enig verband met het arrest op 
verzet tegen een door de raadkamer 
gewezen beschikking van buitenvervol
gingstelling en, derhalve, niet ontvan
kelijk is het middel waarbij aan de 
eerste rechte1· wordt verweten dat hij 
uitspraak heeft gedaan ofschoon de 
burgerlijke partij niet was gedagvaard 
om te verschijnen op de terechtzitting 
van die rechter. 

(NOEL T. CORBISIER, BOGAERT) 

(A.R. nr. 2961) 

8 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal. 

Nr. 558 

2" KAMER - 8 juni 1983 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER WAARBIJ EEN MIN
DER.JARIGE WORDr VERWEZEN NAAR DE 
JEUGDRECHTBANK VAN HETZELFDE RECHTS
COLLEGE - JEUGDRECHTBANK DIE ZICH 
NIET BEVOEGD VERKLAART - IN KRACHT 
VAN GEW!JSDE GEGANE BESLISSINGEN -
GEGROND SCHIJNENDE ONBEVOEGDVERKLA
RING- VERNIET!GING VAN DE BESCH!KKING 
VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - VERWIJ
ZING NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS. 

U!anneer een onderzoeksrechter bij een 
rechtbank van eerste aanleg een 
beschikldng wijst waarbij een minder
jarige naar de jeugdrechtbank van het-
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zelfde rechtscollege wordt verwezen 
wegens verschillende misdrijven en 
die rechtbank zich niet bevoegd ver
klaart op grond dat de vader· en de 
moeder van de minderjarige, die als 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij
en voor hun minderjarig kind zijn 
gedagvaard, v66r de voormelde 
beschikking van de onderzoeksrechter 
ononderbroken hebben verbleven in 
een gemeente van een ander gerechte
Jijk arrondissement, gaat het Hot dat 
het rechtsgebied regelt na of de twee 
beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of de onbevoegdverkla
ring gegrond schijnt; in bevestigend 
geval vernietigt het de beschikking 
van de onderzoeksrechter en verwijst 
het de zaak naar de procureur des 
Konings. 

(PROCUREUR DES KONING BIJ DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE DOORNIK 

T. BOGAERT J., BOGAERT C., DUBOIS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2984) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 26 april 1983 ingediend 
door de procureur des Konings te 
Doornik; 

Overwegende dat naar luid van 
een beschikking van 1 september 
1982 de onderzoeksrechter bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik, Joseph, Albert, Joseph 
Bogaert, zonder beroep, geboren te 
Ukkel op 17 oktober 1965, wonende 
te Ukkel, Egide Van Ophemstraat 
nr. 173, verwezen heeft naar de 
jeugdrechtbank van dit ambtsge
bied, ter zake dat hij op 21 novem
ber 1981 te Basecles, Stambruges en 
in samenhang te Waterloo, buiten 
de in de artikelen 510 tot 520 van 
het Strafwetboek omschreven geval
len, door welk middel ook, twee 
auto's geheel of ten dele heeft ver
nield met het oogmerk om te scha
den; dat hij aan Neusy Jules opzet
telijke slagen of verwondingen heeft 
toegebracht met de omstandigheid 
dat de slagen of de verwondingen 

bij het slachtoffer een ongeschikt
heid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid hebben veroorzaakt; dat 
hij door geboren of zinnebeelden 
Neusy Jules, Neusy Jean-Claude en 
Laitem Jean-Denis bedreigd heeft 
met een aanslag op hun persoon of 
hun eigendommen, op welk misdrijf 
een criminele straf staat; dat hij, na 
een voertuig van brandstof of 
smeerolie te hebben voorzien, zich 
bedrieglijk aan de onmiddellijke 
betaling heeft ontrokken; dat hij 
bedrieg!ijk een nummerplaat heeft 
weggenomen ten nadele van het 
echtpaar Qualin-Fourgon en ge
poogd heeft bedrieglijk een num
merplaat weg te nemen ten nadele 
van Charlier Christiane; 

Overwegende dat de Jeugdrecht
bank te Doornik zich bij het op 
tegenspraak gewezen vonnis van 
23 februari 1983 met toepassing van 
artikel 44, eerste lid, van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, ratione loci onbevoegd 
heeft verklaard op grand dat de 
ouders van Joseph Bogaert, die als 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen voor hun minderjarige zoon 
gedagvaard waren, reeds v66r de 
voormelde beschikking van de 
onderzoeksrechter te Doornik onon
derbroken hebben verbleven in een 
gemeente van het gerechtelijk ar
rondissement Brussel; 

Overwegende dat de beschikking 
van 1 september 1982 en het vonnis 
van 23 februari 1983 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
strijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 44, eerste lid, van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming de territoriale bevoegd
heid van de jeugdrechtbank wordt 
bepaald door de verblijfplaats van 
de ouders, voogden of degenen die 
de minderjarige onder hun bewa
ring hebben, onverminderd de arti
kelen 350, 353 en 367, § 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, en behoudens 
de toepassing van de artikelen 361, 
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§ 3, 367, § 7, 373, 374, 389, eerste lid, 
477, 478, 479 van het Burgerlijk Wet
hoek en 63, vijfde lid, van de wet 
van 8 april 1965; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de ouders van 
Joseph Bogaert, optredend in hun 
hoedanigheid als hierboven om
schreven, op de dag van de beschik
king respectievelijk te Ukkel en te 
Sint-Gillis in het gerechtelijk arron
dissement Brussel schenen te ver
b!ijven; dat de artikelen 350, 353, 
361, § 3, 367, §§ 2 en 7, 373, 374, 389, 
eerste lid, 477, 478, 479 van het Bur
gerlijk Wetboek en 63, vijfde lid, van 
de wet van 8 april 1965 geen betrek
king hebben op de zaak, zodat de 
jeugdrechtbank zich terecht ratione 
loci onbevoegd heeft verklaard; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 1 september 1982 door de 
onderzoeksrecher bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik gewe
zen beschikking; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
procureur des Koning te Doornik. 

8 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal. 

Nr. 559 

2" KAMER - 8 juni 1983 

1" DIEFSTAL EN AFPERSING- ZWARE 

DIEFSTAL - BESTANDDELEN. 

2° BEWIJS STRAFZAKEN GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS-

MIDDEL VOORSCHRIJFT- OVERTUIGING VAN 
DE RECHTER WETTIG GEGROND OP ALLE 
REGELMATIG VERKREGEN EN AAN DE 
TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN ONDERWOR· 
PEN GEGEVENS. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF-
ZAKEN GEZAG VAN RECHTERLIJK 
GEWIJSDE VAN EEN VORIGE BESLISSING 
BETREFFENDE FElTEN DIE DOOR 
BEKLAAGDE ZIJN GEPLEEGD TIJDENS 
DEZELFDE PERIODE ALS DIE WAARVOOR HIJ 
THANS VERSCHIJNT - EENHEID VAN OPZET 
- BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN NIET WORDT AANGEGE· 
VEN IN WELK OPZICHT EEN WETSBEPALING 
IS GESCHONDEN - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDER!NG - MIDDEL DAT OP EEN 
ONJUISTE LEZING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - GEMIS AAN FEITE
LIJKE GRONDSLAG. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - UITLEG· 
GING - REDENEN DIE IN ONDERLING VER
BANO MOETEN WORDEN UITGELEGD. 

7° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- VAAG MIDDEL- N!ET ONTVANKELIJK MID· 
DEL. 

8° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
VERWERPING VAN DE VOORZIENING TEGEN 
DE BESLISS!NG VAN VEROORDELING- VOOR
Z!ENING TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDEL
LIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG. 

1' Wanneer de rechter tussen de hem 
voorgelegde feiten en door de 
beklaagde tijdens dezelfde periode 
gepleegde feiten waarover vroeger 
reeds uitspraak was gedaan, geen een
heid van opzet aanneemt, op grand dat 
aan elk der categorieen van misdrijven 
andere drijfveren ten grondslag Jiggen, 
ten deze de omstandigheid dat een van 
de diefstallen is gepleegd ten nadele 
van de familieleden van de beklaagde, 
met de bedoeling zich op hen te wre
ken, beschouwt hij de hoedanigheid 
van de benadeelden niet als een 
bestanddeel van diefstal, doch neemt 
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hij haar wei in aanmerking bij de 
beoordeling van de eenheid van opzet. 

2' Wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, kan de rech
ter in strafzaken zijn overtuiging 
gronden op aile regelmatig verkregen 
gegevens waarover de partijen vrije
lijk tegenspraak hebben kunnen voe
ren; niets belet de rechter om meer 
geloof te hechten aan de door 
beklaagde ter zitting afgelegde verkla
ringen dan aan de door hem bij con
clusie verdedigde stelling (1 ). 

3' Wanneer de feitenrechter vaststelt dat 
reeds een definitieve strafrechtelijke 
veroordeling is uitgesproken voor 
bepaalde misdrijven en dat andere als 
misdrijf omschreven feiten, waarover 
hij uitspraak moet doen, v66r die 
beslissing zijn gepleegd, moet hij, alvo
rens te beslisen of de feiten al dan 
niet een enkel strafbaar feit opleveren, 
nagaan of de dader al dan niet met 
een en hetzelfde opzet heeft gehan
deld; enkel wanneer de feitenrechter 
vaststelt dat het geheel van de feiten 
wegens de eenheid van opzet van de 
dader een enkel strafbaar feit oplevert, 
is hij ten gevolge van het gezag van 
gewijsde van de vroegere beslissing 
waardoor de strafvordering vervallen 
is, niet bevoegd is om te beslissen of 
de dader van de thans aan hem voor
gelegde feiten zich daaraan al dan niet 
schuldig heeft gemaakt (2). 

4' Niet ontvankelijk is het middel 
waarin schending van een wetsbepa
ling wordt aangewend zonder dat 
wordt aangegeven waarin die schen
ding bestaat (3). (Art. 97 Gw.) 

5' Het middel dat bemst op een onjuiste 
lezing van de bestreden beslissing mist 
feitelijke grondslag (4). 

6' De •gronden van een beslissing moe
ten in onderling verband worden uitge
legd, zodat er geen sprake is van 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1982 (A.C., 1982-82, 
nr. 186). 

(2) Cass., 16 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 257). 

(3) Zie Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 117). 

(4) Cass., 30 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 211). 

tegenstrijdigheid wanneer daaruit de 
gedachtengang van de rechter ondub
belzinnig blijkt (5). 

7' Niet ontvankelijk is het middel dat in 
zo vage bewoordingen is gesteld dat de 
aan de beslissing verweten onwettig
heid daaruit onmogelijk kan worden 
afgeleid (6). 

8' Wanneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veroordelend 
arrest, waarbij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, en dat arrest, 
ten gevolge van de verwerping van de 
tegen de veroordelende beslissing 
gerichte voorziening, in kracht van 
gewijsde is gegaan, heeft de voorzie
ning tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding geen belang meer (7). 

(GOSSIAUX T. SANDRAS) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 2913) 

HET HOF; -- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1983 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

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

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

doordat, eerste onderdeel, het arrest te 
kennen geeft dat « vaststaat dat 
beklaagde (thans eiser) tot een gevange
nisstraf van zes maanden is veroordeeld 
bij het op 26 november 1981 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen en 
thans in kracht van gewijsde gegane 
arrest » en dat « die enkele straf tegen 
hem is uitgesproken wegens zware dief
stal, poging tot zware diefstal en bedrieg
lijke verberging, welke misdrijven zijn 
gepleegd in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel, respectievelijk te Verst, 

(5) Zie Cass., 17 jan. 1975 (A.C., 1975, 547). 

(6) Zie Cass., 17 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 117). 

(7) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, v02). 
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tussen 20 en 23 juni 1980, en te Evere, in 
de nacht van 24 op 25 augustus 1981 », 

terwijl, het arrest van 26 november 
1981 uitspraak doet over feiten die zijn 
gepleegd tussen 20 juni 1980 en 
26 augustus 1981 en eiser wegens een
heid van opzet tussen 20 juni 1980 en 
26 augustus 1981 tot een enkele straf 
veroordeelt; 

tweede onderdeel, ofschoon eiser in 
zijn conclusie aanvoerde dat « bij zware 
diefstal de hoedanigheid van het slacht
offer zonder belang is en enkel het 
opzet om te stelen telt bij de dader van 
het misdrijf ( ... ) », het arrest niet ant
woordt op dat argument, doch in tegen
deel de hoedanigheid van de slachtoffers, 
ten deze de zuster en de schoonbroer 
van eiser, in aanmerking neemt om te 
beslissen dat het opzet dat ten grondslag 
lag aan de in de nacht van 14 op 
15 augustus 1981 te Jurbise gepleegde 
diefstal met braak, verschilde van het 
opzet dat ten grondslag lag aan de dief
stal en paging tot diefstal die voordien in 
het gerechtelijk arrondissement Brussel 
waren gepleegd; 

derde onderdeel, het arrest tot twee
maal toe gewag maakt van verklaringen 
van eiser waarvan geen spoor terug te 
vinden is in het zittingsblad, 

terwijl de aan eiser toegeschreven ver
klaringen volledig in strijd zijn met de 
inhoud van de ondertekende en ter zit
ting neergelegde conclusie; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bestreden 

beslissing, door te verwijzen naar de 
in het arrest van 26 november 1981 
ornschreven telastleggingen, nauw
keurig de ornstandigheden van tijd 
en plaats aangeeft, waarondcr de 
verschillende feiten zijn gepleegd, 
vaststelt dat « de wijze waarop elk 
feit is gepleegd en de drijfveren van 
(eiser) voor elk feit sterk verschil
lend zijn » en beslist dat, gelet op 
die verschillen, de misdrijven van 
eiser niet als een geheel kunnen 
worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest, door 
de eigen grond aan te geven van de 
beslissing waarbij de door eiser 
opgeworpen exceptie wordt verwor
pen, de bewijskracht niet miskent 
van het arrest van 26 november 
1981, waarbij is beslist dat de rnis-

drijven, waarover het uitspraak 
deed, een co!lectief misdrijf vormen 
wegens eenheid van opzet; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie erop wees dat, vermits bij 
diefstal met braak « de hoedanig
heid van het slachtoffer zonder 
belang is », de eerste rechter ten 
onrechte had beslist dat er geen 
eenheid van opzet bestond tussen de 
aan eiser verweten feiten en die 
waarvoor hij vroeger was veroor
deeld, onder meer orndat de diefstal 
te Jurbise was gepleegd, ten nadele 
van een lid van zijn farnilie; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben verrneld dat de diefstal te 
Jurbise in de nacht van 14 op 15 
augustus 1981 was gepleegd ten 
nadele van de zuster en de Schoon
broer van eiser, vaststelt dat 
laatstgenoernde heeft verklaard 
« aan dat misdrijf te hebben deelge
nomen met de bedoeling zich op de 
benadeelden te wreken ( ... ) » en 
daaruit afleidt dat er tussen die mis
drijven geen eenheid van opzet 
bestaat aangezien de drijfveren voor 
diefstal te Jurbise en de bij het 
arrest van 24 november 1981 
gestrafte feiten niet dezelfde waren; 

Dat het arrest aldus de hoedanig
heid van de benadeelden niet 
beschouwt als een bestanddeel van 
het rnisdrijf « dlefstal met braak », 
doch haar bij de beoordeling van de 
eenheid van opzet in aanmerking 
neemt, en antwoordt op de conclusie 
van eiser; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat in strafzaken, 

wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, de rechter 
zijn overtuiging grondt op aile gege
vens van de zaak die hem regelma
tig zijn voorgelegd en waarover de 
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partijen vrijelijk tegenspraak heb
ben kunnen voeren; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « beklaagde zelf, tijdens 
zijn ondervraging voor het hof (van 
beroep), heeft verklaard dat er geen 
enkel verband bestond tussen de te 
Jurbise gepleegde feiten en de mis
drijven waaraan hij zich in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel 
schuldig heeft gemaakt »; 

Dat het arrest, door geloof te 
hechten aan de door eiser ter zitting 
afgelegde verklaringen, de bewijs
kracht van de conclusie niet mis
kent; 

Dat het derde onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 65 van het 
Strafwetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van strafrechter
lijke beslissingen, 

doordat, eerste onderdeel, bet arrest 
eiser veroordeelt wegens een te Jurbise 
in de nacht van 14 op 15 augustus 1981 
gepleegde diefstal met braak, op grond 
dat « de feitenrecbter op onaantastbare 
wijze oordeelt over aile gegevens die 
eenbeid (van opzet) kunnen opleveren », 

terwijl het Hof van Beroep te Brussel, 
na in het op 26 november 1981 gewezen 
arrest te hebben vastgesteld dat de tegen 
eiser bewezen verklaarde misdrijven 
" zware diefstal, poging tot zware diefstal 
en bedrieglijke heling " waren gepleegd 
tussen 20 juni 1980 en 26 augustus 1981, 
oordeelde dat ze een collectief misdrijf 
opleverden wegens eenheid van opzet, 
waaruit volgt dat de bestreden beslissing 
bet gezag van bet rechterlijk gewijsde 
miskent van bet op 26 november 1981 
gewezen arrest; 

tweede onderdeel, de appelrechter zijn 
beslissing grondt op bet onderzoek van 
de gedingstukken dat heeft geleid tot het 
arrest van 26 november 1981, 

terwijl het hier « een dossier betreft 
waarover het Hof van Beroep te Brussel 
definitief uitspraak heeft gedaan »; 

derde onderdeel, de redengeving van 
het bestreden arrest in strijd is met het 
arrest van 26 november 1981 dat gezag 
van gewijsde heeft, nu het bestreden 
arrest vermeldt dat elk misdrijf, met 

inbegrip van die waarover definitief uit
spraak is gedaan, door een verschillend 
motief is ingegeven : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer de fei

tenrechter vaststelt dat er wegens 
misdrijven reeds een definitievc 
veroordeling is uitgesproken op de 
strafvordering en dat andere, als 
misdrijf omschreven feiten, waar
over hij thans uitspraak moet doen, 
v66r die beslissing zijn gepleegd, 
hij, alvorens te beslissen of de mis·· 
drijven a! dan niet een enkel straf
baar feit opleveren, dient na te gaan 
of de dader a! dan niet met een en 
hetzelfde opzet heeft gehandeld; 

Dat enkel wanneer de feitenrech
ter vaststelt dat het geheel van de 
feiten wegens de eenheid van opzet 
van de dader een enkel strafbaar 
feit oplevert, hij ingevolge het gezag 
van gewijsde van de vroegere beslis
sing dat het verval van de strafvor
dering tot gevolg heeft gehad, niet 
bevoegd is te beslissen of de dader 
van de thans aan hem voorgelegde 
feiten zich daaraan a! dan niet 
schuldig heeft gemaakt; 

Overwegende dat 1let arrest, na 
een nauwkeurige beschrijving te 
hebben gegeven van de omstandig
heden van tijd en plaats waaronder 
de feiten zijn gepleegd, de wijze 
waarop elk misdrijf is gepleegd en 
de d:rijfveren van eiser tot elk feit, 
vaststelt dat « (zijn) misdadige acti
viteit zich niet voordoet als een 
geheel, gelet op de verschillende 
persoonlijkheid van de slachtoffers, 
de verschillende aard van de mis
drijven en het ontbreken van een
heid in tijd, plaats en motief »; 

Dat het arrest aldus naar recht is 
verantwoord; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser enkel « de 
wettigheid betwist van het door het 
Hof van Beroep te Bergen gedane 
onderzoek in een dossier waarover 
het Hof van Beroep te Brussel reeds 
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een eindbeslissing had gewezen »; 
dat het middel evenwel niet aan
geeft op welke wijze de appelrechter 
bij het onderzoek van dit dossier 
het aangevoerde beginsel of de aan
gevoerde wetsbepaling heeft ge
schonden; 

Dat het tweede onderdeel n.iet 
on.tvan.kelijk is wegens vaagheid; 

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

uitspraak doet over de te Jurbise in 
de nacht van 14 op 15 augustus 1981 
gepleegde diefstal en niet over de 
eenheid van opzet tussen de feiten 
die zijn gepleegd in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel en die bij 
arrest van 26 november 1981 zijn 
gestraft; 

Dat dit onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van de bestreden 
beslissing en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens een in de nacht van 1.4 op 
15 augustus 1981 te Jurbise gepleegde 
diefstal met braak en vaststelt dat « ten 
deze de misdadige activiteit van (eiser) 
zich niet voordoet als een geheel, gelet 
op de verschillende persoonlijkheid van 
de slachtoffers, de verschillende aard 
van de misdrijven en het ontbreken van 
eenheid in tijd, plaats en motief », 

terwijl, 1' eiser door het Hof van 
Beroep te Brussel bij arrest van 
26 november 1981 is veroordeeld wegens 
zware diefstal, paging tot zware diefstal 
en bedrieglijke heling; 2' wat de eenheid 
van tijd betreft, het hem verweten feit is 
gepleegd in dezelfde periode als die 
waarvoor hij vroeger was veroordeeld, 
3' wat de eenheid van plaats de bestre
den beslissing erop wijst dat « het (eiser) 
is die aan de basis !igt van de nachte
lijke uitstap naar Jurbise en die zijn 
makkers vanuit de Brusselse agglomera
tie daarheen heeft gebracht »; 4" wat de 
eenheid van motief betreft, eiser een 
conclusie heeft neergelegd waarin hij 
deed opmerken dat « bij zware diefstal 
alleen het opzet om te stelen telt », waar
uit volgt dat het arrest tegenstrijdig is 

en derhalve niet regelmatig met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat het arrest, na 
een nauwkeurige beschrijving te 
hebben gegeven van de omstandig
heden van tijd en plaats waaronder 
de feiten zijn gepleegd en van de 
wijze waarop elk misdrijf is 
gepleegd, vaststelt dat " (eiser) zelf 
tijdens zijn ondervraging voor het 
hof (van beroep) heeft verklaard dat 
er geen enkel verband bestond tus
sen de te Jurbise gepleegde feiten 
en die waaraan hij zich in het 
gerechtelijk arrondissement Brussel 
schuldig heeft gemaakt, onder meer 
omdat hij, naar zijn zeggen, te Jur
bise niet met dezelfde bende is 
opgetrokken en een heel bijzonder 
motief had voor zijn misdrijf »; 

Overwegende dat de gronden van 
een beslissing in onderling verband 
moeten worden uitgelegd; dat er 
geen sprake is van tegenstrijdigheid 
wanneer, na onderlinge vergelijking, 
de gedachtengang van de rechter 
ondubbelzinnig blijkt uit die 
gronden; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, waarvan de 
tekst luidt als volgt : gebrek aan reden
geving - onduidelijke redengeving, 

doordat het bestreden arrest ver
klaart : Overwegende dat de te 
Vorst gepleegde feiten een zware dlefstal 
en bedrieglijke heling opleveren en wer
den gepleegd in juni 1980, dat is meer 
dan een jaar voor de thans vervolgde fei
ten; dat beklaagde met name verschil
lende cheques heeft weggenomen, na 
braak van een door hem uitgezochte 
wagen die naast andere geparkeerd 
stand in de nabijheid van het park te 
Vorst, en andere, aan dezelfde bena
deelde toebehorende cheques bedrieglijk 
heeft verborgen; dat de te Evere 
gepleegde feiten slechts een paging tot 
zware diefstal zijn ten nadele van ene 
persoon, die eigenaar is van een bloe
menhandel; dat in beide gevallen, en 
anders dan wat het geval was met de te 
Tubize gepleegde diefstal, de benadeel
den geen bekenden waren van 
beklaagde; overwegende bovendien dat 
hij de hem verweten feiten, waarover 
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het beroepen vonnis uitspraak heeft 
gedaan, heeft gepleegd samen met Rosa
rio Rimmando en Beatrice Malchien, als
ook met een man van Italiaanse nationa
liteit die niet kon worden ge'identificeerd, 
terwijl de in de nacht van 14 op 
15 augustus 1981 te Evere gepleegde fei
ten, naar aanleiding waarvan Gossiaux 
door de politie werd aangehouden, zijn 
gepleegd samen met een onbekend 
gebleven persoon, die blijkbaar van 
Franse nationalieit is en wiens voor
naam Emmanuel is, en dat bij de in juni 
1980 te Vorst gepleegde feiten (althans 
naar zeggen van beklaagde) een zekere 
Durieux betrokken was, Frans onder
daan die eveneens onbekend gebleven is 
(stukken 8, 9 en 20 van het dossier met 
volgnummer 17.19.1507/81 in de op de 
terechtzitting van 18 februari 1983 van 
dit Hof neergelegde notities van het par
ket te Brussel) », terwijl de bedrieglijke 
verberging, waarvoor eiser tot cassatie is 
veroordeeld, niet in juni 1980 is gepleegd 
en geen verband houdt met de zware 
diefstal te Vorst; zulks trouwens duide
lijk blijkt uit het op 26 november 1981 
door de 8e kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen arrest; de 
redegeving van het bestreden arrest hier 
bijzonder onduidelijk is vermits, zelfs als 
die feiten op hetzelfde ogenblik waren 
gepleegd, zulks geen invloed heeft op de 
onderhavige zaak, nu defintief uitspraak 
is gedaan over de eenheid van opzet tus
sen 20 juni 1980 en 26 augustus 1981; 

en doordat het bestreden arrest de 
redengeving grondt op : 1" de hoedanig
heid van de slachtoffers; 2" de hoedanig
heid of de nationaliteit van de mede
plichtigen; het arrest een opsomming geeft 
van de omstandigheden waaronder de 
misdrijven werden gepleegd, 

terwijl bij zware diefstal de feitelijke 
omstandigheden geen belang hebben, die 
telastlegging niet noodzakelijk de deelne
ming van andere personen impliceert, 
zelfs niet wanneer het steeds dezelfde 
personen zijn, in welk geval een ander 
misdrijf wordt gepleegd, namelijk de ver
eniging van boosdoeners, en terwijl de 
hoedanigheid van de slachtoffers in de 
strafwet niet wordt beschouwd als een 
omstandigheid die eventueel de kwalifi
catie van het misdrijf " zware diefstal " 
zou kunnen wijzigen; eiser tot cassatie 
reeds in zijn bij het hof van beroep inge
diende conclusie de niet-ontvankelijkheid 
van de vervolgingen had opgeworpen en 
zich daartoe trouwens had beroepen op 
de rechtspraak van uw Hof, « Overwe
gende dat de eerste rechter, we gens het 

gezag van gewijsde van het arrest van 
26 november 1981 en, wegens het daaruit 
voorvloeiend verval van de strafvorde
ring, niet bevoegd was, niet alleen om 
een straf uit te spreken voor de ten laste 
gelegde feiten, maar oak om te beslissen 
dat beklaagde zich aan die feiten schul
dig heeft gemaakt; de redengeving van 
het bestreden arrest bijgevolg onduide
lijk of helemaal afwezig is; er niet is 
geantwoord op de conclusie van eiser tot 
cassatie; de bestreden beslissing ten dele 
gegrond lijkt op een ter zitting gedaan 
onderzoek dat niet vermeld staat in het 
zittingsblad; de verklaringen van eiser 
tot cassatie, waarnaar wordt verwezen in 
het arrest van 4 maart 1983, volledig in 
strijd zijn met de inhoud van de door 
hem bij het hof van beroep ingediende 
conclusie; het aan eiser tot cassatie ver
weten misdrijf in elk geval een zware 
diefstal is; het opzet om te stelen een 
bestanddeel is van dat misdrijf; het 
tegenstrijdig is de telastlegging bewezen 
te verklaren en tevens te beslissen dat 
het misdrijf is gepleegd met de bedoe
ling wraak te nemen; het bestreden 
arrest dat nochtans doet; die grand 
gelijkstaat met het ontbreken van reden
geving »; 

Overwegende dat het middel grie
ven herhaalt die reeds in de vorige 
middelen zijn aangehaald of in zo 
onduidelijke bewoordingen is ge
steld dat de aan de beslissing ver
weten onwettigheid daaruit onmoge
lijk kan worden afgeleid; 

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; 

II. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding : 

Overwegende dat de beslissing 
ten gevolge van de verwerping van 
de ertegen gerichte voorziening in 
kracht van gewijsde is gegaan, 
zodat de voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding geen 
belang meer- heeft en niet ontvanke
lijk is; 
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III. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
bijzonder middel aanvoert; 

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

8 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Fraiture, 
Brussel. 

Nr. 560 

2' KAMER - 8 juni 1983 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VERDACHTE BIJ AFZON

DERLIJKE BESCHIKKINGEN WEGENS VER
SCHILLENDE FElTEN VERWEZEN NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANKEN, DIE NIET 
RESSORTEREN ONDER HET RECHTSGEBIED 
VAN HETZELFDE HOF VAN BEROEP - VER· 
ZOEK TOT REGEL!NG VAN RECHTSGEBIED 
GEGROND OP SAMENHANG VER
ZOEKSCHRIFT VAN DE VERDACHTE - ONT
VANKELIJKHEID. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - VERDACHTE BIJ AFZON

DERLIJKE BESCHIKKINGEN WEGENS VER
SCHILLENDE FElTEN VERWEZEN NAAR COR
RECTIONELE RECHTBANKEN DIE NIET RES
SORTEREN ONDER HET RECHTSGEB!ED VAN 
HETZELFDE HOF VAN BEROEP - BEOORDE
LING DOOR HET HOF. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA

KEN - VERDACHTE BIJ AFZONDERLIJKE 
BESCHIKKINGEN WEGENS VERSCHILLENDE 
FElTEN VERWEZEN NAAR CORRECTIONELE 
RECHTBANKEN DIE NIET RESSORTEREN 
ONDER HET RECHTSGEBIED VAN HETZELFDE 
HOF VAN BEROEP - VERZOEK TOT REGE
LING VAN RECHTSGEBIED GEGROND OP 

1', 2' en 3' Wanneer een verdachte, die 
bij afzonderlijke beschikkingen we
gens verschillende feiten is verwezen 
naar correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsge
bied van hetzelfde hoi van beroep, tot 
staving van een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied, aanvoert dat er een 
positief conflict van rechtsmacht is 
ontstaan wegens samenhang tussen de 
misdrijven waarvoor hij werd verwe
zen, gaat het Hot, nadat het heeft vast
gesteld dat de beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, na of uit de 
processtukken blijkt dat er tussen de 
misdrijven een verband van zodanige 
aard lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke be
rechting ervan door een zelfde rech
ter vereist ( 1). 

(ANDRES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 2901) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, door beklaagde Maurice 
Andres ingediend en gegrond op 
artikel 526 van het W etboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel bij beschikking van 
9 september 1982, na aanneming 
van verzachtende omstandigheden, 
eiser naar de correctionele recht
bank heeft verwezen, ter zake dat 
hij tussen 6 maart 1981 en 10 sep
tember 1981 te Brussel, en in 
samenhang elders in Belgie, als 
dader of mededader valsheid in 
geschriften heeft gepleegd, van 
die valse stukken gebruik heeft 
gemaakt, en zich schuldig heeft 
gemaakt aan oplichting en hellng; 
dat de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, die ingevolge deze beschik
king kennis nam van de zaak, op de 
terechtzitting van 22 december 1982 
heeft beslist om het onderzoek van 

SAMENHANG - BEOORDELING DOOR HET (!) Zie de cone!. van het O.M. in Bull. en 
HOF Pas., 1983, bij het de.sbetreffend arrest. 
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de zaak te verdagen tot 11 mei 1983 
met het oog op de voeging ervan 
met andere zaken; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te V erviers bij beschikking van 
15 maart 1983, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, eiser 
naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen ter zake dat hij tus
sen 22 mei 1982 en 28 november 
1982 te Waimes, Limbourg, Jalhay 
en elders in het gerechtelijk arron
dissement Verviers, als dader, mede
dader of medeplichtige, gekwalifi
ceerde diefstallen heeft gepleegd 
door middel van braak, inklimming 
of valse sleutels en dat hij te Brus
sel of elders in het Rijk, meer 
bepaald in het gerechtelijk arrondis
sement V erviers, zich tussen 
1 november 1982 en 11 januari 1983 
schuldig heeft gemaakt aan heling 
en dee! heeft uitgemaakt van een 
vereniging van boosdoeners, met de 
omstandigheid dat eiser gehandeld 
heeft als aanstoker, hoofd van een 
bende of daarin enig bevel heeft 
gevoerd; dat die beschikking ver
meldt dat de hierboven omschreven 
feiten gepleegd zijn tussen 21 mei 
1982 en 12 januari 1983, dat de ove
rige door eiser aangevoerde feiten 
waarvoor hij voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel werd ver
volgd, zijn gepleegd voor 30 septem
ber 1981, dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat de v66r 
30 september 1981 en de na 21 mei 
1982 gepleegde feiten samenhan
gend zijn, dat zij niet in dezelfde 
periode zijn gepleegd en dat niet is 
gebleken dat de na 21 mei 1982 
gepleegde feiten reeds in 1981 wer
den beraamd, dat evenmin is geble
ken dat de feiten van 1981 zijn 
gepleegd om zich de middelen te 
verschaffen voor het plegen van 
andere feiten, om de uitvoering 
ervan te vergemakkelijken of te vol
tooien of om de straffeloosheid 
ervan te verzekeren en dat er der
halve geen grond bestaat tot voe
ging van de zaken of tot onttrek
king; dat het Hof van Beroep te 

Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling, op het verzet van eiser, bij 
arrest van 29 maart 1983 dit rechts
middel niet ontvankelijk heeft ver
klaard; 

Overwegende dat de door de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel gewezen beschik
king van 9 september 1982 en het op 
29 maart 1983 gewezen arrest van 
het Hof van Beroep te Luik, ka
mer van inbeschuldigingstelling, in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; , 

Overwegende ~at eiser zich tot 
staving van ZlJn verzoekschrift 
beroept op het bestaan van een posi
tief conflict van rechtsmacht wegens 
de samenhang die ten gevolge van 
voormelde beslissingen is ontstaan 
tussen de voor de correctionele 
rechtbanken te Brussel en te V er
viers aanhangige zaken; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat tussen de misdrij
ven waarvoor eiser bij de voormelde 
beschikkingen naar de correctionele 
rechtbanken te Brussel en te V er
viers is verwezen, niet een zodanige 
band lijkt te bestaan dat een goede 
rechtsbedeling de gezamenlijke 
berechting ervan door een zelfde 
rechter vereist; 

Dat er derha!ve geen grond 
bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek. 

8 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Scrcvens, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Pascal Vanderveeren, Brussel. 
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Nr. 561 

1" KAMER - 9 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURENHINDER -

BUURTSCHAPSSTOORNIS TEN GEVOLGE VAN 
WERKEN OP EEN NABURIG ERF - AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF 
WAAR DIE STOORNIS ONTSTAAT OF VAN DIE
GENE DIE TEN AANZIEN VAN DAT ERF 
BESCHIKT OVER EEN VAN DE ATTRIBUTEN 
VAN HET EIGENDOMSRECHT - BEGRIP. 

Het verbreken van het evenwicht door 
een stoornis die de grens van de 
gewone ongemakken van nabuurschap 
overschrijd, verplicht tot compensatie, 
niet alleen de eigenaar van het erf 
waar die stoornis 012tstaat, doch oak 
diegene die ten aanzien van dat erf als 
houder van een zakelijk of persoonlijk 
recht over een van de attributen van 
het eigendomsrecht beschikt; daarbij 
is het onverschillig of de houder van 
dat zakelijk of persoonlijk recht dit 
verkregen heeft ingevolge een over
eenkomst of ingevolge een wettelijke 
bepaling (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. DENOLF E.A., NATIONALE LANDMAAT

SCHAPPIJ) 

ARREST 

(A.R. nr. 3837) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1982 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 544 van het Bur
gerlijk Wetboek en 33 van de Huisves
tingscode gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 10 december 1970 houdende 
de Huisvestingscode, zoals bekrachtigd 
door de wet van 2 juli 1971 en gewijzigd 
door de wetten van 2 augustus 1973 en 
17 juli 1975, 

{1) Cass., 31 okt. 1975 (A.C., 1976, 285); zie 
Cass., 5 maart 1981 (ibid., 1980-81, nr. 393) als
mede concl. van bet O.M. in Bull. en Pas., 
1981, I, 729, en 10 jan. 1974 (A.C., 1974, 520) 
met concl. van het O.M. in Bull. en Pas., 1974, 
1, 488. 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiser als bouwheer voor reke
ning van de Nationale Landmaatschappij 
werken uitgevoerd heeft op een terrein 
dat aan de Nationale Landmaatschappij 
in eigendom toebehoort, eiser veroor-
deelt tot vergoeding van de meer dan 
gewone last die door die werken werd 
veroorzaakt aan een naburig erf, zulks 
op grond dat het voor de toepassing van 
artikel 544 van het Burgerlijk Wwetboek 
volstaat dat de hinder uitgaat van een 
bouwheer die het gebruik en het genot 
heeft op een naburig onroerend goed, 

terwijl eiser bij het uitvoeren van de 
werken niet handelde op grand van een 
door de naburige eigenaar verleend 
zakelijk of persoonlijk recht maar inge
volge een wettelijke opdracht werken 
uitvoerde voor rekening van de eigenaar, 
bij wijze van subsidiering : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerster sub 5 aan
gevoerd en afgeleid uit het gebrek 
aan belang, nu het dispositief van 
het arrest nog wettelijk verantwoord 
wordt door andere motieven dan het 
ene motief dat in het middel wordt 
bekritiseerd : 

Overwegende dat het hof van 
beroep op het in het middel bekriti
seerde motief laat volgen : « Nu ter 
zake blijkt dat de (eiser) gerechtigd 
was werken uit te voeren op een 
terrein dat aan de Nationale Land
maatschappij in eigendom toebe
hoort, dat hij die terreinen, al was 
het tijdelijk, op rechtmatige wijze in 
gebruik had in de gewone betekenis 
van het woord, en dat hij er als 
bouwheer werken heeft uitgevoerd, 
is hij, op grond van artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek, aansprake
lijk voor de meer dan gewone last 
die veroorzaakt werd aan een nabu
rig erf. Er dient niet nagegaan te 
worden welke de precieze aard en 
omvang was van dat gebruiksrecht. 
Verder is het zonder belang te 
weten op wiens intiatief (eiser) tot 
uitvoering van de werken is overge
gaan. Het volstaat dat (eiser) als 
bouwheer is opgetreden, met andere 
woorden de werken geconcipieerd 
heeft en ze in eigen naam heeft 
laten uitvoeren, al was het ook voor 
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rekening van een ander persoon. 
Dat (eiser) de werken nadien koste
loos heeft overgedragen aan de 
Nationale Landmaatschappij neemt 
niet weg dat hij als bouwheer is 
opgetreden en aile verantwoordelijk
heid draagt die een bouwheer nor
maal te dragen heeft »; 

Overwegende dat deze motieven 
niet als zelfstandige motieven voor
komen, maar enkel als een verdere 
ontwikkeling van het in het middel 
weergegeven motief; dat ze derhalve 
niet op zichzelf de beslissing verant
woorden; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het verbreken 

van het evenwicht door een stoornis 
die de grens van de gewone onge
makken van nabuurschap over
schrijdt, tot compensatie is ver
plicht, niet aileen de eigenaar van 
het onroerend goed waar die stoor
nis ontstaat, doch ook diegene die 
ten aanzien van bedoeld goed als 
houder van een zakelijk of persoon
lijk recht over een van de attributen 
van het eigendomsrecht beschikt; 
dat daarbij onverschillig is of de 
houder van dat zakelijk of persoon
lijk recht dit verkregen heeft inge
volge een overeenkomst of ingevolge 
een wettelijke bepaling; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat de hinder is ontstaan 
door toedoen van eiser, die een 
recht van gebruik en genot had op 
het naburig onroerend goed en op 
grand van dat recht als 
« bouwheer >> is opgetreden, en dat 
oordeelt dat niet dient nagegaan 
welke de precieze aard en omvang 
was van het recht, de in het mid
del ingeroepen wetsartikelen niet 
schendt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

9 juni 1983 - 1' Ieamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van van de h. Janssens de Bist
hoven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke en Houtekier. 

Nr. 562 

1' KAMER- 10 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK. 

HElD VOOR DE ZAAK DIE MEN ONDER Z!JN 
BEWARING HEEFT- GEBREK VAN DE ZAAK 
- BEGRIP. 

Uit de enkele vaststelling dat de aanwe
zigheid van ijsroom op de vloer van 
een grootwarenhuis abnormaal en niet 
voorzienbaar was, omdat, enerzijds, de 
kleur ervan geleek op die van de vloer 
en, anderzijds, de plaats gelegen was 
buiten de zuivelafdeling, kan de rech
ter niet wettig afleiden dat de « zaak », 
i.e. de vloer van de winkel, een gebrek 
vertoonde waarvoor de bewaarder van 
de zaak aansprakelijk is, daar zoda
nige vaststelling niet inhoudt dat de 
gesteldheid van die vloer abnormaal 
was (1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

(• G.B.-INNO-B.M • N.V. T. PEETERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3788) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1982 in 
hoger beroep door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van de verweerders ontvankelijk en 
gegrond verklaart, met toepassing van 

(1) Zie Cass., 6 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 395) met de verwijzingen in voetnoot 1. 
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artikel 1384, eerste lid, van bet Burger
lijk Wetboek en bijgevolg eiseres veroor
deelt tot bet betalen aan de verweerders 
van een voorscbot van 50.000 frank, 
meer de interesten, en verder de onder
zoeksmaatregelen bevolen door de eerste 
rechter bevestigt, op grond : << dat het ter 
zake vaststaat dat de gespikkeld-beige 
vloer van bet grootwarenhuis van (eise
res) ter boogte van de koffieafdeling -
waarvan niet beweerd wordt dat er zicb 
in de onmiddellijke nabijheid een afde
ling met zuivelprodukten bevond 
besmeurd was met een cremekleurige 
vetacbtige gemorste materie; dat, waar 
de aanwezigbeid van groentenafval of 
gemorste groenten op de vloer van de 
groentenafdeling als normaal voor de 
gesteldbeid van de vloer kan aangezien 
worden, de aanwezigbeid, op de vloer 
van voormelde materie in voornoemde 
omstandigbeden als abnormaal en niet 
voorzienbaar voor bet slacbtoffer voor
komt ... », 

terwijl artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek aileen bedoelt het 
gebrek door de staat waarin de 
bewaarde zaak zich bevindt en bet der
halve nodig is om een zaak te kunnen 
beschouwen als zijnde met een gebrek 
behept dat zij een abnormaal kenmerk 
of een abnormale gesteldbeid veroont; zo 
de aanwezigbeid van ijskreem op de 
vloer van een warenbuis op zicbzelf niet 
normaal is, deze aanwezigbeid daarom 
nog geen kenmerk uitmaakt van de vloer 
van dat warenhuis; de aanwezigbeid van 
ijskreem inderdaad niet impliceert dat 
die vloer zelf in slechte staat zou zijn, 
maar enkel dat hij ingevolge de nalatig
beid van een client of een aangestelde 
van eiseres bevuild is geworden; zodat 
bet vonnis, dat nergens vaststelt dat de 
vloer van het warenhuis van eiseres een 
abnormaal kenmerk vertoonde, niet op 
wettelijk verantwoorde wijze kan beslis
sen dat de aansprakelijkheid van eiseres 
in bet gedrang werd gebracht op basis 
van artikel 1384, eerste lid, van bet Bur
gerlijk Wetboek, om de enkele reden dat 
«de aanwezigbeid, op de vloer, van voor
melde materie in voornoemde omstan
digheden als abnormaal en niet voorzien
baar voor bet slachtoffer voorkomt » 
(schending van artikel 1384, eerste lid, 
van bet Burgerlijk Wetboek); 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, deels met verwijzing naar 
de uiteenzetting van de omstandig
heden van het ongeval, gegeven in 
het beroepen vonnis, vaststelt dat 

verweerster Peeters, in het grootwa
renhuis van eiseres, gevallen is over 
een roomkleurige vetachtige gemor
ste materie die zich op de beige 
vloer bevond, en dat het ongeval 
gebeurde ter hoogde van de koffie
afdeling en niet in de onmiddellijke 
nabijheid van een afdeling met zui
velprodukten; dat de rechtbank oor
deelt dat « waar de aanwezigheid 
van groentenafval of gemorste 
groenten op de vloer van de groen
tenafdeling van een grootwarenhuis 
als normaal voor de gesteldheid van 
de vloer kan aangezien worden, ten 
deze de aanwezigheid, op de vloer, 
van voormelde materie, in voor
melde omstandigheden, als abnor
maal en niet voorzienbaar voor het 
slachtoffer voorkomt », en beslist 
dat eiseres, op grand van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, volledig aansprakelijk is 
voor de door verweerster geleden 
schade, en dat het derhalve niet 
meer behoeft te worden onderzocht 
in welke mate haar aansprakelijk
heid op grand van de artikelen 1382 
en 1384, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek zou kunnen betrokken 
zijn; 

Overwegende dat de rechtbank 
aldus de beslissing laat steunen op 
de enkele vaststelling dat de aanwe
zigheid van ijsroom op de vloer van 
het warenhuis abnormaal was en 
niet voorzienbaar was voor het 
slachtoffer wegens het feit dat de 
kleur geleek op die van de vloer en 
de plaats gelegen was buiten de zui
velafdeling; 

Dat die vaststelling evenwel niet 
inhoudt dat de gesteldheid van de 
vloer abnormaal was; 

Dat de rechtbank derhalve niet 
wettig beslist dat vloer van het 
warenhuis met een gebrek behept 
was; 

Dat het middel gegrond is, 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 



-1259-

dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; houdt de kosten aan 
en zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

10 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 563 

3" KAMER - 13 juni 1983 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK-
LOOSHEIDSUITKERING WERKLOOS 
WEGENS OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKE
LIJK VAN ZIJN WIL- BEGRIP. 

De werknemer die zelf een einde aan de 
arbeidsovereenkomst maakt, is niet 
werkloos wegens omstandighede11 
onafhankelijk van zijn wil, tenzij zijn 
ontslag het gevolg is van omstandighe
den welke van die aard zijn dat van 
hem redelijkerwijze niet kan worden 
gevergd de dienstbetrekking te laten 
voortduren (1). (Art. 126 Werkloos
heidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. CATTOOR) 

ARREST 

(A.R. nr. 3435) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 november 1980 
door het Arbeidshof te Gent, afde
ling Brugge, gewezen; 

(1) Cass., 26 sept. 1977 {A.C., 1978, 122) met .. 
conclusie O.M. in Journal des Tribunaux du 
Travail, 1977, biz. 192; Cass., 18 april 1983, A.R 
r:r. 6307 (A.C., 1982-83, nr. 447). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 126, inzonderheid 
1', 134, 135, 210 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
gewijzigd, inzonderheid wat artikel 126 
betreft, door het koninklijk besluit van 
22 juli 1975, wat artikel 135 betreft, door 
het koninklijk besluit van 25 juni 1976 
en, wat artikel 210 betreft, door het 
koninklijk besluit van 1 december 1967, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat met bevestiging 
van het vonnis van de eerste rechter 
aanneemt dat verweerder zonder wettige 
reden zijn werk verliet en dat hij der
halve terecht, met toepassing van 
artikel 34 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, niet toegelaten werd 
tot het recht op werkloosheidsuitkering 
gedurende vier weken, nochtans beslist 
dat eiser ten onrechte verweerder van 
het recht op werkloosheidsuitkering uit
sloot, met toepassing van artikel 126 van 
voormeld koninklijk besluit, en dat eiser, 
eveneens ten onrechte, de reeds uitbe
taalde werkloosheidsuitkeringen terug
vorderde, met toepassing van artikel 210 
van voormeld koninklijk besluit, op 
grand : dat de gelijktijdige toepassing 
van de artikelen 126 en 134 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
in se een tegenstrijdigheid insluit; dat, 
wanneer de gewestelijke werkloosheids
inspecteur de mening is toegedaan dat 
verweerder geen aanspraak meer kan 
maken op werkloosheidsuitkeringen 
vanaf 19 maart 1979, het overbodig is 
hem niet toe te Iaten gedurende een 
periode van vier weken, ingaande op 
28 mei 1979; dat artikel 126 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
een algemene draagwijdte heeft en geen 
betrekking heeft op een bepaald beroep 
en dat ten deze verweerder nog de hoe
danigheid heeft van onvrijwillig werk
loze, daar uit geen enkel element zijn 
onwil tot werken blijkt, 

terwijl, krachtens artikel 126, 1 , van 
voormeld koninklijk besluit, alleen de 
werknemer die werkloze zonder loon 
wordt wegens omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil, op werkloosheidsuit
kering aanspraak heeft; voor de toepas
sing van deze bepaling niet vereist is dat 
de werknemer die werkloos wordt ten 
gevolge van het door hemzelf gegeven 
ontslag, bij het geven van zijn ontslag 
van een onwil tot werken zou blijk 
geven, doch enkel vereist is dat het ant
slag niet het gevolg mag zijn van 
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omstandigheden welke van die aard zijn 
dat van hem redelijkerwijze niet kan 
worden gevergd de dienstbetrekking te 
Iaten voortduren, wat door het arrest 
niet wordt vastgesteld en overigens door 
verweerder niet werd aangevoerd; het 
arrest, nu het vaststelt dat verweerder 
zonder wettige redenen zijn werk verliet 
en derhalve terecht, met toepassing van 
artikel 134 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, als werkloze door 
eigen schuld of toedoen, zijn recht op 
werkloosheidsuitkering beperkt zag wor
den, niet wettig tot het besluit kon 
komen dat verweerder nog de hoedanig
heid van onvrijwillig werkloze had, en 
derhalve ten onrechte weigert de artike
len 126 en 210 toe te passen (schending 
van de artikelen 126 en 210 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963); 
het ondenkbaar is dat een werknemer 
die, zoals verweerder, geacht wordt 
werkloos te zijn door eigen schuld of toe
doen in de zin van artikel 134 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
toch zou worden beschouwd als werkloze 
wegens omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil in de zin van artikel 126, 1', 
van dat koninklijk besluit, zodat het 
arrest, dat de uitsluiting van verweerder 
wegens werkloosheid door eigen schuld 
of toedoen op grond van artikel 134 
handhaaft en tegelijk weigert artikel 126 
toe te passen daar verweerder niettemin 
onvrijwillig werkloos zou zijn, aangetast 
is door een tegenstrijdigheid in de moti
vering, die gelijkstaat met afwezigheid 
ervan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); het arrest zijn besluit tot toe
passing van artikel 134 en tot gelijktij
dige niet-toepassing van artikelen 126 en 
210 niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de overige in het middel ver
melde bepalingen) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 126, 1', van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, aileen de werlmemer die 
werkloze zonder loon wordt wegens 
omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil, op werkloosheidsuitkering 
aanspraak heeft; 

Overwegende dat de werknemer 
die zelf een einde aan de arbeids
overeenkomst maakt, niet werkloos 
is wegens omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil, tenzij zijn ant
slag het gevolg is van omstandighe
den welke van die aard zijn dat van 

hem redelijkerwijze niet kon wor
den gevergd de dienstbetrekking te 
laten voortduren; 

Dat voor de toepassing van voor
melde bepaling niet is vereist dat de 
werknemer, door zelf een einde aan 
de arbeidsovereenkomst te maken, 
blijk heeft gegeven van zijn onwil 
tot werken; 

Overwegende dat artikel 134 van 
voormeld koninklijk besluit, dat op 
beperkende wijze de gevallen aan
geeft waarin de vrijwillig werkloze 
bovendien moet worden geacht 
werkloos door eigen schuld of toe
doen te zijn, onder 1• de werkverla
ting door de werknemer zonder wet
tige reden vermeldt; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat uit de gegevens van de 
zaak blijkt dat verweerder « zonder 
wettige reden zijn werk verliet of 
dat hij zijn werk verliet om vruchte
loos te pogen een andere betrekking 
te aanvaarden >>; dat het arrest, nu 
het beslist dat « in die omstandighe
den de eerste rechter terecht ver
weerder niet heeft toegelaten tot het 
recht op werkloosheidsuitkeringen 
gedurende vier weken >>, zodoende 
aanneemt dat het door verweerder 
gegeven ontslag niet het gevolg was 
van omstandigheden welke van die 
aard zijn dat van hem redelijker
wijze niet kon worden gevergd de 
dienstbetrekking te laten voortdu
ren, en dat hij bovendien moet wor
den geacht vrijwillig werkloos door 
eigen schuld of toedoen te zijn, in 
de zin van artikel 134 van voormeld 
koninklik besluit; 

Dat daarmee strijdig is de vast
stelling van het arrest dat verweer
der « nog de hoedanigheid van 
onvrijwillig werkloze >> heeft, vast
stelling op grond waarvan het 
arbeidshof de toepassing van de 
artikelen 126 en 210 ten deze uit
sluit; 

Dat het arbeidshof derhalve zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het de 
administratieve beslissing tenietdoet 
waarbij verweerder krachtens arti
kel 126, 1", van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 van 
het recht op werkloosheidsuitkering 
werd uitgesloten en de ten onrechte 
ontvangen uitkeringen werden 
teruggevorderd; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde besliss ing; 
gelet op artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, veroor
deelt eiser in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

13 juni 1983 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Delva, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Houtekier. 

Nr. 564 

3' KAMER - 13 juni 1983 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST VERGOEDENDE 

INTERESTEN - BEGRIP. 

2° INTERESTEN - VERGOEDENDE INTE· 

RESTEN - BEGRIP. 

1" en 2" Vergoedende intresten kunnen 
niet worden toegekend voor perioden 
die het ontstaan van de schade vooraf
gaan (1). (Art. 1382 B.W.) 

(DE LUIKSE VERZEKERING N.V. T. VAN DEN 
ABEELE EN VAN DEN EYNDE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3835) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1982 door het 
Hof van Beruep te Gent gewezen; 

Gelet op de beschikking do'lr de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 3 mei 1983 en waarbij de 
zaak naar de derde kamer verwezen 
wordt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerster gegrond verklaart, en na 
eiseres te hebben veroordeeld tot het 
betalen aan verweerster van 910.534 
frank schadevergoeding, haar tevens ver
oordeelt tot het betalen van de vergoe
dende interesten op een bedrag van 
982.7 34 frank vanaf 9 mei 1971 tot de 
datum van de uitspraak van het arrest, 
en eiseres in aile kosten veroordeelt, 

terwijl, eerste onderdeel, de vergoe
dende interesten een schadevergoeding 
uitmaken voor het nadeel dan het slacht
offer lijdt door laattijdige uitbet'\ling 
van de hem toekomende vergoedingen, 
en de vergoedende interesten derhalve 
slechts kunnen worden toegekend vanaf 
het ogenblik waarop de schade ontstaat, 
en niet kunnen worden toegekend voor 
een toekomstige schade; het arrest ten 
deze vergoedende interesten toekent 
vanaf 9 mei 1971, datum van het onge
val, op, enerzijds, de schadevergoeding 
die het nadeel vergoedt van de ver
vroegde opruststelling die slechts is 
ingegaan op 1 augustus 1974, vanaf 
welke datum deze schuld geleidelijk is 
opengevallen en, anderzijds, het verschil 
tussen het onvolledig pensioen dat ver
weerster nu geniet, en het theoretisch 
volledig pensioen, berekend op basis van 
een lucratieve overlevingsduur over een 
periode van 14 min 4 jaar, vanaf 1982, 

. derhalve op een integraal toekomstige 
schuld; het arrest ten slotte vergoedende 
interesten toekent op hetzelfde pensioen-

------------------1 verschil, voor de periode van 1 februari 
(1) Raadpl. Cass., 7 okt. 1976 (A.C., 1977, . 

149), 25 nov. 1981, A.R. nr. 1962, en 10 juni 
1982, A.R. nr. 3449 (ibid., 1981-82, nrs. 203 en 
604). 

1978 tot 1982, jaar van de uitspraak, 
vanaf 1 februari 1978, hoewel op die 
datum slechts de ee~~- annq1teit 1 yoo~, __ 
1978 van deze (puld•l'bpe:rrt~lt; 11\.l.~t l.t ~ 

' ~- ~ I , u I ( t l,, ;y/' 

I· 
tel)s 

I· 



- 1262-
arrest, door vergoedende interesten toe 
te kennen voor diverse onderdelen van 
de toegekende schadevergoeding vanaf 
vertrekdata die het geheel of gedeeltdijk 
verschuldigd worden van die onderdelen 
voorafgaan, een sehadevergoeding toe
kent die de werkelijk geleden schade 
overtreft en bijgevolg artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, uit het redengevend 
gedeelte van het arrest blijkt, enerzijds, 
dat verweerster vervroegd op rust is 
gegaan op 1 augustus 1974, anderzijds, 
dat zij op 1 juni 1982 nog een geraamde 
overlevingsduur van 10 jaar had, tijdens 
welke zij recht heeft op het verschil tus-
sen het volledige en het haar toegekend 
pensioen onder de vorm van een kapi
taal, uit hoofde waarvan zij schade heeft 
geleden; met andere woorden, de beslis
sing zelf vaststelt dat de schade op de 
beide vlakken ontstaan is respectievelijk 
op 1 augustus 1974 en 1 juni 1982; het 
arrest niet kon beslissen, zonder in 
tegenspraak te zijn met de erin 
gemaakte feitelijke vaststellingen, dat 
verweerster recht heeft op vergoedende 
intresten op beide vergoedingen bestemd 
om de twee vormen van schade te her
stellen, met ingang van 9 mei 1971, 
datum van het ongeval, ei1 het arrest, in 
deze mate dat het op een tegenstrijdig
heid tussen redengeving en beschikkend 
gedeelte berust, artikel 97 van de Grand
wet schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel 

aileen gericht is tegen de veroorde-
ling van eiseres tot betaling van de 
vergoedende interesten op een 
bedrag van 982.734 frank van 9 mei 
1971, datum van het ongeval, tot 
1 juni 1982, datum van het arrest; 

Overwegende dat dit bedrag onder 
meer een schadepost omvat voor 
inkomstenverlies van 1 augustus 
1974 tot 31 januari 1978 en vanaf 
1 juni 1982; 

goed wordt voor dezelfde perioden 
als die waarvoor de vergoeding voor 
inkomstenverlies wordt toegekend; 

Dat het arrest derhalve vergoe
dende intresten toekent voor perio
den die het ontstaan van de schade 
voorafgaan; dat het aldus een ver
goeding toekent voor niet geleden 
schade en artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het eise
res veroordeelt tot betaling van ver
goedende interesten op 982.734 
frank; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

13 juni 1983 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Delva, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Van Ryn. 

Nr. 565 

3" KAMER - 13 juni 1983 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - FOUT - BEOORDE

LING. 

De tout die met toepassing van de arti
kelen 1382 en 1383 B. W. tot vergoeding 
verplicht, moet in elk afzonderlijk 
geval in Ieite worden beoordeeld, gelet 
op de omstandigheden van de zaak (1). 

Dat het hof van beroep beslist dat 
de vergoeding voor inkomstenverlies 
terzelfder tijd de vergoeding behelst 
voor materiele schade wegens aan
tasting van de fystieke integriteit; 
dat, hoewel zulk een schade kan 
ontstaan zijn vanaf de datum van 
het ongeval, het hof van beroep door 
deze beslissing evenwel te kennen l-----------------
geeft dat die schade ten deze ver- (1) Cass., 11 april 1979 (A.C., 1978-79, 967). 
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(HENDRICKX T. ANTOINE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3851) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op de beschikking door de 
eerste voorzitter van het Hof gena
men op 3 mei 1983 en waarbij de 
zaak naar de derde kamer verwezen 
wordt; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, meer bepaald van 
het wettelijk begrip « fout » erin vervat, 
en, voor zoveel nodig, 97 van de Grand
wet, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
• dat, zoals uit de overgelegde stukken 
blijkt, het ongeval dat eraan ten grand
slag ligt, toe te schrijven is aan de 
samenlopende fouten welke door (eise
res) en (verweerder) begaan werden; dat 
(eiseres) de onvoorzichtigheid beging 
haar voertuig in de avond van 24 oktober 
1976 toe te vertrouwen aan (verweerder) 
ten einde hem toe te Iaten er samen·met 
(haar) zoon, Bogaerts Patrick, geboren 
op 5 april 1962, en aldus veertien jaar 
oud op het ogenblik van de feiten, een 
uitstap in de streek mede te doen; dat zij 
er zich rekenschap van diende te geven 
dat zulks een gevaar voor ongevallen 
inhield, gezien de leeftijd van (verweer
der), geboren op 31 augustus 1976 
(bedoeld wordt : 31 augustus 1958) en 
aldus achttien jaar op het ogenblik van 
de feiten, en de roekeloosheid welke jon
geren van deze leeftijd bij het besturen 
van een voertuig, inzonderheid tijdens 
uitstappen, kunnen betonen; dat deze 
roekeloosheid overigens blijkt uit de fei
telijke omstandigheden van het ongeval; 
dat ten deze zonder belang is dat (ver
weerder) zijn militaire dienstplicht ver
vulde, hij bij zijn eenheid als " takelaar 
van diverse karweien bij zware voertui
gen " in aanmerking zou komen, de weg 
zeer goed kende en ''van kindsbeen af " 
met wagens vertrouwd te zijn , en 
rekening houdende met de zwaarte van 
de fouten twee derde van de aansprake
lijkheid ten laste legt van eiseres en een 
derde dee! ten laste van verweerder, 

terwijl eiseres, onder meer in haar 
aanvullende conclusie voor het hof van 
beroep aanvoerde dat « het bovendien 
geenszins opgaat om eveneens in hoofde 
van (eiseres) enige fout te weerhouden, 
namelijk op grond dat zij zelf aansprake
lijk zou zijn door haar voertuig toe te 
vertrouwen aan een jongeman van 
18 jaar; dat zulks geenszins kan opgaan, 
temeer daar uit het proces-verbaal en uit 
de inlichtingen blijkt dat deze jongen 
van 18 jaar tevens zijn militaire dienst
plicht vervulde en. hij bij zijn eenheid in 
aanmerking komt als takelaar van 
diverse karwijen bij zware voertuigen; 
dat bovendien de weg welke (verweer
der) dien(de) af te leggen door hem zeer 
goed gekend was (cfr. zijn eigen verkla
ring op het zittingsblad, Krijgsraad 
Luik); dat het geenszins opgaat a priori 
voor te houden dat een jongeman van 18 
jaar roekeloos en onvoorzichtig is, 
temeer omdat zijn hoedanigheid in het 
Ieger het tegendeel bewijst » en dat 
« bovendien de jongeman zelf verklaart 
vertrouwd te zijn met wagens •, zodat 
« er dan ook in hoofde van (eiseres) geen 
enkele fout kan worden weerhouden en 
er geen enkele reden is om de verdeling 
van aansprakelijkheid te weerhouden »; 
krachtens de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek elkeen aanspra
kelijk is voor de schade die door zijn 
fout is ontstaan, en bedoelde fout in con
creto moet worden beoordeeld; het arrest 
geenszins vaststelt dat eiseres op de 
hoogte was van het feit, of diende te 
weten dat verweerder persoonlijk, en in 
concreto een roekeloos bestuurder was; 
eiseres bedoelde eigenschap ook niet kon 
afleiden uit « de feitelijke omstandighe
den van het ongeval •, dat noodzakelij
kerwijze slechts plaatsvond na het toe
vertrouwen van de wagen aan verweer
der; de aansprakelijkheid van eiseres 
niet kan aangehouden worden op grond 
van « de roekeloosheid welke jongeren 
van deze leeftij d bij het besturen van 
een voertuig, inzonderheid tijdens het 
uitstappen, kunnen betonen »; eiseres 
integendeel in concreto oordeelde dat 
verweerder geen roekeloos bestuurder 
was, mede gelet op het feit dat hij zijn 
militaire dienstplicht vervulde en hij bij 
zijn eenheid als « takelaar van diverse 
karweien bij zware voertuigen » in aan
merking kwam, dat hij de weg zeer goed 
kende en dat hij « van kindsbeen af » 
met wagens vertrouwd was; het hof van 
beroep bedoelde feiten niet vermocht te 
verwerpen als zijnde zonder belang en 
niet ter zake dienend; het hof van beroep 
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geen andere specifieke feiten of omstan
digheden in acht neemt om te oordelen 
dat eiseres ten deze, en in concreto, een 
fout had begaan; zodat het hof van 
beroep niet zonder de schending van het 
foutbegrip, vervat in de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, ver
mocht, uitgaande van de feitelijke vast
stellingen die het deed, eiseres gedeelte
lijk aansprakelijk te stellen voor de 
schade die zij had opgelopen : 

Overwegende dat de fout, die met 
toepassing van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek tot 
vergoeding verplicht, in elk afzon
derlijk geval in feite moet worden 
beoordeeld, gelet op de omstandig
heden van de zaak; dat, nu door het 
arrest niet wordt ontkend dat ver
weerder de wettelijke voorwaarden 
vervulde om een auto te besturen, 
de enkele overweging nopens « de 
roekeloosheid welke jongeren van 
deze leeftijd bij het besturen van 
een voertuig, inzonderheid tijdens 
1itstappen, kunnen betonen », aan 
die wijze van beoordeling niet 
beantwoordt; 

Overwegende dat de roekeloosheid, 
zoals zij blijkt uit de omstandighe
den van het ongeval, op zich zelf 
geen element kan zijn om de fout 
van eiseres op het ogenblik van het 
toevertrouwen van haar auto aan 
verweerder te beoordelen; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
aanvoert, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Biitzler. 

Nr. 566 

3' KAMER - 13 juni 1983 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERMELDING VAN DE WEITELIJKE 
BEPALINGEN - BEPALINGEN ZONDER VER
BAND MET DE AANGEVOERDE GRIEF. 

In burgerlijke zaken is niet ontvankelijk 
het middel dat schending aanvoert van 
een wettelijke bepaling die geen ver
band houdt met de aangevoerde grief 
(1). 

(PROMEDIA N.V. T. DE BORST) 

ARREST 

(A.R. nr. 3880) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 april 1982 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15, 20, 35 
van de bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, gewijzigd door de 
wet van 21 november 1969, 1, 2 en 3 van 
de wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut van de handelsvertegen-
woordigers, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster te betalen de sam 
van 83.575 frank, meer de wettelijke 
intresten vanaf 24 januari 1977 en de 
gerechtelijke intresten, op grand : dat, 
wanneer het loon van de werknemer ver
anderlijk is, zoals het voor handelsverte
genwoordigers die geheel of gedeeltelijk 
op commissieloon werken het geval is, 
de berekening van de opzeggingsvergoe-

13 juni 1983 _ 3' kamer _ Voorzitter : 1--d-in_g_g_e_s_c_h_ie_d_t_o_p_g_r_o_n_d_v_a_n_h_e_t_g_e_m_i_d
de h. Delva, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui- - (1) Cass., 18 feb. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 344). 
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delde van de twaalf voorafgaande 
maanden; dat zeker niet bedoeld kan 
worden het vorige kalenderjaar, ten deze 
het jaar 1976, maar wel de periode die 
het dichtst aansluit bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst; dat ter zake der
halve moet rekening gehouden worden 
met de twaalf maanden die het einde 
van de arbeidsovereenkomst voorafgaan, 
namelijk tussen 1 februari 1976 en 
31 januari 1977, 

terwijl, overeenkomstig artikel 35, § 2, 
van de bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, de berekening 
van de opzeggingsvergoeding, met 
betrekking tot commissielonen en veran
derlijke verdiensten, dient te gebeuren 
op basis van het loon van het « vorig 
jaar >>; het begrip « vorig jaar » wijst op 
het kalenderjaar dat voorafgaat aan het 
j aar tij dens hetwelk de arbeidsovereen
komst voor bedienden is geeindigd; bij
gevolg de beslissing van het arrest, 
waarbij aan verweerster een opzeggings
vergoeding wordt toegekend, berekend 
op basis van de commissielonen ver
diend in de loop van de 12 maanden die 
het einde van de arbeidsovereenkomst · 
voorafgaan, en niet op basis van de com
missielonen verdiend tijdens het kalen
derjaar voorafgaand aan het jaar waarin 
de arbeidsovereenkomst werd beeindigd, 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de artikelen 15, 20, 35 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1, 2 
en 3 van de wet van 30 juli 1963) : 

Overwegende dat eiseres aanvoert 
dat, overeenkomstig artikel 35, § 2, 
van de wetten betreffende het 
bediendencontract, voor de bereke
ning van de opzeggingsvergoeding, 
de commissielonen in aanmerking 
komen die verdiend werden tijdens 
het kalenderjaar dat de beeindiging 
van de overeenkomst voorafgaat; 

Overwegende dat luidens dit arti
kel 35, § 2, de commissielonen wor
den berekend naar het loon van het 
vorig jaar « voor de toepassing van 
de artikelen 3, § 2, 15, 16, 17, 26 en 
34ter »; 

Dat de berekening van de opzeg
gingsvergoeding niet geregeld wordt 
door een van deze artikelen maar 
door artikel 20 van dezelfde wetten, 

Dat artikel 35, § 2, derhalve geen 
verband huudt met de aangevoerde 
grief; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

13 juni 1983 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Delva - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 567 

2' KAMER- 14 juni 1983 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE 
GEWEITIGDE VERDENKING - STRAFZAKEN 
- VERZOEK GERICHT TEGEN DE CORREC· 
TIONELE RECHTBANK - VERDENKING NIET 
GERICHT TEGEN DE RECHTBANK, MAAR 
ENKEL TEGEN DE LEDEN VAN EEN KAMER 
VAN DIE RECHTBANK- NIET ONTVANKELIJK 
VERZOEK. 

2° WRAKING - STRAFZAKEN - PROCE· 
DURE. 

1' Niet ontvankelijk is het verzoek van 
de beklaagde of van de burgerlijke 
partij tot verwijzing op grand van 
gewettigde verdenking wanneer het is 
gericht tegen de correctionele recht
bank waarbif vervolgingen aanhangig 
zijn en gegrond is op feiten waarbij 
niet de rechtbank is betrokken, maar 
enkel de magistraten van een kamer 
van die rechtbank (1). 

2' Wraking wordt voorgedragen bij een 
akte die is neer te leggen ter griffie 

(1) Zie Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978 79, 646} 
en 9 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr 18) 
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van het gerecht waarbij de zaak aan
hangig is (2). (Impliciet.) (Art. 835 
Ger.W.) 

(DE MEESTER F., DE MEESTER, L. T. DE !NTER
COMMUNALE VEREN!GING VOOR DE AUTOWEG 
E3; BETON-WEGENBOUW N.V. T. VAN STEER
THEM, VAN CAUWENBERGHE; BETON-WEGEN-

BOUW N.V. T. SEMINCK, DE GANSEMAN) 

ARREST 

(A.R. nrs. 8031 en 8032) 

HET HOF; - Gelet op de ver
zoekschriften, op 18 april 1983 neer
gelegd ter griffie van het Hof en 
strekkend tot onttrekking aan de 
Correctionele Rechtbank te Gent en 
tot verwijzing naar een andere cor
rectionele rechtbank op grond van 
gewettigde verdenking, overeen
komstig artikel 542, tweede lid, van 
het W etboek van Strafvordering, 
van de hierna vermelde zaken die 
bij die correctionele rechtbank aan
hangig zijn, althans tot toepassing 
van artikel 546 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

1' de zaak notitienummer 13.202179 
betreffende de door het openbaar 
ministerie ingestelde strafvervolgin
gen tegen Frans de Meester en 
Leopold de Meester, en de ermee 
samengevoegde zaken; 

2' de zaak notitienummer 26.718/82 
betreffende de vordering van de 
naamloze vennootschap Beton
Wegenbouw, rechtstreeks dagende 
,burgerlijke partij, tegen Eddy Van 
Steerthem en Gilbert Van Cauwen
berghe, rechtstreeks gedaagden, en 
de ermee samengevoegde zaken; 

3' de zaak notitienummer 28.044/82 
betreffende de vordering van de 
naamloze vennootschap Beton
Wegenbouw, rechtstreeks dagende 
burgerlijke partij, tegen Eric 
Seminck en Etienne de Ganseman, 
rechtstreeks gedaagden, en de 
ermee samengevoegde zaken : 

Overwegende dat de verzoekers 
Frans De Meester en Leopold De 

(2) Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 648). 

Meester bij beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, van 16 juni 
1982, naar de correctionele recht
bank aldaar verwezen werden ter 
zake van valsheden in geschriften, 
gebruik van vervalste geschriften en 
oplichtingen (zaak notitienummer 
13.202179); dat verzoekster, de naam
loze vennootschap Beton-Wegen
bouw, rechtstreeks dagvaardde voor 
de Correctionele Rechtbank te Gent, 
Eddy Van Steerthem en Gilbert Van 
Cauwenberghe, ter zake van valshe
den in geschriften, gebruik van ver
valste geschriften en oplichtingen 
(zaak notitienummer 26.718/82) en 
Eric Seminck en Etienne De Ganse
man, ter zake van valsheden in 
geschriften, gebruik van vervalste 
geschriften en opllchtingen (zaak 
notitienummer 28.044/82); dat de 
drie voormelde zaken thans aanhan
gig zijn bij de vijfde kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent, zitting houdend in correctio
nele zaken die, op 17 januari 1983, de 
samenvoeging ervan heeft bevolen 
ten einde ze, in het belang van een 
goede rechtsbedeling, bij een vonnis 
te beslechten; 

Overwegende dat de verzoek
schriften, strekkende tot onttrek
king van de drie samengevoegde· 
zaken aan de Correctionele Recht
bank te Gent en tot verwijzing naar 
een andere correctionele recht
bank, op dezelfde gronden steunen; 
dat er derhalve aanleiding bestaat 
om ze samen te voegen en erover te 
beslissen bij hetzelfde arrest; 

Overwegende dat de verzoekers 
tot staving van de aanvraag de vol
gende omstandigheden aanvoeren : 

Overwegende dat de verzoekers 
menen, op grond van het geheel van 
de hierboven aangehaalde omstan
digheden, dat de noodzakelijke sere
niteit en vooral de onpartijdige 
geest waarin de rechtbank de zaken 
in het vervolg zou moeten behande
len, niet !anger is gewaarborgd; 
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Overwegende dat uit de door de 
verzoekers aangevoerde middelen 
niet blijkt dat de verdenking is 
gericht tegen de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Gent, maar integen
deel dat zij enkel de magistraten 
betreft die zitting hebben in de 
vijfde kamer van die rechtbank die 
voormelde zaken behandelt; dat de 
verzoeken geen vorderingen zijn tot 
verwijzing wegens gewettigde ver
denking zoals bepaald in de artike
len 542 en volgende van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat, in de veronderstelling dat de 
gronden in de verzoekschriften aan
gevoerd een reden zouden zijn tot 
wraking van bedoelde magistraten, 
het Hof hiervan niet vermag kennis 
te nemen, zoals blijkt uit de artike
len 828 en volgende van het Gerech
telijk Wetboek; 

Dat de verzoeken mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

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

14 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - GeliJklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaat : mr. R. 
Biitzler. 

Nr. 568 

2' KAMER - 14 juni 1983 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERlNG COR
RECTlONELE EN POLlTIEZAKEN - OVER DE 
SCHULD EN DE STRAP MAG NIET BJJ AFZON
DERLIJKE BESLISS!NGEN UITSPRAAK WOR
DEN GEDAAN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - KAMER VAN lNBESCHULDI
GINGSTELLlNG DIE TE BESLlSSEN HEEFT 
OVER EEN VORDERING TOT lNTERNERING -
TOEPASSELlJKE REGELS VAN RECHTSPLE
G!NG. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN STRAFVORDERlNG 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
VORDERlNG TOT INTERNERlNG - KAMER 
VAN lNBESCHULDIGINGS'I:ELLING MAG NIET, 
B!J AFZONDERLlJKE BESLlSSlNGEN, ENER
ZlJDS HET FElT BEWEZEN VERKLAREN EN 
ZlCH UITSPREKEN OVER DE GEESTESTOE
S'l:AND VAN DE VERDACHTE TEN T!JDE VAN 
DAT FElT, EN ANDERZlJDS UlTSPRAAK DOEN 
OVER DE GEESTESTOESTAND VAN DE VER
DACHTE TEN T!JDE VAN DE lNTERNERING. 

4° BESCHERMING VAN DE MI\..AT
SCHAPPIJ - VORDERlNG TOT INTERNE

RING- KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTEL
LING MAG NIET BIJ AFZONDERLIJKE BESLIS
SlNGEN ENERZ!JDS HET FElT BEWEZEN VER
KLAREN EN ZICH UITSPREKEN OVER DE 
GEESTESTOESTAND VAN DE VERDACHTE OP 
HET OGENBLIK VAN DAT FElT, EN ANDER
ZlJDS UITSPRAAK DOEN OVER DE GEESTES
TOESTAND VAN DE VERDACHTE TEN TIJDE 
VAN DE !NTERNERING. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
DRAAGW!JDTE - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DER!NG - BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - VORDERING TOT INTERNERING 
- TWEE AFZONDERLIJKE BESLlSSlNGEN 
OVER HET BEWEZEN Z!JN VAN HET FEIT EN 
DE GEESTESTOESTAND VAN DE VERDACHTE 
OP HET OGENBLlK VAN HET FEIT, ENERZlJDS, 
EN OVER DE GEESTESTOESTAND VAN DEVER
DACHTE TEN TlJDE VAN DE !NTERNERING, 
ANDERZIJDS - VOORZlEN!NG TEGEN DE 
TWEEDE BESLlSSING - DRAAGWlJDTE. 

6° CASSATIE- OMVANG- STP.AFZAKEN

STRAFVORDER!NG - VORDERING TOT INTER 
NERING - TWEE AFZONDERL!JKE BESLISSIN
GEN OVER HET I3EWEZEN ZIJN VAN HET FElT 
EN DE GEESTESTOESTAND VAN DE VER
DACHTE OP RET OGENBLIK VAN HET FElT, 
ENERZIJDS, EN OVER DE GEESTESTOESTAND 
VAN DE VERDACHTE TEN TIJDE VAN DE 
!NTER'I:ER!NG, ANDERZ!JDS - VOORZ!ENING 
TEGEI\ ill·~ 'TWEEDE BESLIS.SING - DRAAG 
WIJD'J'~. 
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1" In correctionele en politiezaken mag 
niet bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak worden gedaan over de schuld, 
enerzijds, en over de straf, anderzijds 
(1). 

2" Wanneer de kamer van inbeschuldi
gingstelling te beslissen heeft over een 
vordering tot internering zijn de regels 
van de rechtspleging in correctionele 
zaken toepasselijk. (Art. 31 Wet 
Bescherming Maatschappij.) 

3" en 4" De kamer van inbeschuldiging
stelling die te beslissen heeft over een 
vordering tot internering mag niet bij 
afzonderlijke beslissingen uitspraak 
doen over het bewezen zijn van het 
feit en de geestestoestand van de ver
dachte op het ogenblik van het feit, 
enerzijds, en over de geestestoestand 
van de verdachte ten tijde van de 
internering, anderzijds. 

5" en 6" Wanneer de kamer van inbe
schuldigingstelling, tot berechting van 
een vordering tot internering, bij 
afzonderlijke beslissingen enerzijds 
het feit bewezen heeft verklaard en 
zich uitgesproken heeft over de gees
testoestand van de verdachte op het 
ogenblik "an dat feit, en anderzijds 
uitspraak heeft gedaan over de gees
testoestand van de verdachte ten tijde 
van de internering, brengt de voorzie
ning tegen de tweede beslissing nood
zakelijk mee dat het Hof de wettigheid 
van de eerste beslissing moet onder
zoeken, ook al is de voorziening tegen 
de wr~te beslissing niet ontvankelijk 
(2). 

(EGGERS) 

ARREST 

( 1\.R. nr. 8080) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 februari 1982 en 
29 maart 1983 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 27 april 1982; 

(1) Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1066). 

(2) Zie het arrest vermeld in de noot 1. 

Overwegende dat de voorzienin
gen samenhangend zijn, zodat er 
reden is om ze te voegen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 189, 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 7, 9, 11 en 31 van de wet 
van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, als vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964 : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd ter zake van : te Willebroek, 
op 10 augustus 1980, opzettelijk met 
het oogmerk om te doden, Monique 
Eggers te hebben gedood; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, bij arrest 
van 16 februari 1982, heeft beslist 
dat eiser het hem ten laste gelegde 
feit, dat door de artikelen 392 en 393 
van het Strafwetboek misdaad 
wordt genoemd, heeft gepleegd en 
dat hij, op het ogenblik van het feit, 
zich bevond in een van de in 
artikel 1 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij bepaalde 
staten; dat het arrest voorts een col
lege van deskundigen benoemt ten 
einde te onderzoeken of eiser zich 
thans nog bevindt hetzij in staat 
van krankzinnigheid, hetzij in een 
ernstige staat van geestesstoornis of 
zwakzinnigheid, die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn 
daden, en of hij een gevaar uit
maakt voor zichzelf of voor de maat
schappij; dat het arrest ten slotte de 
beslissing over de kosten aanhoudt; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, bij arrest 
van 29 maart 1983, na deskundigen
onderzoek, de internering van eiser 
gelast; 

Overwegende dat de regels die 
toepasselijk zijn op de rechtsbede
ling in correctionele en politiezaken 
de beoordeling van de schuld en de 
straftoemeting zo nauw met elkaar 
verbinden dat geen uitspraak door 
afzonderlijke beslissingen mag wor
den gedaan over de schuld enerzijds 
en de op te leggen straf anderzijds; 
dat, naar luid van artikel 31 van de 
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wet tot bescherming van de maat
schappij, de bepalingen betreffende 
de vervolgingen in correctio
nele en criminele zaken toepasselijk 
zijn op de bij die wet voorgeschre
ven procedures, behoudens de afwij-

. kingen die zij bepaalt; dat hieruit 
volgt dat, wanneer - zoals ten deze 
- de kamer van inbeschuldiging
stelling, overeenkomstig artikel 7 
van die wet, te beslissen heeft over 
een vordering tot internering, de 
regels van de rechtspleging in cor
rectionele zaken toepasselijk zijn; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling derhalve niet 
vermocht bij afzonderlijke beslissin
gen uitspraak te doen, enerzijds 
over het bewezen zijn van het feit 
en de geestestoestand van eiser op 
het ogenblik van het feit, anderzijds 
over de geestestoestand van eiser 
ten tijde van de internering; 

Overwegende dat de voorziening 
die gericht is tegen het arrest van 
29 maart 1983, dat de internering 
van eiser gelast, noodzakelijk het 
onderzoek omtrent de wettigheid 
van het arrest van het arrest van 
16 februari 1982 aan het Hof onder
werpt, ook a! is de voorziening 
tegen dit arrest niet ontvankelijk; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat blijkt dat de arresten van 
16 februari 1982 en 29 maart 1983 
nietig zijn, behalve in zoverre het 
arrest van 16 februari 1982 een des
kundigenonderzoek beveelt; 

naar het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

14 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. 'l'illekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 569 

2' KAMER - 15 juni 1983 

1° VOORLOPIGE HECH'l'ENIS- BEVEL 

TOT AANHOUDING - VEREISTE VERMELDIN
GEN. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG, ART. 177 - VRAAG BETREF
FENDE DE OVEREENSTEMMING VAN DE BEL
GISCHE WETGEVING MET HET VERDRAG OF 
MET DE DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE 
GEMEENSCHAP VERRICHTE HANDELINGEN -
ONBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN JUSTI
TIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

3° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
E.E.G.-VERDRAG, ART. 67 - KAPITAALVER
KEER - RICHTLIJN VAN 11 ME! 1960 - BEL
GISCHE REGELING BETREFFENDE DE WISSEL
CONTROLE - OVEREENSTEMMING. 

4° WISSELCON'l'ROLE BESLUITWET 
VAN 6 OKT. 1944 TOT OPRICHTING VAN HET 
INSTITUUT VOOR DE WISSEL EN REGENTSBE
SLUIT VAN 6 OKT. 1944 BETREFFENDE DE WIS
SELCONTROLE - OVEREENSTEMMING MET 
ART. 6 VAN DE RICHTLIJN VAN 11 ME! 1960 
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN ART. 67 
VAN HET E.E.G.-VERDRAG. 

1" Het bevel tot aanhouding moet de 
opgave bevatten van de feiten waar
voor het bevel wordt verleend, met de 
vermelding van de wetten die bepalen 
dat die feiten misdaden of wanbedrij
ven zijn (1). (Art. 96 Sv.) 

2" Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen is niet bevoegd om, 
krachtens art. 177 E.E.G.-Verdrag, uit' 

Om die redenen, voegt de voorzie
ningen; vernietigt de bestreden 
arresten, behalve in zoverre het 
arrest van 16 februari 1982 een des
kundigerionderzoek beveelt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest van 
16 februari 1982 en van het vernie
tigde arrest van 29 maart 1983; laat
de kosten ten laste van de Staat; 1-----------------
verwijst de aldus beperkte zaak (1) Cass., 5 mei 1975 (A.C., 1975, 975). 
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spraak te doen over de overeenstem
ming van de Belgische Wetgeving met 
dat Verdrag of met de door de instel
Jingen van de Gemeenschap verrichte 
handelingen (2). 

3' en 4' Art. 6 van de richtlijn van 11 mei 
1960 voor de inwerkingtreding van 
art. 67 van het E.E.G.-Verdrag, dat 
enkel voor de toekomst geld~ is in elk 
geval niet toepasselijk op de besluit
wet van 6 okt. 1944 tot oprichting van 
een Belgisch-Luxemburgs Instituut 
voor de Wissel en evenmin op het 
Regentsbesluit van 6 okt. 1944 betref
fende de wisselcontrole. 

(PIRON) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 2988) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1983 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest beslist dat er tegen 
eiser aanwijzingen bestaan dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stukken, 
oplichting en overtredingen van de 
regels betreffende de wisselcontrole, en 
meer bepaald van de verordeningen F, I 
en J van het Belgisch-Luxemburgs Insti
tuut voor de Wissel, zonder opgave even
wei van de door eiser overtreden bepa
lingen, zodat eiser ingevolge die onnauw
keurigheid niet kan weten welke feiten 
hem worden verweten, en bijgevolg zijn 
verdediging niet kan voorbereiden : 

Overwegende dat het aanhou
dingsbevel, waarnaar het arrest ver
wijst en waarvan het de redenge
ving overneemt, overeenkomstig 
artikel 96 van het W etboek van 
Strafvordering de opgave bevat van 
de feiten waarvoor het wordt ver
leend, met vermelding van de wet
ten die bepalen dat die feiten misda
den of wanbedrijven zijn; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

(2) Cass., 29 april 1969 (A.C, 1969, 821). 

Over het tweede en derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 67 tot 81, 103 tot 110 
van het Verdrag tot Oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 
ondertekend te Rome op 25 maart 1957 
en goedgekeurd bij de wet van 2 decem
ber 1957, alsook van de E.E.G.-richtlijnen 
van 11 mei 1960 en 18 december 1962 
inzake het vrije kapitaalverkeer, 

doordat het arrest de handhaving 
beveelt van het tegen eiser, onder meer 
wegens overtredingen van de regels 
betreffende de wisselcontrole, verleende 
bevel tot aanhouding, 

terwijl die regeling afbreuk doet aan 
het door het Verdrag en voormelde richt
lijnen gewaarborgde vrije kapitaalver
keer, nu artikel 6 van de richtlijn van 
11 mei 1960 bepaalt dat « de Lid-Staten 
ernaar streven binnen de Gemeenschap 
geen nieuwe deviezenbeperkingen ter 
zake van het bij het in werking treden 
van deze richtlijn reeds geliberaliseerde 
kapitaalverkeer in te stellen, noch de 
bestaande regelingen beperkender te 
maken »; 

het derde, hieruit afgeleid dat de mis
drijven van valsheid in geschriften, 
gebruik van valse stukken en oplichting 
enkel zijn gepleegd om de met het 
E.E.G.-Verdrag strijdige wetten op de 
wisselcontrole te ontduiken : 

Overwegende dat het arrest de 
beslissing met betrekking tot de aan 
eiser ten laste gelegde overtredin
gen van de regeling betreffende de 
wisselcontrole grondt op de besluit
wet van 6 oktober 1944 tot oprich
ting van een Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de Wissel en het 
Regentsbesluit van 6 oktober 1944 
betreffende de wisselcontrole; 

Overwegende dat artikel 6 van de 
E.E.G.-richtlijn van 11 mei 1960, die 
enkel betrekking heeft op nieuwe 
deviezenbeperkingen of op wijzigin
gen in de bij het in werking treden 
van die bepaling reeds bestaande 
regelingen, in elk geval op die wet
telijke bepalingen niet van toepas
sing is; 

Overwegende dat de middelen 
niet nauwkeurig aangeven m welk 
opzicht het arrest een schending 
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inhoudt van andere bepalingen van 
het Verdrag van Rome; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat het arrest beslist om aan het 
Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen geen prejudicieel 
geschil voor te leggen krachtens 
artikel 177 van het Verdrag van Rome, 

terwijl eiser het hof had verzocht om 
de vraag voor te leggen of de Belgische 
wetgeving inzake wisselcontrole a! dan 
niet in overeenstemming is met de bepa
lingen van genoemd verdrag : 

Overwegende dat het Hof van Jus
title van de Europese Gemeenschap
pen met toepassing van artikel 177 
van het E.E.G.-Verdrag bevoegd is 
om, bij wijze van prejudiciele beslis
sing, een uitspraak te doen over de 
uitlegging van dit verdrag, van de 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handelingen en van 
de statuten van bij besluit van de 
Raad van genoemde gemeenschap 
ingestelde organen; 

Overwegende dat eiser in zijn ver
zoek niet een vraag voorlegde 
betreffende de uitlegging doch 
betreffende de overeenstemming 
van de Belgische wetgeving op de 
wisselcontrole met de bepalingen 
van het Verdrag of de door de 
instellingen van de Gemeenschap 
verrichte handelingen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
title krachtens artikel 177 van het 
E.E.G.-Verdrag niet bevoegd is om 
daarover uitspraak te doen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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; 

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

15 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Jacques 
de Suray, Brussel. 

Nr. 570 

2' KAMER - 15 juni 1983 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING, ART. 78 - NIET GOEDGEKEURDE DOOR· 
HALINGEN - TOEPASINGSGEBIED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN - DOORHALINGEN ALS NIET 
BESTAANDE BESCHOUWD. 

1' Het bepaalde in art. 78 Sv., luidens 
hetwelk niet goedgekeurde doorhalin
gen als niet bestaande worden 
beschouwd, is toepasselijk op alle 
autbentieke akten van de strafproce
dure (1). 

2' Nietig is het arrest wanneer in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van het hoi van beroep, waarop de 
zaak werd behandeld en voor uit
spraak tot een latere datum werd ver
daagd, de samenstelling van het hoi 
van beroep is vermeld op een blad dat 
boven op het stuk werd gekleeid zon
der dat die toevoeging werd goedge
keurd (2). 

(BAYRAK) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3025) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 25 april 1979 (A.C, 1978-79, 1012). 

(2) Cass., 2 feb. 1983 (A.C, 1982-83, nr. 315). 
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Over bet ambtsbalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 78 van het Wetboek van Straf
vordering, 101, derde lid, en 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de door het hof van beroep 
op 21 maart 1983 gehouden terecht
zitting, waarop de zaak werd behan
deld en voor uitspraak van het 
arrest werd verdaagd tot 20 april 
1983, de samenstelling van het hof 
van beroep vermeldt op een blad dat 
boven het stuk werd gekleefd zon
der dat die toevoeging werd goedge
keurd; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
aile authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet goedge
keurde toevoeging als niet be
staande wordt beschouwd; 

Dat het arrest nietig is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

15 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 571 

2' KAMER - 15 juni 1983 

STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK -
RECHTER DIE NIET ALLE ZITTINGEN HEEFT 
BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS BEHAN
DELD - NIETIGHEID VAN HET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK NIETIG - VONNIS IN HOGER 
BEROEP VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK, DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT, 
EVENEENS NIETIG. 

1' Nietig is bet vonnis van de politie
recbtbank dat is gewezen door een 
recbter die niet alle zittingen beeft bij
gewoond waarop de zaak is bebandeld 
(1). 

2' Wanneer bet vonnis van de politie
recbtbank nietig is, omdat de recbter 
die bet beeft uitgesproken niet alle zit
tingen beeft bijgewoond waarop de 
zaak is bebandeld, is bet bet vonnis in 
boger beroep van de correctionele 
recbtbank, dat die nietigbeid over
neemt, eveneens nietig (2). 

(STEENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2879) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 februari 1983 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

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

Over bet middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
Politierechtbank te Charleroi onder 
voorzitterschap van rechter Thiran 
de behandeling van de zaak heeft 
aangevat op de terechtzitting van 
21 maart 1982; dat die rechtbank de 
zaak verder heeft behandeld op de 

1° RECHTEHLIJKE ORGANISATIE (1) en (2) Cass., 9 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE nr 19). 
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terechtzittingen van 30 april en 
12 mei 1982 en dat in het eerste pro
ces-verbaal de naam van rechter 
Hanse en in het tweede proces-ver
baal de naam van rechter Culot zijn 
doorgehaald en vervangen door de 
naam van rechter Thiran, zonder 
dat die doorhalingen regelmatig zijn 
goedgekeurd; dat het vonnis van de 
politierechtbank is gewezen door 
rechter Thiran; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering, dat van toepassing is op 
aile authentieke akten van de straf
rechtspleging, een niet goedge
keurde doorhaling als niet be
staande wordt beschouwd; 

Dat bijgevolg de rechter die het 
beroepen vonnis heeft bewezen, niet 
aile zittingen over de zaak heeft bij
gewoond; dat dit vonnis derhalve 
nietig is; 

Overwegende dat het bestreden 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
middelen van eiser die niet kunnen 
leiden tot een cassatie zonder ver
WtJzmg, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering en burgerlijke rechts
vorderingen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; !aat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdende in hager beroep. 

15 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dassesse. 

vonnis, nu het het beroepen vonnis Nr. 572 
met overneming van de gronden op 
dezelfde gronden bevestigt, die nie- 2' KAMER - 15 juni 1983 
tigheid overneemt; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingeste!de burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

VERJAR!NG - STRAFZAKEN - VEROORDE· 

LING - ONMOGEL!JKHEID VOOR HET HOF NA 
TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL DAN 
NIET VERJAARD WAS - VERNIETIGING MET 
VERWIJZ!NG. 

Wanneer het Hof noch uit de vaststellin
gen van de bestreden beslissing noch 
uit de gedingstukken, waarop het Hof 
vermag acht te slaan, kan opmaken of 
de strafvordering al dan niet verjaard 
was, vernietigt het Hof de veroorde
Jende beslissing, met verwijzing (1). 

(VAN DE MAELE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2900) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de voorziening van eiser, 
beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
definitieve en niet definitieve beslis
singen die op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen 
zijn gewezen en die uit de eerstge
noemde beslissing voortvloeien, en 
zulks niettegenstaande de afstand 
die eiser heeft gedaan van enige 
voorziening tegen de beslissingen op 
de door Liban en de naam!oze ven
nootschap Royale Beige ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen en die 
niet als een berusting kan worden 1----------------
uitgelegd; (1) Cass., 26 nov. 1980 (AC., 1980-81, nr. 189). 
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I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over bet middel, afge!eid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 23, 24 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het op 19 augustus 
1982 uitgesproken beroepen vonnis 
bevestigt waarbij eiser tot een gevange
nisstraf van twee jaar en tot een geld
boete van driehonderd frank was veroor
deeld ter zake dat hij tussen 26 maart 
1976 en 28 juli 1977 te La Hu!pe, kanton 
Waver, ten nadele van Raymond Mare
chal een geldbedrag dat hem was hem 
overhandigd onder verplichting om het 
terug te geven of voor een bepaald doe! 
aan te wenden, bedrieg!ijk heeft verduis
terd of verspild, welke feiten de opeen
volgende en doorlopende uiting zijn van 
hetzelfde opzet, en waarbij aan de bur
gerlijke partij Raymond Marecha! het 
bedrag van 972.859 frank als hoofdsom 
was toegekend, 

terwijl uit het arrest noch uit enig 
gedingstuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat een of meer door het 
arrest bewezen verklaarde feiten die het 
in artikel 491 van het Strafwetboek 
omschreven misdrijf « verduistering • 
opleveren, minder dan drie jaar zijn 
gepleegd v66r een _ verjaringstuitende 
daad van onderzoek of van vervolging, 
die op haar beurt minder dan drie jaar 
v66r de uitspraak van het arrest is ver
richt, of dat de verjaring op enigerlei 
grand werd geschorst, waaruit volgt dat 
het Hof onmogelijk kan nagaan of de 
strafvordering a! dan niet verjaard was 
op de dag van de uitspraak van het 
arrest : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd ter zake dat hij zich schuldig 
heeft gemaakt aan misbruik van 
vertrouwen ten nadele van verweer
der, welke feiten gepleegd werden 
tussen 26 maart 1976 en 28 juli 1977; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser uit dien hoofde tot een 
correctionele straf veroordeelt, na te 
hebben vastgesteld dat « de ten 
laste gelegde feiten ( ... ) de opeenvol
gende en doorlopende uiting zijn 
van hetzelfde opzet (en) dat de ver-

jaring van de strafvordering regel
matig is gestuit door de op 16 juni 
1980 gewezen beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Nijvel »; 

Overwegende dat evenwel het 
arrest noch in de eigen redengeving 
noch door verwijzing naar de reden
geving van de eerste rechter het 
tijdstip vaststelt waarop het laatste 
bewezen verklaarde feit is gepleegd; 

Overwegende dat, wanneer be
klaagde wordt veroordeeld wegens 
een tussen twee welbepaalde tijd
stippen gepleegd feit, zonder nadere 
aanduiding van het tijdstip van het 
feit, en uit de gedingstukken niet 
blijkt dat een daad is verricht die de 
verjaring van de strafvordering 
heeft gestuit of dat de verjaring op 
enigerlei grond is geschorst binnen 
de wettelijke termijn die ingaat de 
dag volgend op de eerste in de 
beslissing vermelde dag, het Hof 
niet kan nagaan of de strafvorde
ring al dan niet was verjaard; 

Overwegende dat ten deze de door 
het arrest in aanmerking genomen 
verjaringstuitende daad meer dan 
drie jaar na 26 maart 1976 is ver
richt; 

Overwegende dat uit het arrest 
noch uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat het 
laatste bewezen verklaarde feit dat, 
naar het arrest vaststelt, met het
zelfde opzet is gepleegd als de 
vorige feiten, minder dan drie jaar 
is gepleegd v66r een verjaringstui
tende daad van onderzoek of van 
vervolging en minder dan drie jaar 
v66r de uitspraak van het arrest, of 
dat de verjaring op enigerlei grond 
is geschorst; 

Overwegende dat het Hof der
halve onmogelijk kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard 
was de dag waarop het arrest werd 
uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is: 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslising op de 
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tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

(SPRINGAEL) 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging tot gevolg heeft 
van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die uit eerstge
noemde beslissing voortvloeit; 

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

15 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 573 

2" KAMER - 15 juni 1983 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER IN LAATSTE AANLEG GEWE
ZEN, WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN 
- VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING 
- NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3039) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 11 mei 1983 
gewezen door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, waarbij eiser wegens een 
gecorrectionaliseerde misdaad ver
wezen is naar de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat die beschikking, 
waarbij geen uitspraak is gedaan 
over een bevoegdheidsgeschil, welis
waar in laatste aanleg is gewezen 
doch niettemin slechts een voorbe
reidende beslissing en een beslis
sing van onderzoek is; 

Dat derhalve krachtens artikel 
416 van het Wetboek van Strafvor
dering de voorziening in cassatie 
niet ontvankelijk is wanneer ze v66r 
de eindbeslissing wordt ingesteld; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser ingediende 
memorie die geen betrekking heeft 
op de ontvankelijkheid van de voor
ziening, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

15 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Leo 
Lindemans, Brussel. 

tegen een in Jaatste aanleg gewezen Nr. 574 
beschikking van de raadkamer, waar-
bij de beklaagde naar de correctio- 2, KAMER _ 15 juni 1983 
nele rechtbank wordt verwezen (1). 
(Art. 416 Sv.) 

------------------1 VERJARING - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - DEFIN!TIEVE VEROORDELING 
V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE VERJA-(1) Cass., 8 feb. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 326). 
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RINGSTERMIJN - VEROORDELING ENKEL 
ONHERROEPELIJK NADAT DE TERMIJN IS 
VERSTREKEN - GEEN VERJARING. 

De strafvordering is niet verjaard wan
neer de definitieve veroordeling, uitge
sproken v66r het verstrijken van de 
verjaringstermijn, enkel onherroepe
Jijk wordt nadat die termijn is verstre
ken (1). (Impliciet.) (Art. 21 wet 17 
april 1878, gew. op 30 mei 1961.) 

(NYCKEES) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 2844) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 januari 1983 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

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

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

15 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly -- Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 575 

1' KAMER - 16 juni 1983 

1° OVEREENKOMST VERB!NDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE-

Nota arrest nr. 574 : 

(1) Cass., 16 nov. 1970 (A.C., 1971, 245). 

KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - KAMPEERTERREIN - DIENSTEN EN 
LEVERINGEN - BIJZAAK VAN DE VERHURING 
- GEEN HANDELSHUUROVEREENKOMST. 

1" De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt door de rechter niet 
miskend wanneer hij daaraan het 
gevolg toekent dat zij, volgens de uit
Jegging die hij eraan geeft, wettelijk 
tussen partijen heeft (1). (Art. 1134 
B.W.) 

2" De Handelshuurwet 30 april 1951 is 
niet toepasselijk op de ve1·huring van 
een kampeerterrein wanneer de 
diensten en leveringen aan de kam
peerders slechts een bijzaak zijn van 
de verhuring (2). 

(CARRETTE, WAUTERS T. • EUROCAMPING - DIE 
POORTE VAN BAUDELOO • P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3802) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 1982 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 van de Handelshuur
wet van 30 april 1951, vervangen door 
artikel 1, 1", van de wet van 29 juni 1955, 
2 van het Wetboek van Koophandel, 1, 3, 
7 van het koninklijk besluit van 
31 augustus 1964 tot vaststelling van de 
lijst van de in het handelsregister te ver
melden handelsbedrijvigheden, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 20 augus
tus 1981, 3 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1964 houdende coordinatie van de 

Nota's arrest nr. 575 : 

(1) Cass., 1 feb. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 336); 
en 14 okt. 1982 (ibid., 1982-83, nr. 112); zie 
Cass., 5 feb. 1971 (ibid., 1971, 544). 

(2) Zie Cass., 13 maart 1953 (Bull. en Pas., 
1953, I, 534), 11 dec. 1964 (ibid., Bull. en Pas, 
1965, I, 366), 22 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 393) en 12 maart 1981 (ibid., 1980-81, 
nr. 406). 
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wetten betreffende het handelsregister 
en, voor zoveel nodig, van de artikelen 2, 
5, 8 van de wet van 30 april 1970 op het 
kamperen, 2, 14, 16, 17, 18 tot 28, van het 
koninklijk besluit van 29 oktober 1971 
betreffende het kamperen, zoals gewij
zigd door de koninklijke besluiten van 
26 mei 1978 en 13 februari 1974, 

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van de eisers afwij st onder meer op 
grand : « •.• dat (eisers) indertijd het 
kampeerterrein met bijhorende kantine, 
zwembad, sanitair gebouw en materieel 
in huur hebben genomen van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Eurocamping - Die Poorte 
van Baudeloo, voor de duur van negen 
jaar, met ingang van 1 februari 1982; ... 
dat het de primordiale vraag is of de 
gesloten huur uiteraard een handelshuur 
is - het blijkt niet als zouden de con
tractanten de Handelshuurwet contrac
tueel toepasselijk hebben gemaakt wat 
aangaat de wetsbepalingen die zich daar
toe lenen, onverkort de constatering dat 
Wauters zelf geen handel drijft -; ... dat 
(eisers) het goed gebruikten tot verhu
ring, perceeltjesgewijs, van kampeer
plaatsen aan gegadigden, jegens wie zij 
oak diensten en prestaties verstrekten; ... 
dat de eerste rechter dient te worden bij
gevallen in zijn oordeel, dat het !outer 
verhuren van kampeerplaatsen geen 
daad van koophandel is en dus, van de 
weeromstuit, geen kleinhandel is; ... dat 
de diensten en leveringen hoofdzakelijk 
voor de geboekte kampeerders waren 
bestemd, niet voor om het even wie -
de zogenaamde " komende en gaande 
man" -; dat de bewuste omstandigheid 
meebrengt dat de kwestieuze bedrijvig
heid geen hoofdzaak maar veeleer een 
bijzaak van de verhuring is, tevens dat 
zij, in haar geheel niet op het publiek 
gericht, geen wettelijk bedoelde klein
handel is •, 

terwijl, eerste onderdeel, partijen in 
het tussen hen op 7 februari 1972 afge
sloten huurcontract, met betrekking tot 
« een kampeerterrein ... met cantine, 
zwembad, sanitair gebouw en alle ver
dere materialen behorend tot de uitba
ting van de camping », uitdrukkelijk had
den bedongen dat de verhuring werd 
« aangegaan voor een termijn van negen 
jaar », dat de huurders een einde konden 
stellen aan de huurovereenkomst « bij 
het verstrijken van het derde en het 
zesde jaar, mits een vooropzegging van 
zes maand bij deurwaardersexploot of 
bij ter post aangetekend schrijven » -

aldus impliciet maar zeker verwijzend 

naar artikel 3 van de Handelshuurwet 
van 30 april 1951 - en vooral dat « inge
val van verkoop van de goederen, ... de 
verhuurder ... de mogelijkheid (had) om 
de huurovereenkomst vroeger te beein
digen, mits vooropzegging van een j aar, 
gegeven binnen drie maand na de ver
krijging en dit om een der redenen en 
onder de voorwaarden bepaald bij 
artikel 12 bij de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten » - zelf 
verwijzend naar artikel 16 van dezelfde 
wet - « onder voorbehoud van (het) 
eventuele recht op de vergoeding van de 
huurder, bepaald bij artikel 26 van voor
noemde wet » (artikel een); geen enkele 
andere bepaling van de overeenkomst 
strijdig is met de dwingende bepalingen 
van de Handelshuurwet en de verhuur
der er zich zelfs toe had verbonden ten 
aanzien van eisers een recht van voor~ 
koop in acht te nemen (artikel 8), het
geen des te meer wijst op het voorne
men van partijen aan de overeenkomst 
en een bestendig karakter te verlenen; 
uit dit alles ondubbelzinnig de gemeen
schappelijke bedoeling van partijen 
blijkt een handelshuurovereenkomst af 
te sluiten, zodat het vonnis, door te oor
delen dat bedoeld huurkontrakt geen 
handelshuurovereenkomst is, meer in 
het bijzonder dat niet blijkt « als zouden 
de contractanten de Handelshuurwet 
contractueel toepasselijk hebben ge
maakt wat aangaat de wetsbepalingen 
die zich daartoe lenen », de bindende 
kracht van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst miskent (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de uitbating van een 
kampeerterrein, zoals de uitbating van 
een hotel of logementhuis, niet noodza
kelijk beperkt blijft tot een verhuring 
van een leefruimte, meer bepaald van 
kampeerplaatsen, doch tevens, zoals ten 
deze werd vastgesteld door het vonnis en 
werd omschreven in de tussen partijen 
gesloten huurovereenkomst, het ver
strekken van diensten behelst in of door 
middel van tot uitbating van de camping 
behorende ... « kantine, zwembad, sani
tair gebouw en alle verdere materialen 
... » (zie de huurovereenkomst), en als 
dusdanig, zoals een hotelinrichting of 
een logementshuis, moet worden 
beschouwd als een onderneming van 
leveringen in de zin van artikel 2, lid 5, 
van het Wetboek van Koophandel, 
temeer daar de rubriek « uitbating van 
kampeerterrein » voorkomt onder § 10 
• diensten » - 3" « diensten aan perso· 
nen », na de rubriek « hotel en loge-
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mentshuis », in de bijlage tot het konink
!ijk besluit van 31 augustus 1964 tot 
vaststelling van de lij st van de in het 
handelsregister te vermelden handelsbe
drijvigheden, zeals vervangen door de 
bijlage tot het konink!ijk besluit van 
20 augustus 1981, en de inschrijving in 
het handelsregister met vermelding van 
deze handelsbedrijvigheid, bijgevolg, bij 
toepassing van artikel 3 van het konink
!ijk besluit van 20 juli 1964 houdende 
coiirdinatie van de wetten betreffende 
het handelsregister, behoudens tegenbe
wijs, een vermoeden van de hoedanig
heid van handelaar is; de omstandigheid 
dat de uitbating van een kampeerterrein 
in beginsel een daad van koophandel is, 
voor zoveel als nodig, ook mage blijken 
uit de indeling in categorieen van de 
kampeerterreinen (artikel 5, 1", 2", van 
de wet van 30 april 1970 en 18 tot 26 van 
het koninklijk besluit van 29 oktober 
1971, zeals gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 13 februari 1974 en 26 mei 
1978), de verplichtingen van de exploitan
ten van kampeerterreinen inzake nale
ving en bekendmaking van de prijzen 
der dienstverstrekkingen, tarieven en 
kenmerken van hun kampeerterrein 
(artikel 5, 3", van de wet van 30 april 
1970, 14, 27 en 28 van het koninklijk 
besluit van 29 oktober 1971 ), de regels 
betreffende de controle op de kampeer
ders (artikelen 5, 5", van de wet van 
30 april 1970, 16 en 17 van het koninklijk 
besluit van 29 oktober 1971), de oprich
ting van een comite voor advies voor het 
kampeerwezen dat onder meer tot taak 
heeft zelf of op verzoek van de minister 
die het toerisme in zijn bevoegdheid 
heeft, advies uit te brengen over alle pro
blemen betreffende de beoefening van 
het kamperen (artikel 8 van de wet van 
30 april 1970), evenals uit de verplichting 
voor de exploitanten van kampeerterrei
nen een voorafgaande, schriftelijke kam
peervergunning te bekomen (artikel 2 
van de wet van 30 april 1970 en 2 van 
het koninklijk besluit van 29 oktober 
1971), nu deze regels erg analoog zijn 
aan de regels die het statuut van de 
hotelinrichtingen vormen, waarvan niet 
wordt bet>Nist dat zij, als kleinhandelsbe
drijvigheid, rechtstreeks in kontakt met 
het publiek, onder de toepassing van de 
Handelshuurwet vallen; ook de uitbating 
van een kampeerterrein het verstrekken 
van prestaties in het klein aan het 
pub!iek inhoudt en het klienteel in 
hoofdzaak tot stand komt door kontakt 
met het publiek, zonder dat de omstan
digheid « dat de diensten en leveringen 
hoofdzake!ijk voor de geboekte kampeer-

ders waren bestemd, niet voor het om 
het even wie » hieraan afbreuk kan 
doen, zodat het vonnis, door zich te 
beperken tot de bekritiseerde overwegin
gen, die niet volstaan om de toepassing 
der handelshuurovereenkomstenwet uit 
te sluiten, en zonder meer bepaald vast 
te stel!en dat onderhavige uitbating niet 
met winstoogmerk geschiedde of niet op 
een rendabele wijze was georganiseerd, 
zijn beslissing niet wettig verantwoordt 
(schending van aile in het middel aange
duide wetsbepalingen, artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis het contract zo interpreteert 
dat het niet blijkt dat de partijen 
« de Handelshuurwet contractueel 
toepasselijk hebben gemaakt wat 
aangaat de wetsbepalingen die zich 
daartoe lenen »; 

Overwegende dat, nu de rechter 
aan de overeenkomst het gevolg toe
kent dat zij, volgens de uitlegging 
die hij eraan geeft, wettelijk tussen 
de partijen heeft, hij de bindende 
kracht van de overeenkomst niet 
miskent; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 1 van de 
Handelshuurwet bepaalt dat een 
van de vereisten voor het bestaan 
van een handelshuur is dat de 
onroerende goederen in hoofdzaak 
gebruikt worden voor het uitoefenen 
van een kleinhandel; 

Overwegende dat het vonnis ten 
deze de Handelshuurwet uitsluit om 
twee redenen : 1" omdat de diensten 
en leveringen « geen hoofdzaak 
maar veeleer een bijzaak van de 
verhuring » zijn; 2" omdat de 
diensten en leveringen « niet op het 
publiek gericht • zijn; 

Overwegende dat het onderdeel 
de red en onder 1" niet aanvecht, en 
die reden de beslissing wettelijk 
rechtvaardigt; dat de verdere reden
geving onder 2" overbodig is en het 
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daartegen gerichte onderdeel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

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

16 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Janssens, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 576 

1' KAMER - 16 juni 1983 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD FAILLISSEMENT 
GESLOTEN WEGENS ONTOEREIKEND ACTIEF 
- SCHORS!NG VAN DE TENUITVOERLEGGING 
VAN HET VONNIS GEDURENDE EEN MAAND -
BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP 
AAN DE CURATOR GEDURENDE DIE TERMIJN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
FAILLISSEMENT GESLOTEN WEGENS ONTOE
REIKEND ACTIEF - SCHORSING VAN DE TEN
UITVOERLEGG!NG VAN HET VONN!S GEDU
RENDE EEN MAAND - BETEKENING VAN HET 
CASSATIEBEROEP AAN DE CURATOR GEDU
RENDE DIE TERMIJN. 

3° VERZEKERING - BRANDVERZEKERING 
- VERGOEDING VAN DE BEDRIJFSSCHADE 
TEN GEVOLGE VAN BRAND - BEGR!P. 

1' en 2' Wanneer een fal1Jissement geslo
ten wordt wegens ontoereikend actief 
en, krachtens art. 536 Faillissements
wet, de tenuitvoerlegging van het von
nis gedurende een maand wordt 
geschorst, kan een cassatieberoep 
gedurende die termijn aan de curator , 
van het faillissement rechtsgeldig wor
den betekend. 

3' Wanneer een contract inzake brand
verzekering voorziet in de vergoeding 
van de bedrijfsschade kan de rechter 
beslissen dat het verlies van clii!nteel 
ten gevolge van de onderbreking van 
de werkzaamheden van de verzekerde 
wegens brand daarin begrepen is (1). 

(• ALGEMENE VERZEKERINGEN - A.G. 1830 • N.V. 
T. DE CORTE, MR. VANDERLEENEN Q.Q., • LES 

ASSURANCES DU CREDIT • N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3803) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 februari 1982 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door eerste ver
weerder en derde verweerster aange
voerd en hieruit afgeleid dat het faillisse
ment van Madeleine Vijt werd afgesloten 
bij vonnis van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel op 30 augustus 1982, 
dat de voorziening bijgevolg niet meer 
geldig kon gericht worden tegen advo
caat Vanderleenen in zijn hoedanigheid 
van curator van dit faillissement en dat 
de betwisting tussen partijen onsplits
baar is, zodat de voorziening krachtens 
artikel 1084 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet kan worden toegelaten : 

Overwegende dat het faillissement 
bij vonnis van 30 augustus 1982 
werd gesloten bij ontoereikendheid 
van actief, in welk geval met toepas
sing van artikel 536 van de Faillisse
mentswet, de tenuitvoerlegging van 
het vonnis gedurende een maand is 
opgeschorst, zodat op 8 september 
1982 nog regelmatig een voorziening 
aan de aangestelde curator kon wor
den betekend; 

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

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

(1) Zie Cass., 16 sept. 1982 (A.C., 1982-83, 
nr. 41). 
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Over bet tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om tot het besluit 
te komen dat appellante, thans eiseres, 
niet bewijst dat de onderbreking van de 
handelsactiviteit van de oorspronke!ijke 
eisers een verlies meebracht dat lager is 
dan het gevorderde forfaitair vastge
stelde bedrag van 2.377.936 frank, steunt 
op de overwegingen : dat voor de 
bedrijfsschade rekening dient gehouden 
te worden met het verlies van klienteel, 
dat, voor een hoteluitbating als deze van 
de oorpsronkelijke eisers, nagenoeg vol
ledig is geweest; dat voor de overname 
van het handelsfonds 3.100.000 frank 
werd betaald, waarbij de grootste 
waarde deze van het klienteel was, en 
dat, gelet op het verlies van klienteel, de 
uitbetaling van de gevorderde vergoe
ding hen geen winst zal verschaffen; dat 
appellante (eiseres) inderdaad niet alleen 
in gebreke blijft te bewijzen dat de 
brand in het handelsfonds geen verlies 
aan klienteel tot gevolg had, maar oak 
dat de huurprijs voor de kamers en de 
winst op drank die tijdens de periode 
van inactiviteit had kunnen worden 
bekomen, zo het schadegeval zich niet 
had voorgedaan, lager zou zijn geweest 
dan de cijfers aangegeven door de uitba
ters, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel 1, § 1, A, van de tussen par
tijen gesloten verzekeringsovereen
,komst « Forfaitaire Bedrijfsschade », 
nr. 0114-0142034 -van- 24 november 1977, 
verzekeringsdekking wordt verleend 
« voor de bedrijfsschade die voortvloeit 
uit de gehele of gedeeltelijke onderbre
king van de activiteit van de verzekerde 
gedurende de periode van schadeloosstel
ling ten gevolge van het schadegeval » 
en uit deze bepaling blijkt dat, zoals 
trouwens in de conclusie van eiseres 
ingeroepen was, de door de verzekerings
overeenkomst voorziene forfaitaire scha
devergoeding bestemd is om de bedrijfs
schade te vergoeden voor iedere dag 
sluiting en dat er bijgevolg in de verze
keringspolis geen dekking wordt voor
zien voor het verlies van clienteel, daar 
zulk verlies geen uitwerking heeft tij
dens de dagen van sluiting van de onder
neming doch enkel naderhand, na de 
heropening, en dat de schade uit verlies 
van clienteel derhalve niet gedekt is 
door de polis, zodat het arrest door - in 
tegenstelling met hetgeen in de verzeke
ringspolis, meer bepaald in artikel 1, § 1, 

A, tussen partijen was overeengekomen, 
- te beslissen dat bij de bepaling van de 
(voor verzekeringsdekldng in aanmer
king komende) bedrijfsschade rekening 
dient gehouden te worden met het ver
lies aan clienteel, de verbindende kracht 
van de tussen partijen gesloten verzeke
ringsovereenkomst, meer bepaald van 
aritkel 1, § 1, A, miskent (derhalve 
schending inhoudt van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, in de mate dat moet 
aangenomen worden dat het arrest 
bedoeld heeft te zeggen dat bovenbe
doelde verzekeringsovereenkomst « For
faitaire Bedrijfsschade » oak dekking 
bood voor het clienteelverlies na de 
periode van de sluiting van de onderne
ming, het arrest aan de bepalingen van 
de kwestieuze verzekeringsovereenkomst 
- meer bepaald aan artikel 1, § 1, A -, 
die dergelijke dekking niet omvatten, 
een interpretatie geeft die onverenigbaar 
is met de zin en de draagwijdte ervan en 
derhalve de bewijskracht ervan schendt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, in elk geval, het 
arrest nalaat te antwoorden op het in de 
conclusie van eiseres ingeroepen middel 
luidens hetwelk het clienteelverlies ver
oorzaakt werd door de concurrentie van 
de vorige eigenaar van het handelsfonds, 
zodat het arrest wegens gebrek aan ant
woord op conclusie niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 1, § 1, A, 
van de algemene voorwaarden van 
de bedoelde polis luidt : « De maat
schappij verbindt zich ertoe de ver
zekerde binnen de perken van dit 
contract schadeloos te stellen 
A. voor de bedrijfsschade die voort
vloeit uit de gehele of gedeeltelijke 
onderbreking van de activiteit van 
de verzekerde gedurende de periode 
van schadeloosstelling ten gevolge 
van een schadegeval dat zich voor
deed in het aangeduide risico ... >>; 

Overwegende dat, nu in de polis 
geen omschrijving wordt gegeven 
van wat onder « bedrijfsschade » 
dient te worden verstaan, het hof 
van beroep vermocht het ver!ies van 
c!ienteel daarin te begrijpen, ver-
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mits die, naar het oordeel van het 
hof van beroep, ook voortvloeide uit 
de onderbreking van de activiteit 
van de verzekerde; dat zodanige uit
legging niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen van de bedoelde polis
voorwaarden; 

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

de overeenkomst de gevolgen toe
kent die ze, naar de interpretatie 
die het eraan geeft, tussen partijen 
moet hebben; dat het zodoende de 
verbindende kracht van de overeen
komst tussen partijen niet miskent; 

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

de in het antwoord op het eerste 
onderdeel weergegeven motieven de 
conclusie van eiser beantwoordt; dat 
het vermocht, nu eiseres enkel een 
bewering aanvoerde, zich ertoe te 
beperken deze bewering, nopens de 
afwezigheid van clienteel, tegen te 
spreken; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eerste ver
weerder en derde verweerster in de 
kosten van de memorie van weder
antwoord en eiseres in de overige 
kosten. 

16 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzi tter - Ver
slaggever : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Delahaye. 

Nr. 577 

1' KAMER - 16 juni 1983 

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 

- FAILLISSEMENT VAN DE VERZEKERAAR-

GEVOLG WAT BETREFT HET VOORRECHT OP 
DE SOMMEN EN WAARDEN BEDOELD IN 
ART. 15, § 1, W.A.M.-WET 1 JULI 1956. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- SOMMEN EN WAARDEN BIJ VOORRECHT 

AAN DE GETROFFENEN TOEGEWEZEN 
WEGENS DE DOOR EEN MOTORRIJTUIG VER
OORZAAKTE SCHADE- FAILLISSEMENT VAN 
DE VERZEKERAAR - GEVOLG WAT BETREFT 
DE UITOEFENING VAN HET VOORRECHT. 

3° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 

- FAILISSEMENT VAN DE VERZEKERAAR -
TOEWIJZING AAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS VAN DE BEDRAGEN 
DIE DE SCHULDENAARS VAN DE VERZEKE
RAAR VERSCHULDIGD ZIJN. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT VAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTOR
RIJTUIGEN - TOEWIJZlNG AAN HET GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS VAN 
DE BEDRAGEN DIE DE SCHULDENAARS VAN 
DE VERZEKERAAR VERSCHULDIGD ZIJN. 

5° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN 
WETTELIJKE BEPALING •DIE DE OPENBARE 
ORDE RAAKT - NIEUW MIDDEL - ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

6° OPENBARE ORDE - WETTEN VAN 

24 DEC. 1968 EN 6 NOV. 1970 TOT VOORLOPIGE 
UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEID VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS - BEPALINGEN DIE DE OPEN-. 
BARE ORDE RAKEN. 

1" en 2" Het voorrecht waarin a1·t. 15, § 1, 
W.A.M.-wet voorziet, wordt uitgeoefend 
op de sommen en waarden bedoeld in 
deze wettelijke bepaling en hangt niet 
af van de datum van het faillissement 
van de verzekeringsmaatschappij en 
evenmin van de datum van inning van 
die bedragen door de curator. 

3" en 4" Ingevolge de wetten van 24 dec. 
1968 en 6 nov. 1970 tot voorlopige uit
breiding van de bevoegdheid van het 
Gemeenschappe]jjk Motorwaarborg
fonds moeten de bedragen die sedert 
l1et vonnis van faillietverklaring van 
een verzekeringsmaatschappij betaald 
zijn of nog verschuldigd zijn door de 



- 1282-
schuldenaars van de verzekeraar 
wegens verplichtingen die rechtstreeks 
verband houden met de uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten tot dek
king van de burgerrechtelijke aanspra
kelijke inzake motorrijtuigen, uitslui
tend aan het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds worden toegewe
zen, na aftrek van een aandeel van ten 
hoogste 20 pet. van de premies die van 
deze bedragen dee] uitmaken en in 
zoverre die bedragen niet bezwaard 
zijn met het voorrecht dat is ingesteld 
bij art. 15, § 1, WA.M.-wet 1 juli 1956. 

5° In burgerlijke zaken kan een nieuw 
middel, dat is afgeleid uit schending 
van een regel van openbare orde, voor 
het eerst voor het Hof worden voorge
dragen (1). 

6° De wetten van 24 dec. 1968 en 6 nov. 
1970 tot voorlopige uitbreiding van de 
bevoegdheid van het Gemeenschappe
Jijk Motorwaarborgfonds raken de 
openbare orde en het fonds kan niet 
afzien van de invordering van de 
bedragen die het zelf aan de Schatkist 
na inning ervan. moet storten (2). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. WIJNEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3847) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, § 1, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 19, 20, 21 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1967 hou
dende algemene verordening betreffende 
de toelating van en de controle op de 
onderneming die de verplichte verzeke
ring van de burgerlijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen uitoefenen, 
en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 29 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 320) 
en 3 maart 1983 (ibid., 1982-83, nr. 367). 

(2) Zie Cass., 12 feb. 1953 (Bull. en Pas., 
1953, I, 446) en 10 nov. 1978 {A.C., 1978-79, 299). 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het betwiste bedrag van 
4.034.804 frank slaat op het saldo van de 
agentrekeningen van de faillietver
klaarde naamloze vennootschap Antwerp 
Assurance in de tak van de W.A.-motor
rijtuigenverzekering, en dat dit saldo 
door de curator werd gerecupereerd, 
beslist dat het door de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekeringen ingestelde bij
zonder voorrecht van de benadeelden, in 
wier rechten eiser werd gesubrogeerd, 
niet kan uitgeoefend worden op het 
genoemde bedrag van 4.034.804 frank, en 
daartoe steunt op de overwegingen, ener
zijds dat het niet gaat om sommen en 
waarden, door de verzekeraars als zeker
heid en als technische reserves in de 
Deposito- en Consignatiekas en in de 
depositobanken neergelegd, als bedoeld 
in artikel 15 van genoemde wet van 
1 juli 1956, zulks aileen reeds omdat het 
niet gaat om in de genoemde instel
lingen neergelegde sommen, anderzijds 
dat het kwestieuze bedrag evenmin 
behoort tot de door artikel 21, § 1, van 
het koninklijk besluit van 5 juli 1956, 
houdende algemene verordening betref
fende de toelating van en de controle op 
de ondernemingen van verplichte aan
sprakelijkheid motorrijtuigen, opge
somde beleggingscategorieen, waarvan 
geen enkele betrekking heeft, noch expli
ciet, noch impliciet, op de bedragen door 
de curator gei:nd als saldo agentenreke
ningen, en dat het in het bijzonder niet 
gaat om « baar geld » in de zin van arti
kel 21, § 1, 9°, van dat koninklijk besluit, 
daar « uit niets blijkt en het zelfs 
onwaarschijnlijk voorkomt dat de cura
tor betalingen in baar geld zou ontvan
gen en/of bewaard hebben », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus aangetast is door dubbelzinnigheid, 
minstens onduidelijkheid in de motive
ring, daar het in het onzekere laat op 
welk tijdstip het zich heeft geplaatst 
voor de beoordeling van de samenstel
ling van de sommen en waarden, waarop 
het bijzonder voorrecht van de benadeel
den, en van eiser die in hun rechten 
werd gesubrogeerd, slaat, hetzij op het 
tijdstip van de faillietverkaring van de 
naamloze vennootschap Antwerp Assu
rance, hetgeen zou blijken uit de vast
stellingen dat het betwiste bedrag van 
4.034.804 frank slaat op saldi van de 
agentenrekeningen en dat het niet gaat 
om sommen en waarden neergelegd in 
de Deposito- en Consignatiekas en in de 
depositobanken, hetzij op enig tijdstip na 
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de faillietver klaring, en met name op het 
tijdstip waarop de genoemde saldi door 
de curator werden gelnd, hetgeen zou 
blijken uit de vaststellingen van het 
arrest dat de betwisting betrekking heeft 
op de door de curator gerecupereerde 
saldi en uit de vaststelling dat de kwes
tieuze sommen niet het « baar geld » 
bedoeld in artikel 21, § 1, 9", van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1967 omvat
ten, daar « uit niets blijkt en het zelfs 
onwaarschijnlijk voorkomt dat de cura
tor betalingen in baar geld zou ontvan
gen en/of bewaard hebben », 

en terwijl het arrest, in laatstge
noemde hypothese, aangetast is door 
onwettigheid aangezien voor de beoorde
ling van de samenstelling van de sam
men en waarden waarop het bijzonder 
voorrecht van de benadeelden, slachtof
fers van verkeersongevallen, slaat, men 
- overeenkomstig de in het middel inge
roepen wetsbepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet - zich 
dient te plaatsen ten tijde van de failliet
verklaring en niet erna, en ter•Nijl het 
arrest, in zoverre het zich, bij de beoor
deling van de vraag of de saldi van de 
agentenrekeningen van de failliete 
naamloze vennootschap Antwerp Assu
rance behoren tot de sommen en waar
den waarop het voorrecht van de bena
deelden slaat, plaatst op het tijdstip 
waarop deze saldi door de curator wer
den gerecupereerd, derhalve niet wette
lijk gerechtvaardigd is (schending van de 
artikelen 15, § 1, van de wet van 1 juli 
1956, 19, 20 en 21 van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1967), en, gezien de 
hoven aangeduide dubbelzinnigheid of 
onduidelijkheid, het arrest niet regelma
tig gemotiveerd is, derhalve schending 
inhoudt van artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, in zoverre moet 
aangenomen worden dat het arrest zich, 
enerzijds, voor de beoordeling van de 
vraag of het kwestieuze bedrag van 
4.034.804 frank door de verzekeraar als 
zekerheid en als technische reserve in 
de Deposito- en Consignatiekas en in de 
depositobanken werd neergelegd, heeft 
geplaatst op het tijdstip van de failliet
verklaring, en zich, anderzijds, voor de 
vraag of het kwestieuze bedrag « baar 
geld » uitmaakt, heeft geplaatst op het 
tijdstip waarop genoemd bedrag « door 
de curator werd ontvangen en/of 
bewaard >, het arrest aangetast is door 
een tegenstrijdigheid in de motivering, 
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond-

wet) en het arrest niet wettelijk gerecht
vaardigd is in zoverre het zich voor de 
beoordeling van de samenstelling van de 
sommen en waarden waarop het bijzon
der voorrecht van de benadeelden slaat 
- in strijd met de hierna volgende in 
het middel ingeroepen wettelijke bepa
lingen -, heeft geplaatst op enig tijdstip 
na de faillietverklaring (schending van 
de artikelen 15, § 1, van de wet van 1 juli 
1956, 19, 20 en 21 van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1967) : 

Overwegende dat de rechters 
onder meer nagaan of onder de 
technische reserves van de failliet
verklaarde verzekeringsmaatschap
pij Antwerp Assurance ook moeten 
begrepen worden de nettosaldi van 
de agentenrekeningen voor het 
bedrag van 4.034.804 frank, en tot de 
conclusie komen dat het genoemde 
bedrag uitsluitend samengesteld is 
uit aan de agenten betaalde premies 
en derhalve niet valt onder de scm
men en waarden bedoeld in 
artikel 15, § 1, laatste lid, van de wet 
van 1 juli 1956, noch behoort tot een 
van de categorieen bepaald in het 
tot uitvoering van dat artikel uitge
vaardigde koninklijk besluit van 
5 juli 1967; 

Overwegende dat het antwoord op 
de vraag of het voorrecht van arti
kel 15, § 1, laatste lid, van voor
melde wet kon worden uitgeoefend 
op het bedoelde bedrag aan premies 
niet afhing van de datum van het 
faillissement noch van de datum 
van inning door de curator, maar 
wel van de aard en bestemming van 
de betaalde sommen; 

Dat de rechters zich derhalve, 
onverminderd hun verplichting om 
op conclusies te antwoorden, waar
van de miskenning niet wordt aan
gevoerd, niet behoefden uit te spre .. 
ken over de datum waarop zij zich 
plaatsten om de gestelde vraag te 
beantwoorden en het feit dat zij 
geen datum vermelden, geen dubbel
zinnigheid, onduidelijkheid of tegen
strijdigheid tot gevolg heeft; 

Dat het middel in zoverre fe1te 
lijke grondslag mist; 
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Dat het middel, in zoverre het 
stelt dat de rechters zich op de 
datum van het faillissement moeten 
plaatsen voor de beoordeling van de 
vraag of op de bedoelde sommen en 
waarden het genoemde voorrecht 
kan worden uitgeoefend, faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, § 2, van 
de wet van 24 december 1968 tot voorlo
pige uitbreiding van de bevoegdheid van 
bet Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 
toegelaten bij het koninklijk besluit van 
31 januari 1957, 1 en 2 van de wet van 
6 november 1970 houdende uitbreiding 
van het stelsel dat ingevoerd werd door 
de wet van 24 december 1968 tot voorlo
pige uitbreiding van de bevoegdheid van 
bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, toegelaten bij het koninklijk 
besluit van 31 januari 1957, 

doordat het arrest eerst vaststelt en 
beslist dat eiser in het faillissement van 
de naamloze vennootschap Antwerp 
Assurance beschikt over een bevoor
rechte schuldvordering ten belope van 
59.932.374 frank definitief en 5.543.000 
frank provisioneel, zulks deels als ge
subrogeerde in de rechten van de bena
deelde partijen ten aanzien van wie de 
gefailleerde, als verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen, een schadevergoedings
plicht had, deels als conventioneel gesub
rogeerde in de rechten van verzekerden 
die reeds zelf de benadeelde partijen 
hadden vergoed en die zodoende zelf 
gesubrogeerd waren in de rechten van 
de benadeelden ten aanzien van de 
gefailleerde naamloze vennootscb.ap Ant
werp Assurance, en voorts vaststelt dat 
een bedrag van 4.034.804 frank zijnde 
bet saldo van de agentenrekeningen van 
de naamloze vennootschap Antwerp 
Assurance, ten tijde van haar faillietver
klaring, door de curator werd gerecupe
reerd, en dat genoemd bedrag van 
4.034.804 frank in werkelijkheid bestaat 
uit premies, door de verzekeringnemers 
in de tak van de verplichte verzekering 
der burgerlijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen, via de agenten, aan Ant
werp Assurance betaald, en vervolgens 
beslist dat eiser zijn bijzonder voorrecht, 
spruitend uit artikel 15, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 en artikel 20, § 1, van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1967, niet 
kan uitoefenen op het bedrag van 
4.034.804 frank, bestaande uit door de 

curator ge!nde saldi der agentenrekenin
gen, aan de gefailleerde verschuldigd uit 
hoofde van premies in de aansprakelijk
b.eidsverzekering motorrijtuigen, en 
zodoende, op impliciete doch zekere 
wijze beslist dat op het genoemd bedrag 
van 4.034.804 frank de schuldvorderingen 
van andere, in voorkomend geval bevoor
rechte schuldeisers, van de gefailleerde 
naamloze vennootschap Antwerp Assu
rance, zoals de werknemers, verweerders 
sub 1 tot 6, zullen kunnen uitgevoerd 
worden, 

te1-wijl, overeenkomstig artikel 2, § 2, 
van de wet van 24 december 1968 tot 
voorlopige uitbreiding van de bevoegd
heid van het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds, waarvan de toepassing door 
artikel 1 van de wet van 6 november 
1970 werd uitgebreid tot de faillissemen
ten van verzekeraars die, zoals het geval 
is voor de naamloze vennootschap Ant
werp Assurance, fajlliet verklaard wer
den tussen de datum van het in werking 
treden van genoemde wet van 24 decem
ber 1968 en die van het in werking tre
den van genoemde wet van 6 november 
1970, de bedragen die sedert het vonnis 
van faillissementsverklaring betaald zijn 
of nog verschuldigd zijn door de schulde
naars van de verzekeraar wegens ver
plichtingen die rechtstreeks verband 
houden met de uitvoering van verzeke
ringsovereenkomsten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakeiijkhei<f in
zake motorrijtuigen, uitsluitend aan 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
worden toegewezen, zij het dan dat de 
premies die van deze bedragen dee! uit
maken slechts na aftrek van een aandeel 
van ten hoogste 20 pet., vertegenwoordi
gend belastingen, kosten en bijpremies, 
worden toegewezen, en terwijl, overeen
komstig artikel 2 van de eerder 
genoemde wet van 6 november 1970 hou
dende uitbreiding van het stelsel dat 
ingevoerd werd door de wet van 
24 december 1968, de beschikkingen van 
hierboven genoemd artikel 2, § 2, van de 
wet van 24 december 1968 slechts mogen 
ingeroepen worden in zover de betrok
ken bedragen niet bezwaard zijn met het 
bijzonder voorrecht dat ingesteld werd 
bij artikel 15 van de wet van 1 juli 1956, 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
en het arrest, nu het tot het besluit geko
men was dat het kwestleus bedrag van 
4.034.804 frank, zijnde een bedrag dat 
sedert het vonnis van faillietverklaring 
betaald werd of nog verschuldigd is door 
de schuldenaars van de faillietverklaarde 
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verzekeraar wegens verplichtingen die 
rechtstreeks verband houden met de uit
voering van verzekeringsovereenkom
sten tot dekking van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake motorrij
tuigen, niet bezwaard was met het 
bijzonder voorrecht voortspruitend uit 
artikel 15, § 1, van de wet van 1 juli 1956, 
had dienen te beslissen dat, overeen
komstig genoemde bepalingen van de 
wetten van 24 december 1968 en 
6 november 1970, genoemd bedrag van 
4.034.804 frank uitsluitend aan het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dit 
is eiser, moet toegewezen worden; zodat 
het arrest, door, zij het impliciet doch 
zeker, te beslissen dat op genoemd 
bedrag van 4.034.804 frank ook andere 
schuldvorderingen, met name die van de 
verweerders sub 1 tot 6, zouden kunnen 
uitgeoefend worden, en dat dit bedrag 
derhalve niet uitsluitend aan eiser moet 
toegewezen worden, de in het middel 
genoemde bepalingen van de wetten van 
24 december 1968 en van 6 november 
1970 schendt (schending van artikel 2, 
§ 2, van de wet van 24 december 1968 tot 
voorlopige uitbreiding van de bevoegdhe
den van het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds, 1 en 2 van de wet van 
6 november 1970 houdende uitbreiding 
van het stelsel dat ingevoerd werd door 
de wet van 24 december 1968) : 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid, door de verweerders aange
voerd en hieruit afgeleid dat het 
middel niet is aangevoerd voor de 
feitenrechter en niet gericht is tegen 
een door de feitenrechter gegeven 
reden, derhalve nieuw is en, daar 
het niet de openbare orde raakt 
noch op dwingend recht berust, niet 
voor het eerst in cassatie kan wor
den aangevoerd : 

Overwegende dat de wet van 
24 december 1968 tot voorlopige uit
breiding van de bevoegdheid van 
het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds, waarvan de toepassing bij 
artikel 1 van de wet van 6 november 
1970 werd uitgebreid tot de faillisse
menten van verzekeraars die, zoals 
het geval is met de naamloze ven
nootschap Antwerp Assurance, fail
liet verklaard werden tussen de 
datum van inwerkingtreding van de 
eerstgenoemde en het inwerkingtre
den van de laatstgenoemde wet, 

voorziet in een door de wet verleend 
recht op tegemoetkoming uit 
's Lands kas voor de bij ongevallen 
met motorrijtuigen benadeelde per
sonen, in de zin van artikel 1 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, wan
neer de vergoeding van hun schade 
ten taste kwam van een persoon 
wiens burgerlijke aanspakelijkheid 
inzake motorrijtuigen gedekt was 
door een verzekeraar die binnen de 
voormelde termijn failliet verklaard 
is; dat dezelfde wet opdracht geeft 
aan het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds, eiser, daartoe bekleed 
met bepaalde rechten en verplichtin
gen van de W.A.M.-verzekeraar, om 
de benadeelden te vergoeden voor 
zover hun recht op vergoeding, als
mede het bedrag ervan, vastgesteld 
zijn bij een gemeenschapppelijke 
beslissing van het fonds en van een 
door de minister van Economische 
Zaken aangewezen regeringscom
missaris; dat de Koning aile andere 
modaliteiten, voorwaarden en beper
kingen van het optreden van het 
fonds bepaalt en dat de financiering 
van de verplichtingen krachtens die 
wet geschiedt uit een op de begro
ting van het genoemde ministerie 
uitgetrokken voorschot, terwijl de 
bedragen die het fonds t.erugver
krijgt in 's Lands kas moeten wor
den gestort op de wijze die de 
Koning bepaalt, en de bedragen die 
definitief ten taste van het Rijk blij
ven zo nodig in de eindrekening 
worden opgenomen; 

Overwegende dat uit de opzet van 
de beschreven regeling volgt dat zij 
in beginsel niet van privaatrechte
lijke aard is, maar een tegemoetko
ming van de overheid op uitzonder
lijke wijze en binnen bepaalde gren
zen bestemd voor particulieren die 
door een als ramp aangemerkt fail
lissement zijn getroffen en generlei 
privaatrechtelijk verhaal meer heb
ben; 

Dat die regeling de openbare orde 
raakt en dat het Gemeenschappehjk 
Waarborgfonds met kan afzien van 
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de invordering van bedragen die 
het, na inning, zelf in 's Lands kas 
moet storten; 

Dat het middel, uit miskenning 
van zodanige regeling afgeleid, de 
openbare orde raakt en voor het 
eerst in cassatie kan worden aange
voerd; 

Dat het middel ontvankelijk is; 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat, ingevolge arti

kel 2, § 2, van de wet van 24 decem
ber 1968 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het 
Gemeenschappelij k W aarborgfonds, 
ten deze toepasselijk ingevolge arti
kel 1 van de wet van 6 november 
1970, de bedragen die sedert het 
vonnis van faillietverklaring betaald 
zijn of nog verschuldigd zijn door de 
schuldenaars van de verzekeraar 
wegens verplichtingen die recht: 
streeks verband houden met de uit
voering van verzekeringsovereen
komsten tot dekking van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen, uitsluitend aan het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
moeten worden toegewezen, zij het 
dat, volgens dezelfde bepaling, de 
premies die van deze bedragen dee! 
uitmaken, slechts worden toegewe
zen na aftrek van een aandeel van 
ten hoogste 20 pet., vertegenwoordi
gend de beheerskosten, de belastin
gen en de bijpremies bestemd voor 
het Nationaal Fonds der Gehandi
capten; 

Dat, ingevolge artikel 2 van de 
eerder genoemde wet van 6 novem
ber 1970 houdende uitbreiding van 
het stelsel dat ingevoerd werd bij de 
genoemde wet van 24 december 
1968, de bepalingen van het hiervo
ren aangehaald artikel 2, § 2, van de 
wet van 24 december 1968 slechts 
mogen worden ingeroepen in zover 
de betrokken bedragen niet be
zwaard zijn me+ het bijzonder voor
rec~t dat ingesteld werd bij 
artikel 15 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen; 

Overwegende dat het arrest eens
deels vaststelt dat het bedrag van 
4.034.804 frank, gevorderd door 
eiser, « in werkelijkheid bestaat uit 
premies, door de verzekeringne
mers, via de agenten, aan Antwerp 
Assurance betaald », en « slaat op 
het saldo van de agentenrekenin
gen, door de curator gerecupe
reerd », en anderdeels oordeelt dat 
het bijzonder voorrecht van 
artikel 15 van de wet van 1 juli 1956 
door eiser ten aanzien van dat 
bedrag niet kan worden uitgeoefend; 

Dat de rechters, nu zij aldus vast
stellen dat het ter zake bedragen 
betreft die sedert het vonnis van 
faillietverklaring betaald zijn door 
de schuldenaars van de verzekeraar 
wegens verplichtingen die recht
streeks verband houden met de uit
voering van de burgerrechtelijke 
aa.nsprakelijkheid inzake motorrij
tmgen en dat het voorrecht van arti
kel 15 van de wet van 1 juli 1956 ter 
zake niet kan worden ingeroepen, 
op grond van die vaststellingen niet 
wettig hebben kunnen beslissen dat 
het genoemde bedrag niet uitslui
tend aan eiser kon worden toegewe
zen; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest in zoverre het beslist dat het 
bedrag van 4.034.804 frank niet uit
sluitend aan eiser kan worden toe
gewezen en uitspraak doet over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; verklaart het 
arrest bindend ten aanzien van de 
daartoe opgeroepen partij; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van 
het gedeeltelij k vernietigde arrest; 
houdt de uitspraak over de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
daarover zal beslissen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

16 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Soetaert - Gelijklui-
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dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 578 

1' KAMER- 17 juni 1983 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 5.1.C- REDELIJKE TERMEN OM TE VER
MOEDEN DAT DE GEARRESTEERDE OF 
GEVANGEN GEHOUDEN PERSOON EEN STRAF
BAAR FElT HEEFT BEGAAN - GEEN ONDER
SCHEID TUSSEN MISDRIJFVERMOEDEN EN 
SCHULDVERMOEDEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING - RECHT OP VERGOEDING - VR!J
HEIDSBEROVING STRIJDIG MET ART. 5 EURO· 
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
BEOORDELING - ARTIKEL 27, § 1, VAN DE 
WET VAN 20 APRIL 1874 OP DE VOORWPIGE 
HECHTENIS, GEW. BIJ ART. 5 WET VAN 
13 MAART 1973- ARTIKEL 5·5 VAN HET VER
DRAG. 

2' Het gerecht, waarbij een vordering tot 
vergoeding is ingesteld door een per
soon die beweert van zijn vrijheid te 
zijn beroofd geweest in omstandighe
den die strijdig zijn met de bepalingen 
van art. 5.1.c Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, dient bij zijn beoor
deling rekening te houden met aile 
omstandigheden van de zaak, zoals ze 
zich ten tijde van de aanhouding en de 
vrijheidsberoving hebben voorgedaan, 
daaronder begrepen de eigen verkla
ringen en gedragingen van betrokkene 
(2). 

(MAES T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 3750) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1981 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 28 van de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd door artikel 5 van de wet van 
13 maart 1973 op de voorlopige hechte
nis, 5.l.c en 6.2 van het Verdrag van 
Rome van 4 november 1950 tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154 en 198 van het 
Wetboek van Strafvordering en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de bewijs
last in strafzaken, 

doordat het arrest de vordering van 
eiser, ingesteld op grand van de niet
naleving van artikel 5.1 van het Verdrag 
van Rome tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, verwerpt, namelijk op deze 
gronden : « Afwezigheid van het lijk is 
ter zake niet dienend vermits voormeld 
artikel 5.l.c slechts een vermoeden en 
geen absolute zekerheid van misdrijf 

(2) Cfr. J. D'Haenens, « De vergoeding voor 
onrechtmatige vrijheidsbeneming en voor 
onwerkdadige hechtenis », rede uitgesproken ------------------! op de openingszitting van het Hof van Beroep 

(1) Cfr. Cass., 20 maart 1972 (A.C., 1972, 687); te Gent op 1 september 1973, R. W., 1973-74, 
26 nov. 1974 (ibid., 1975, 366); 3 maart 1975 225-268; R. Declercq, « Actuele Problemen 
(1b1d., 1975, 750), 29 maart 1977 (ibid., 1977, mzake Voorlopige Hechtenis », rede uitgespro-
824), 15 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 921) (Bull ken op de opemngsz1ttmg van het Hof van 
en Pas., 1981, I, 920), met concl van adv gen Beroep te Brussel op 2 sept. 1974, R W, 

1" Artikel 5.1.c Europees Verdrag Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden Jaat de vrijheidsberoving, 
Jangs wettelijke weg, toe indien de 
betrokkene « op rechtmatige wijze is 
gearresteerd of gevangen gehouden 
ten einde voor de bevoegde rechter
Jijke instantie te worden geleid, wan
neer redelijke termen aanwezig zijn 
om te vermoeden dat hij een strafbaar 
feit heeft begaan of indien er redelijke 
gronden zijn om aan te nemen dat het 
noodzakelijk is hem te beletten een 
strafbaar feit te begaan of te ontvluch
ten nadat hij dit heeft begaan »; dit 
voorschrift van artikel 5.1.c van het . 
Verdrag, inzonderheid waar het Juidt : 
« wanneer redelijke te1·men aanwezig 
zijn om te vermoeden dat hij een straf
baar feit heeft begaan •, houdt geen 
onderscheid in tussen een misdrijfver
moeden en een schuldvermoeden en 
eist voor geen enkel bestanddeel van 
het misdrijf een zekerheid of absolute 
zekerheid (1). 

J Velu 1974 75, 257-306. 
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voor aanhouding en gevangenhouding 
vereist en zulk vermoeden kan blijken 
uit een geheel van elementen en " het 
lijk" is daarvan geen noodzakelijk 
bestanddeel, zodat bedoelde afwezigheid 
dit vermoeden in hoofde van appellant 
(eiser) per se niet uitsloot; appellant was 
tijdens het strafonderzoek te zijnen laste 
inderdaad niet verplicht zijn onschuld te 
bewijzen en het was hem ook toegelaten 
onvolledige, tegengestelde, en zelfs 
onjuiste verklaringen af te leggen, wat 
echter niet van aard was voormeld rede
lijk schuldvermoeden in zijn hoofde te 
ontzenuwen; appellant werd niet in 
arrest gehouden omdat hij de waarheid 
niet had gezegd maar omdat zijn mislei
dende verklaringen de tegen hem 
bestaande vermoeden eerder aandikten 
en tot nieuwe onderzoeksmaatregelen 
noopten », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij con
clusie zich niet aileen beroepen had op 
de afwezigheid van het lijk van Coop
man doch tevens op het feit dat er op 
geen ogenblik van zijn vrijheidsberoving 
ooit enige absolute zekerheid aanwezig 
is geweest over het bestaan ergens van 
een vermist lijk noch over het bestaan 
van een moordfeit gepleegd op Coopman, 
hij inderdaad in zijn conclusie in boger 
beroep voorhield : « Om appellant op 
grond van voldoende bezwaren te heb
ben mogen arresteren en hem verder 
van zijn vrijheid te beroven onder ver
denking van het feit van moord op de 
verdwenen sasmeester Coopman, was 
uiteraard als primordiale vereiste gesteld 
dat Coopman dood was en dat zijn dood 
het gevolg was van een moord, met 
andere woorden er moest een lijk Coop
man voorhanden zijn of minstens de 
spoedige 100 percent zekerheid omtrent 
een vermist lijk Coopman, slachtoffer 
van een moord. Ter zake was geen lijk 
aanwezig noch enige zekerheid omtrent 
een vermist lijk (laat staan van iemand 
die werd vermoord), noch op het ogen
blik van de arrestatie noch nadien ... », 
en verder : « Misdaadgegevens moeten 
overigens steunen op objectieve elemen
ten, extrinsiek dus aan de houding van 
een verdachte die uiteraard door een 
onnoemlijke verdenking zijn arrestatie 
met stelselmatige handhavingen tot 
onnoemelijke stress wordt gebracht met 
a! de irrationele gevolgen vandien; voor 
de verdwijning van een persoon zijn er 
velerlei oorzaken mogelijk dus ook 
andere dan moord. Appellant verwijt 
geenszins dat als een van de mogelijke 
oorzaken ook een hypothese van een 

door hem gepleegde moord in overwe
ging genomen werd, maar dit wettigde 
geen vrijheidsberoving, gezien tal van 
andere hypothesen open bleven », en nog 
« Uit aile gegevens van het strafdossier 
als uit aile beschikkingen van de onder
zoeksgerechten blijkt onomstotelijk dat 
de vrijheidsberoving van appellant op 
onwettige wijze gesteund is geworden op 
het onderzoek van een eenzijdige werk
hypothese >>, 

terwijl artikel 5.1.c van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
inderdaad bepaalt dat vrijheidsberoving 
maar toelaatbaar is wanneer zij langs 
wettelijke weg geschiedt en wanneer 
redelijke termen aanwezig zijn om te 
vermoeden dat de aangehoudene een 
strafbaar feit heeft begaan, waaruit volgt 
dat voorlopige hechtenis enkel rechtma
tig is wanneer op de aan te houden per
soon een schuldvermoeden rust (het be
gaan van een strafbaar feit), hetgeen 
veronderstelt dat met zekerheid vast
staat dat er een strafbaar feit voorhan
den is en terwijl ter zake de « afwezig
heid van een lijk » iedere zekerheid 
nopens het bestaan van een strafbaar 
feit uitsloot, het strafbaar feit zijnde dus 
een eenvoudige werkhypothese van het 
onderzoek, waarbij bovendien onzeker 
bleef wie dat verondersteld feit zou heb
ben begaan, zodat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat een vermoeden en 
geen absolute zekerheid van « misdrijf » 
voor aanhouding en gevangenhouding 
vereist is, 1' het onderscheid niet maakt 
tussen een misdrijfvermoeden en een 
schuldvermoeden en bijgevolg de voor
waarden van de toepassing van 
artikel 5.1.c van het voormeld Verdrag 
van Rome van 4 november 1950 miskent 
en dit artikel schendt evenals artikel 27 
van de wet van 20 april 1974, 2' het mid
del van eiser, afgeleid uit de vaststelling 
dat zijn aanhouding niet mocht gerecht
vaardigd zijn op een eenvoudige werkhy
pothese zonder vaststaand misdrijf onbe
antwoord laat (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, elke verdachte ver
moed wordt onschuldig te zijn zolang 
zijn schuld niet wettelijk is vastgesteld 
en namelijk vermag te liegen zonder 
daarvoor met vrijheidsberoving te wor
den gestraft en het arrest geen gevolgen 
omtrent het schuldbewijs of het schuld
vermoeden van een verdachte mocht 
trekken uit zijn gedrag, doch uit 
objectieve elementen, extrinsiek aan zijn 
houding, zodat het arrest door te stellen 
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dat eiser door zijn misleidende verklarin
gen de schuldverdenking te zijnen laste 
niet ontzenuwde en eerder aandikte, om 
zijn vrijheidsberoving te rechtvaardigen, 
de bewijslast omkeert (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van de 
bewijslast in strafzaken, van het alge
meen rechtsbeginsel van de vermoede 
onschuld van de verdachte door 
artikel 6.2 van het voormelde Verdrag 
van Rome van 4 november 1950 voor
zien, en van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154 en 198 van het 
Wetboek van Strafvordering) : 

Wat het eerste onderdeel, 2°, 
betreft 

Overwegende dat het arrest de 
termen van artikel 27, § 1, van de 
wet op de voorlopige hechtenis en 
van artikel 5.l.c van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den in herinnering brengt; dat het 
arrest verder preciseert : « om te 
oordelen "wanneer redelijke termen 
aanwezig zijn om te vermoeden dat 
iemand een strafbaar feit heeft be
gaan ", dient rekening gehouden te 
worden met de concrete gegevens 
op het ogenblik zijner aanhouding 
en tijdens zijne gevangenhouding »; 
dat het hof van beroep dan aanduidt 
welke « concrete gegevens » toelie
ten « moord op Coopman in hoofde 
van (eiser) bij diens aanhouding en 
tijdens diens verdere gevangenhou
ding redelijkerwijze te vermoeden »; 
dat het arrest tevens beslist : « afwe
zigheid van het lijk is ter zake niet 
dienend, vermits voormeld arti
kel 5.l.c slechts een vermoeden en 
geen absolute zekerheid van mis
drijf voor aanhouding en gevangen
houding vereist en zulk vermoeden 
kan blijken uit een geheel van ele
menten en het " lijk" is daarvan 
geen noodzakelijk bestanddeel, 
zodat bedoelde afwezigheid dit ver
moeden in hoofde van (eiser) per se 
niet uitsloot »; 

Dat het arrest zodoende de con
clusie van eiser beantwoordt; 

Dat in zoverre het onderdeel feite
lijke grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel, 1°, 
betreft 

Overwegende dat artikel 5.l.c van 
het V erdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden de vrijheidsbero
ving, langs wettelijke weg, toelaat 
indien de betrokkene « op rechtma
tige wijze is gearresteerd of gevan
gen gehouden, ten einde voor de 
bevoegde rechterlijke instantie te 
worden geleid, wanneer redelijke 
termen aanwezig zijn om te vermoe
den dat hij een strafbaar feit heeft 
begaan of indien er redelijke 
gronden zijn om aan te nemen dat 
het noodzakelijk is hem te beletten 
een strafbaar feit te begaan of te 
ontvluchten nadat hij dit heeft be
gaan »; 

Overwegende dat het onderwerpe
lijke voorschrift van artikel 5.l.c van 
het Verdrag, inzonderheid waar het 
luidt : « wanneer redelijke termen 
aanwezig zijn om te vermoeden dat 
hij een strafbaar feit heeft begaan », 

geen onderscheid inhoudt tussen 
« een misdrijfvermoeden en een 
schuldvermoeden » en voor geen 
enkel bestanddeel van het misdrijf 
een « zekerheid » of « absolute 
zekerheid » eist; dat bij verdenking 
van moord « de redelijke termen om 
te vermoeden » gelijkelijk volstaan 
wat het overlijden van het slachtof
fer, de delictuele oorzaak van dit 
overlijden en de schuld van de ver
dachte betreft; 

Dat in zoverre het onderdeel naar 
recht faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, om te oordelen of er al dan 
niet, zoals artikel 5.l.c van het Ver
drag bepaalt, redelijke termen aan
wezig waren om te vermoeden dat 
betrokkene een strafbaar feit had 
begaan, rekening diende te houden 
met alle omstandigheden van de 
zaak, zoals ze zich ten tijde van de 
aanhouding en de vrijheidsberoving 
voordeden, daaronder begrepen de 
eigen verklaringen en gedragingen 
van betrokkene; 
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Dat het onderdeel faalt naar 

recht; 

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

17 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Delahaye en Biitzler. 

Nr. 579 

1' KAMER - 17 juni 1983 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VOOR DE 
BEW!JSVOERING TOEPASSEL!JKE REGELS -
MACHT VAN DE RECHTER- ARTIKEL 876 VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK. 

Het staat aan de recl1ter, onder eerbiedi
ging van de rechten van de verdedi
ging, op de regelmatig aan zijn beoor
deling voorgedragen feiten, zonder het 
voorwerp noch de oorzaak van de vor
dering te wijzigen, de rechtsregels toe 
te passen op grond waarvan hij op de 
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen 
(l). Naar luid van artikel 876 van het 
Gerechtelijk Wetboek berecht de recht
bank het aanhangige geschil volgens 
de bewijsregels die van toepassing z1jn 
op de aard van het geschil; wanneer de 
eisende partij de rechtsregel betref
fende de bewijslevering niet voorstelt 
en de partij tegen wie de vordering is 
ingesteld bij conclusie aanvoert dat, nu 
zij geen handelaar is, de regels van 
het bewijs in burgerlijke zaken in het 
geding dienen te worden toegepast, 
Jean de rechter, na de commerciele 
aard van de verbintenis waarop de 

vordering gesteund is te hebben vast
gesteld, de regels van de bewijsvoering 
in handelszaken toepassen (2). 

(BORGHS C. T. BORGHS TH.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3753) 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1341, 
1357 van het Burgerlijk Wetboek, 823, 
824, 992, 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 2, eerste, tweede, derde en 
elfde lid, en 25 van de wet van 15 decem
ber 1872 op de daden van koophandel, 
vormend titel I en IV van boek I van het 
Wetboek van Koophandel, zoals gewij
zigd door de wet van 3 juli 1956, alsmede 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de eerbiediging van de rechten 
van de verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de som van 290.850 
frank (lees 209.850 frank) te betalen, 
daarin begrepen een bedrag van een 
lening van 200.000 frank, op grond : 
dat dit bedrag, volgens bijgebrachte 
twee kwijtschriften voor respectievelijk 
150.000 frank en 50.000 frank, beide op 
naam van eiser, betrekking heeft op de 
overname van een disco-bar; dat waar 
eiser een disco-bar overnam voor een 
prijs van 200.000 frank hij ontegenspre
kelijk op de datum van overname een 
commerciele daad stelde, zodat de 
bewijsvoering dient te geschieden op 
grond van de regels van het Wetboek 
van Koophandel welke toepasselijk zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk 
gesteld had dat verweerder het bewijs 
van de lening te zijnen opzichte diende 
te leveren met een geschrift naar burger
lijk recht en verweerder in zijn conclusie 
in hoger beroep zich niet op de mogelijk
heid beroepen had, volgens het handels
recht het bewijs met aile middelen van ------------------1 recht: getuigen en vermoedens inbegre-

(1) Cass., 24 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 341); 
cfr, E. KRINGS en B. DE CoNINCK, « Het ambts
halve aanvullen van rechtsgronden », T.P.R., 
1982 655-682; J. VAN CoMPERNOLLE, « L'office du 
juge' et le fondement du litige », R.C.J.B., 1982, 
14-38. 

pen, te kunnen leveren; verweerder 

(2) Cfr. Cass., 8 feb, 1957 (A.C., 1957, 449); 
Cass., 27 nov. 1959 (ibid., 1960, 277); Cass., 
29 maart 1974 (ibid., 1974, 839). 
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immers slechts de persoonlijke verschij
ning van partijen en het opleggen aan 
eiser van de gedingbeslissende eed 
gevraagd had; de toepassing van de 
bewijsregelen naar handelsrecht niet tot 
de openbare orde behoort, zodat het 
arrest ten onrechte het handelsrechtelijk 
bewijsmiddel van ambtswege toelaat 
(schending van de artikelen 6, 1341, 1357 
van het Burgerlijk Wetboek, 25 van het 
Wetboek van Koophandel en 992 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie in hager beroep uitdrukkelijk gesteld 
had dat verweerder het bewijs van de 
lening te zijnen opzichte diende te leve
ren met een geschrift naar burgerlijk 
recht en verweerder in zijn conclusie in 
hager beroep zich niet op de mogelijk
heid beroepen had, volgens het handels
recht, het bewijs met aile middelen van 
recht, getuigen en vermoedens inbegre
pen, te kunnen leveren en zich integen
deel had blijven beroepen op geschreven 
stukken en !outer de persoonlijke ver
schijning had gevraagd, en het opleggen 
van de gedingbeslissende eed aan eiser; 
dientengevolge verweerder stilzwijgend 
maar zeker verzaakt heeft aan het inroe
pen van die handelsrechtelijke bewijs
middelen (schending van de artike
len 823, 824, 992, 1044, 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 1357 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat de overname, door 
eiser, van een disco-bar voor de prijs van 
200.000 frank, op de datum van de over
name in zijnen hoofde een commerciele 
daad was; niet vastgesteld wordt dat 
eiser alsdan koopman. was; evenmin 
wordt vastgesteld dat eiser een handels
fonds zou overgenomen hebben en de 
overname van een disco-bar niet aange
merkt wordt door de wet als een daad 
van koophandel; er ook niet van enig 
winstbejag in hoofde van eiser sprake is; 
zodat het arrest niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat eiser door deze overname 
een daad van koophandel verricht heeft 
(schending van de artikelen 1, 2, eerste, 
tweede, derde en elfde lid, van de wet 
van 15 december 1872); 

vierde onderdeel, het arrest, door van 
ambtswege te beslissen dat verweerder 
de lening van 200.000 frank naar han
delsrecht mocht bewijzen, omdat de 
overname van de disco-bar een daad van 
koophandel was, zonder eiser uit te nodi
gen. zich daarop te verdedigen, en nu 
vcrweerder deze mogelijkheid niet 

inriep, de rechten van de verdediging 
van eiser miskent (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste, tweede en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie in hager beroep liet gelden 
dat hij geen handelaar was, dat bij
gevolg op hem de regels van het 
bewijs in burgerlijke zaken dienden 
te worden toegepast en dat verweer
der het bestaan van de lening 
diende te leveren op de wijze voor
geschreven door het Burgerlijk Wet
hoek; 

Overwegende dat zodoende eiser 
zelf de rechter uitnodigde zich 
nopens de aard van de bewijsleve
ring uit te spreken; dat derhalve de 
aanvoering dat de rechter zich 
ambtshalve over de aard van de 
bewijsvoering uitsprak, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat verweerder de rechtsregel 
betreffende de bewijslevering niet 
voorstelde, niet kan worden uitge
legd als een de rechter bindende 
afstand, des te minder nu het alles
zins aan de rechter staat, onder eer
biediging van de rechten van de ver
dediging, op de regelmatig aan zijn 
beoordeling voorgedragen feiten, 
zonder het voorwerp noch de oor
zaak van de vordering te wijzigen, 
de rechtsregels toe te passen op 
grand waarvan hij op de vordering 
zal ingaan of ze zal afwijzen; 

Overwegende dat de rechtbank 
naar luid van artikel 876 van het 
Gerechtelijk Wetboek het aanhan
gige geschil berecht volgens de 
bewijsregels die van toepassing zijn 
op de aard van het geschil; dat het 
hof van beroep, na de commerciiHe 
aard van de verbintenis van eiser te 
hebben vastgesteld, derhalve terecht 
de regels van de bewijsvoering in 
handelszaken toepast; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de stellingneming van de rech
ter op het verweer van eiser in ver-
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band met de aard van de bewijsvoe
ring diens recht op verdediging niet 
miskent; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser bij conclu

sie voor het hof van beroep enkel 
deed gelden dat hij geen handelaar 
was; dat het arrest die hoedanigheid 
aan eiser ook niet toeschrijft en 
integendeel de commerciil!e aard 
van de verbintenis afleidt uit het 
voorwerp ervan; dat, hoewel het 
woord « disco-bar » nog geen wei 
omschreven begrip dekt, het alles
zins kan beduiden « een bar », waar 
door middel van grammofoonplaten 
muziek wordt gemaakt, of nog, een 
installatie voor het draaien van 
grammofoonplaten, bestemd om, 
met het oog op het verwezenlijken 
van winsten, verhuurd te worden, a! 
of niet samen met de diensten van 
de verhuurder; dat het hof van 
beroep, bij ontstentenis van desbe
treffende conclusie van eiser, zijn 
beslissing dienomtrent niet nader 
behoefde te verantwoorden; dat het 
onderdeel, in zoverre het opkomt 
tegen de beoordeling van de feiten 
door de rechter, niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1316, 
1329, 1330, 1331, 1332 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de sam van 290.850 
frank (lees : 209.850 frank) te betalen, 
daarin begrepen een bedrag van 20.850 
frank, op grand : dat deze sam geen 
lening betreft, doch de betaling door ver
weerder van facturen voor materialen 
bestemd voor het huis van eiser (zie con
clusies van verweerder in eerste aanleg); 
dat de betaling door verweerder van 
deze sam gestaafd wordt door een ver
klaring van de beheerder van de naam
loze vennootschap « Sanik » die de 
bedragen van verweerder ontving; dat 
eiser geen bewijs voorlegt van zijn terug
betaling aan verweerder, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
verweerder in zijn conclusies in eerste 
aanleg had staande gehouden dat de 
materialen van de facturen « Sanik », die 

I 
hij betaald had, bestemd waren voor het 
huis van eiser, geenszins het wettelijk 
bewijs van dit feit, dat eiser in zijn con
clusie in hager beroep ontkende, leverde; 
immers deze bewering van verweerder 
geen bewijs in zijn voordeel kan uitma
ken (schending van de artikelen 1315, 
1316, 1329, 1330, 1331 en 1332 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie in hager beroep uitdrukkelijk 
staande hield dat het door de afgevaar
digde-beheerder van de naamloze ven
nootschap « Sanik » afgeleverde attest 
niet als bewijs kon gelden daar het 
zeven jaar na de feiten afgeleverd was 
en deze afgevaardigde-beheerder noch 
bij de afgifte der goederen, noch bij de 
betaling der gelden was tussengekomen; 
het arrest dat attest tach als bewijsmid
del weerhoudt zonder op die conclusie te 
antwoorden (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid door verweerder tegen het 
onderdeel aangevoerd in zoverre de 
schending van de artikelen 1329, 
1330, 1331 en 1332 van het Burger
lijk Wetboek wordt ingeroepen : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet preciseert hoe of waarin het 
arrest bedoelde artikelen schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest het bewijs van de 
stelling van verweerder niet afleidt 
uit de omstandigheid dat deze in 
zijn conclusies in eerste aanleg die 
stelling had voorgehouden, maar 
wei uit het feit dat verweerder fac
turen ten onlaste van eiser betaalde 
en dat de stelling van verweerder 
door de leverancier van de materia
len bevestigd werd; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep niet 
staande hield dat het door de afge
vaardigde-beheerder van de naam
loze vennootschap « Sanik » afgele-
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verde attest niet als bewijs kon 
gelden; dat hij wel zijn twijfel over 
de bewijswaarde van dat attest tot 
uitdrukking bracht in volgender 
voege : « Er wordt dan ook niet 
ingezien hoe in 1971, dit is 7 jaar 
later, de afgevaardigde-beheerder 
van de naamloze vennootschap 
" Sanik ", die noch tussenkwam in 
de afgifte van de goederen, noch in 
het ontvangen van de gelden, zou 
kunnen gaan attesteren dat deze 
contante betalingen van die be
paalde facturen gebeurden door 
Theo Borghs >>; 

Overwegende dat het arrest de 
desbetreffende conclusie van eiser 
beantwoordt door te affirmeren dat, 
in tegenstelling met de bewering 
van eiser, de bedoelde beheerder 
« de bedragen van (verweerder) ont
ving "• zodoende impliciet doch 
zeker te kennen gevend dat mag 
aangenomen worden dat de betrok
kene, om die reden, zich de feiten 
nog heeft kunnen herinneren; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92, 97 van de 
Grondwet, 23, 939, 1000, 1050, 1056, 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1316, 1349, 
1350, 3", 1353, 1354 en 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek, alsmede van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de eer
biediging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de som van 290.850 
frank (lees : 209.850 frank) te betalen op 
grond : dat eiser ter terechtzitting in eer
ste aanleg van 25 juni 1979 verschenen 
is in persoon en door de eerste rechter 
gehoord werd; dat hieruit blijkt dat eiser 
kennis had van de inhoud van de conclu
sies in eerste aanleg van verweerder, 
welke inhoud trouwens dezelfde is als 
deze in de conclusies die thans door ver
weerder voor het hof van beroep gena
men worden; dat waar de eerste rechter 
in zijn beweegredenen verklaart dat 
eiser ter terechtzitting geen enkel ver
weer aanvoert, hij impliciet doch zeker 
aangenomen heeft dat de stel!ingen van 
verweerder juist waren en de feitelijke 
elementen, door deze laatste in zijn con
clusies aangehaald, met de werkelijkheid 

overeenstemden en niet geldig konden 
tegengesproken worden door eiser; dat 
hieruit tevens blijkt dat eiser de door 
hem verschuldigde bedragen niet kon 
ontkennen; dat voorgaande elementen op 
zich zelf de bevestiging van het bestre
den vonnis rechtvaardigen, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de eerste rechter, na eiser eerst gehoord 
te hebben, geoordeeld heeft dat de stel
lingen van verweerder juist waren en 
door eiser ontkend noch tegengesproken 
konden worden, en het feit dat de con
clusies van verweerder dezelfde waren 
in eerste aanleg en in hoger beroep, 
geenszins tot gevolg hebben dat zulks op 
zich zelf de bevestiging van de veroorde
ling van eiser zonder verder onderzoek 
rechtvaardigt; immers het door eiser 
aangetekend hoger beroep het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep en eiser dientengevolge 
gerechtigd was de vordering van ver
weerder terug te betwisten en de rech
ters in hoger beroep gevat waren door 
de conclusies van eiser, ook a! had hij de 
vordering in eerste aanleg niet kunnen 
ontkennen (schending van de artike
len 1050, 1056, 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 92 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat het feit dat de eerste 
rechter, na eiser gehoord te hebben, 
geoordeeld heeft dat de stellingen van 
verweerder juist waren en door eiser 
ontkend noch tegengesproken konden 
worden, tot gevolg heeft dat zulks op 
zich zelf de bevestiging van de veroorde
ling van eiser rechtvaardigt; immers 
daardoor de rechten van verdediging van 
eiser miskend worden; eiser inderdaad 
in graad van beroep gerechtigd was de 
gegrondheid van de vordering terug te 
betwisten en hij desaangaande geschre
ven conclusies genomen heeft (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel); 

derde onderdeel, het arrest niet 
bepaalt welke verweermiddelen eiser 
voor de eerste rechter had ingeroepen en 
deze evenmin blijken uit het beroepen 
vonnis of uit enig stuk van de rechtsple
ging; dientengevolge de in hoofdorde 
door het bestreden arrest ingeroepen 
motieven, volgens welke het verwerpen 
van eisers stelling door de eerste rechter 
op zich zelf tot verwerping van het hoger 
beroep leidt, geen voldoende antwoord 
uitmaken op de omstandig gemotiveerde 
conclusie van eiser, waarin deze uitdruk
kelijk staande hield dat de lening van 
45.000 frank geheel terugbetaald was 
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door compensatie, dat de facturen Sanik 
deels op naam waren van verweerder 
zelf, zodat eiser ze niet verschuldigd 
was, en dat er geen geldig bewijs voorlag 
van de lening van 200.000 frank; het 
daarbij evenmin uit te maken is op 
welke gronden deze ongekende verweer
middelen door de eerste rechter werden 
verworpen, naar welke het arrest noch
tans verwijst, zodat er geen toezicht op 
de motieven van het arrest kan uitgeoe
fend worden (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het feit dat de eerste 
rechter geoordeeld heeft dat de feitelijke 
elementen, door verweerder in zijn con
clusie aangehaald, juist waren en door 
eiser noch ontkend noch tegengesproken 
konden worden, geen gerechtelijke 
bekentenis uitmaakt; immers noch in het 
beroepen vonnis, noch in het bestreden 
arrest, noch in enige akte van de rechts
pleging enig spoor te vinden is van een 
door eiser gedane bekentenis voor de 
rechter, zodat deze als niet bestaande 
moet beschouwd worden (schending van 
de artikelen 1316, 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, het feit dat de eerste 
rechter geoordeeld heeft dat de feitelijke 
elementen, door verweerder in zijn con
clusie aangehaald, juist waren en door 
eiser ontkend noch tegengesproken kon
den worden, geen vermoeden uitmaakt, 
wettelijk noch feitelijk, waaruit het 
arrest kon afleiden dat zulks op zich zelf 
de bevestiging van de veroordeling van 
eiser rechtvaardigt; immers het vonnis 
waartegen beroep geen rechterlijk 
gewijsde in de instantie in hoger beroep 
heeft; het feit dat de eerste rechter aan
genomen heeft dat eiser de feitelijke ele
menten ontkennen noch tegenspreken 
kon, evenmin een feitelijk vermoeden is 
(schending van de artikelen 1349, 1350, 
3", 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 23 
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek); 

zesde onderdeel, van de verklaringen 
van eiser voor de eerste rechter geen 
proces-verbaal werd opgesteld, zodat het 
onmogelijk is de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing te onderzoeken 
(schending van de artikelen 939, 1000 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel 
ervan uitgaat dat het arrest om het 
enkele in het middel weergegeven 
motief het beroepen vonnis beves
tigt; 

Overwegende dat het arrest zich 
evenwel niet tot dat motief beperkt, 
maar bovendien verder achtereen
volgens de diverse sommen, tot 
betaling waarvan het eiser veroor
deelt, onderzoekt, onder opgave van 
de redenen waarom, volgens het hof 
van beroep, elke som wei degelijk 
verschuldigd is; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Dat, voor het overige, nu de 
andere, in dit middel niet weergege
ven en in de overige middelen tever
geefs aangevochten motieven, de 
beslissing gronden, het middel niet 
ontvankelijk is bij gemis van 
belang; 

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

17 juni 1983 - 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Houte
kier en Biitzler. 

Nr. 580 

3' KAMER - 20 juni 1983 

ARBEIDSONGEVAL - TOEPASSINGSGE
BIED - INR!CHTERS VAN VAKANT!EKOLO
NIES EN DOOR HEN TEWERKGESTELDE MONI
TOREN EN BEWAKERS - VAKANTIEKOLONIE 
- BEGRIP. 

Wanneer de rechter vaststelt dat iemand 
een verwonding heeft opgelopen ter
wijl hij tijdens vakantiecursussen was 
tewerkgesteld door een onderwijson
derneming waar buitenlanders de 
mogelijkheid wordt geboden beter 
Frans te leren, kan hij uit die vaststel-
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Jingen niet wettig afleiden dat die 
onderneming een vakantiekolonie 
organiseerde. (Art. 1, 2" K.B. van 
25 okt. 1971 tot uitbreiding van het toe
passingsgebied van de Arbeidsongeval
lenwet; K.B. van 28 nov. 1969 tot uit
voering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de beslw. van 
28 dec. 1944.) 

(WINTERTHUR N.V. T. PARVAIS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6810) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1982 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 3 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1, 2", van het koninklijk besluit van 
25 oktober 1971 tot uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de Arbeidsonge
vailenwet van 10 april 1971, en 17, 3", van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de be
sluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 

doordat het arrest erop wijst dat « een 
zekere beer W ... tijdens de schoolvakan
tie een onderwijsonderneming exploi
teert waar buitenlanders, onder meer 
Engelsen, in de gelegenheid worden 
gesteld beter Frans te leren; dat teen 
W ... vakantiecursussen organiseerde van 
5 tot 17 augustus 1974 (verweerder) 
besloot daaraan deel te nemen als 
" leraar "; dat hij in de inrichting huis
vesting en voeding genoot en een forfai
tair bedrag van 9.000 frank voor het ver
blijf ontving; dat (verweerde'r) op 
13 augustus 1974 tijdens een tenniswed
strijd met drie leerlingen een tennisbal 
op zijn linkeroog kreeg », en beslist dat 
de Arbeidersongevailenwet van 10 april 
1971 van toepassing is op dat ongeval, op · 
grand dat « de Koning het koninklijk 
besluit van 25 oktober 1971 heeft uitge
vaardigd waarbij het toepassingsgebied 
van de wet van 10 april 1971 wordt uitge
breid tot de in artikel 17, 3", van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
bedoelde personen, namelijk de inrich
ters van vakantiekolonies, en tot de per
sonen die zij als monitor of bewaker 
aileen tijdens de vakantie tewerksteilen; 

dat niet kan worden betwist dat het ten 
deze ging om een vakantiekolonie en dat 
de periode van tewerkstelling tijdens de 
schoolvakantie viel •, 

terwijl de bepalingen van het konink
lijk besluit van 25 oktober 1971, dat het 
toepassingsgebied van de wet van 
10 april 1971 heeft uitgebreid, eng moe
ten worden uitgelegd; degene die • een 
onderwij sonderneming • exploiteert, a! is 
het tijdens de schoolvakantie, geen 
inrichter van eeil. vakantiekolonie is, 
daar zulk een kolonie precies onderstelt 
dat er geen onderwijs wordt gegeven; 
evenzo, degene die in een onderwijson
derneming taalcursussen geeft geen 
monitor of bewaker, doch een leraar is, 
zeals het arrest trouwens releveert; daar
uit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat 
verweerder een ongeval is overkomen 
terwijl hij als • leraar • deelnam aan een 
door een onderwijsonderneming georga
niseerde « reeks cursussen » in talen, 
niet kan oordelen dat hij ten tijde van 
zijn ongeval de hoedanigheid van moni

. tor of van bewaker van een vakantieko-
lonie had in de zin van artikel 17, 3", van 
voormeld koninklijk besluit van 
28 november 1969 en, op die basis, niet 
kon beslissen dat de wet van 10 april 
1971 op hem van toepassing was (schen
ding van aile vooraan in het middel aan
gewezen wettelijke bepalingen en inzon
derheid van artikel 1, 2", van het konink
lijk besluit van 25 oktober 1971 tot 
uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de Arbeidsongevailenwet) : 

Overwegende dat artikel 1, 2", van 
het koninklijk besluit van 25 okto
ber 1971 tot uitbreiding van het toe
passingsgebied van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 deze wet 
heeft uitgebreid tot de inrichters 
van vakantiekolonies en tot de per
sonen die zij als monitor of bewaker 
alleen tijdens de schoolvakanties 
tewerkstellen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat verweerder een ver
wonding heeft opgelopen terwijl hij 
tijdens vakantiecursussen was 
tewerkgesteld door een onderwijson
derneming waar buitenlanders in de 
gelegenheid worden gesteld om 
beter Frans te leren, uit die vaststel-
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lingen niet wettig heeft kunnen 
afleiden dat die onderneming een 
vakantiekolonie organiseerde; 

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 het vernietigde 
arrest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

20 juni 1983 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Dassesse. 

Nr. 581 

3' KAMER - 20 juni 1983 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST 
SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN EEN ANDERE 
DAN EEN BEROEPSZIEKTE - GENEESHEER 
DOOR DE WERKGEVER GEMACHTIGD OM NA 
TE GAAN OF DE WERKNEMER WERKELIJK 
ARBEIDSONGESCHIKT IS - VASTSTELLINGEN 
- DRAAGWIJDTE. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST 
SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN EEN ANDERE 
DAN EEN BEROEPSZIEKTE - BEWIJS VAN DE 
ONGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

1' De geneesheer, die doo1· de werkgever 

mer, niet enkei op de dag van zijn 
onderzoek, maar oak sedert de eerste 
dag van de aangevoerde periode van 
arbeidsongeschiktheid. [Art. 29bis 
vierde lid, wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst (1).] 

2' Wanneer de rechter enkei zegt dat de 
geneesheer, die door de werkgever is 
gemachtigd om na te gaan of de werk
nemer werkelijk arbeidsongeschikt is 
voor een wei bepaaide periode, heeft 
vastgesteid dat de betrokkene wei 
degeiijk arbeidsongeschikt was, ener
zijds, en dat de betrokkene niet heeft 
gevraagd dat een geneesheer-scheids
rechter zou worden aangesteid, ander
zijds, kan hij daaruit niet wettig afiei
den dat niet is bewezen dat de werk
nemer, na het onderzoek door de 
gemachtigde geneesheer, niet meer 
arbeidsongeschikt was ais de werkge
ver zelf verzuimd heeft te doen onder
zoeken hoe het met de gezondheidstoe
stand van de werknemer achteraf 
gesteld was. [Art. 1315 B.W.; art. 29bis, 
vierde lid, wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst (2).] 

(DRIAK T. MR. ZENNER- CURATOR IN HET FAIL
LISSEMENT • WISKEMANN > N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 6880) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1982 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser zijn werk op 1 decem
ber 1975 heeft verlaten; dat hij een 
geneeskundig getuigschrift naar zijn 
werkgever heeft gestuurd, waaruit 
blijkt dat hij wegens ziekte tot 
5 december 1975 arbeidsongeschikt 
is; dat de door de werkgever 
gemachtigde geneesheer die eiser op 
4 december 1975 heeft onderzocht, 
·heeft aangenomen dat hij tot 
5 december arbeidsongeschikt was, 
en heeft bepaald dat het werk op 
6 december 1975 moest worden her-

is gemachtigd om na te gaan of de 1------------------
werknemer werkelijk arbeidsonge
schikt is, kan, op grand van zijn vast
stellingen, uitspraak doen over de 
gezondheidstoestand van die werkne-

(1) en (2) Art. 31, § 2, vierde lid, Arbeidsover
eenkomstenwet 3 juli 1978 heeft de tekst over~ 
genomen van art. 29 bis, vierde lid, wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. 
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vat; dat eiser op 8 december 1975 
een meuw geneeskundig getuig
schrift heeft overgelegd waarbij de 
arbeidsongeschiktheid werd ver
lengd van 6 tot 12 december 1975; 
dat de geneesheer-controleur, na 
zich tevergeefs op 10 december 1975 
bij eiser te hebben aangeboden, 
hem op 12 december 1975 opnieuw 
heeft onderzocht, de verlenging van 
zijn arbeidsongeschiktheid niet 
heeft aangenomen en heeft beves
tigd dat eiser op 6 december 
arbeidsgeschikt was; dat eiser ach
teraf, op 15 december 1975 en op 
een niet nader bepaalde datum, nog 
twee getuigschriften heeft overge
legd waarbij zijn arbeidsongeschikt
heid wordt verlengd voor de perio
des van 13 tot 17 december en van 
18 tot 28 december 1975; dat eiser 
pas op 29 december 1975 het werk 
heeft hervat; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28bis, 29bis, 
inzonderheid derde en vierde lid, van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doorda t het arrest afwij zend beschikt 
op eisers vordering tot het bekomen van 
het gewaarborgd maandloon voor de 
periode van 6 tot 11 december 1975 inbe
grepen en bepaalt dat de opzeggingster
mijn vanaf 8 december 1975 begint te 
!open, nadat het heeft vastgesteld dat de 
geneeskundige controle pas op 12 decem
ber 1975 is gebeurd, op grand dat « een 
werknemer, wanneer hij na ziekte of 
ongeval, als bedoeld in artikel 29, het 
gewaarborgd loon vordert, zijn arbeids
ongeschiktheid moet bewijzen door een 
geneeskundig getuigschrift over te leg
gen, dat de ongeschiktheid evenwel niet 
is aangetoond wanneer de geneesheer
controleur aangewezen door de werkge
ver, in tegenstelling tot het geneeskun
dig getuigschrift van de behandelende 
geneesheer, beslist dat hij arbeidsge
schikt is "• dat eiser geen aanspraak kan 
maken op het gewaarborgd loon voor 
een periode van arbeidsongeschiktheid 
die niet verantwoord is, en dat niet kan 
worden aangevoerd dat die periode van 
arbeidsongeschiktheid, die niet verant
woord is, een regelmatige schorsingspe
riode is tijdens welke de opzeggingster
mijn derhalve zou geschorst zijn, 

terwijl de geneesheer-controleur enkel 
mag vaststellen of de werknemer, op de 
dag van de controle, a! dan niet arbeids
ongeschikt is, met uitsluiting van aile 
andere vaststellingen betreffende de toe
stand van de zieke tijdens dagen v66r de 
controle; het getuigschrift overgelegd 
door de werknemer volstaat om aan te 
tonen dat hij arbeidsongeschikt is, tot de 
dag waarop de geneesheer-controleur 
vaststelt dat hij arbeidsgeschikt is; zodat 
het arrest niet zonder schending van de 
in het middel aangewezen bepalingen 
kan beslissen dat de arbeidsongeschikt
heid niet is bewezen voor de periode die 
aan de dag van de geneeskundige con
trole voorafgaat : 

Overwegende dat de geneesheer 
die, overeenkomstig artikel 29bis, 
vierde lid, van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, 
door de werkgever is gemachtigd 
om na te gaan of de werknemer 
werkelijk arbeidsongeschikt is, op 
grond van zijn vaststellingen uit
spraak mag doen over de gezond
heidstoestand van de genoemde 
werknemer, niet enkel op de datum 
van zijn onderzoek, maar ook sedert 
de eerste dag van de aangevoerde 
periode van arbeidsongeschiktheid; 

Dat het middel na-ar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 28bis en 
29bis van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst, 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest aile punten van 
eisers oorspronkelijke vordering afwijst, 
behalve wat betreft het toekennen van 
het gewaarborgd weekloon, op grand 
« dat een werknemer, wanneer hij na 
ziekte of ongeval als bedoeld in 
artikel 29 het gewaarborgd loon vordert, 
zijn arbeidsongeschiktheid moet bevvij
zen door een geneeskundig getuigschrift 
over te leggen; dat de ongeschiktheid 
evenwel niet is aangetoond wanneer de 
geneesheer-controleur, aangewezen door 
de werkgever, in tegenstelling tot de 
behandelende geneesheer, beslist dat hij 
arbeidsgeschikt is », 

terwijl het arrest overigens vaststelt 
dat eiser enkel op 4 en 12 december 1975 
door de geneesheer-controleur is onder
zocht, maar dat hij geneeskundige 
getuigschriften heeft overgelegd die ach 



-1298-
tereenvolgens de periodes van 1 tcit 
5 december, 6 tot 12 december, 13 tot 
17 december en 18 tot 28 december 1975 
dekken; de wettelijke bewijswaarde van 
de geneeskundige getuigschriften voor 
de periodes van arbeidsongeschiktheid 
na het laatste onderzoek van de genees
heer-controleur door dat onderzoek niet 
kan worden aangetast, zodat het arrest 
niet zonder schending van de in het mid
del aangewezen bepalingen, en inzonder
heid van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek, heeft kunnen beslissen dat 
de periode van arbeidsongeschiktheid 
van 13 tot 28 december 1975 niet was 
verantwoord : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser aan zijn werkgever 
getuigschriften heeft gestuurd waar
uit blijkt dat hij voor de periodes 
van 13 tot 17 december en van 18 tot 
28 december 1975 arbeidsongeschikt 
was, zonder erop te wijzen dat de 
werkgever door een gemachtigd 
geneesheer zou hebben doen nagaan 
of eiser werkelijk arbeidsongeschikt 
was; 

Overwegende dat het arrest niet 
naar recht beslist dat eisers onge
schiktheid niet is bewezen voor de 
periode na 12 december 1975, enkel 
0p grond dat op die datum de 
geneesheer, die door de werkgever 
was gemachtigd om de arbeidsonge
schiktheid van eiser voor de periode 
van 6 tot 12 december 1975 na te 
gaan, heeft vastgesteld dat laatstge
noemde vanaf 6 december arbeids
geschikt was en dat eiser de aan
stelling van een geneesheer-scheids
rechter niet heeft gevraagd; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, enkel in zoverre 
het beslist dat eisers arbeidsonge
schiktheid voor de periode van 13 
tot 28 december 1975 niet was bewe
zen; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat 

de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Bergen. 

20 juni 1983 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Biitzler. 

Nr. 582 

3' KAMER - 20 juni 1983 

1° VERZEKERING - VERZEKERING IN 
HET ALGEMEEN - VERZEKERING NIETIG 
WEGENS VERZWIJGING OF VALSE VERKLA
RING VAN DE VERZEKERDE - VERZWIJGING 
- BEGRIP. 

2° VERZEKERING - VERZEKERING IN 
HET ALGEMEEN - VERZWIJGING - GEEN 
AANGIFTE VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE DE 
VERZEKERDE NIET KENDE OF HAD MOETEN 
KENNEN - BEGRIP. 

1' De verzekerde dient bij de verzeke
raar een juiste aangifte te doen van de 
bestanddelen van de gevaren die hij 
wil doen dekken, zonder dat de verze
keraar de juistheid daarvan behoeft na 
te gaan; niet-aangifte van een omstan
digheid die de verzekeraar normaal 
niet kon kennen en die de beoordeling 
van het gevaar kon verzwaren, is een 
verzwijging die de verzekering nietig 
maakt, zelfs indien de verzekerde te 
goeder trouw doch ten onrechte 
gemeend heeft dat hij die omstandig
heid niet behoefde aan te geven en 
zelfs indien hij die omstandigheid niet 
kende hoewel hij ze had moeten ken
nen (1). (Art. 9 Verzekeringswet 11 juli 
1874.) 

2' Uit de vaststellingen, enerzijds, dat 
een verzekerde bij zijn verzekeraar 
niet heeft aangegeven, dat hij bij het 

(1) en (2) Cass., 20 april en 17 mei 1978 (A.C., 
1978, 958 en 1077). 
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lopen een pijngevoel ondervond waar
van later gebleken is dat het ging om 
een typische ziekte van de slagaders 
en, anderzijds, dat die pijn te wijten 
was aan het beroep van de verzekerde 
zonder dat er aanwijzingen waren van 
enige aandoening en dat de betrok
kene in zijn overtuiging werd gestaafd 
door de diagnose van zijn geneesheer, 
volgens welke de moeilijkheden bij het 
lopen te wijten waren aan het zittend 
beroep en er geen klinische aanwijzin
gen waren die op een arteritische evo
lutie wezen, kan de rechter wettig 
afleiden dat aan de verzekerde geen 
verzwijging kan worden ten laste 
gelegd die de overeenlcomst nietig 
maakt (2). (Art 9 Verzekeringswet 
11 juni 1874.) 

(MUTUALITEIT VAN DE VERENIGDE ZELFSTAN· 
DIGEN T. SARIKAS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6818) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 april 1982 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 9 van de Verzekerings
wet van 11 juni 187 4, 

doordat het arrest erop wijst dat ver
weerder, bij zijn aansluiting, geen gewag 
heeft gemaakt van bepaalde pijnen die 
v66r de datum van de overeenkomst aan. 
het Iicht zijn gekomen en die achteraf 
kenmerkend bleken voor een ziekte van 
de slagaders, de vordering tot vernieti
ging van de overeenkomst verwerpt, op 
grond dat verzwijging « implicieert dat 
diegene aan wie ze wordt verweten op 
de hoogte was, of althans, aangezien de 
wet geen uitzondering maakt voor de 
verzwijging te goeder trouw, normaler
wijze had moeten zijn, van de mogelijke 
invloed van het verzwegen feit op de 
waardering van het verzekerde risico 
door de verzekeraar », en dat uit de 
reeks feitelijke omstandigheden eigen 
aan de zaak volgt dat verweerder « niet 
wist en redelijkerwijze niet kon veron
derstellen dat de spiersamentrekkingen 
die hij voelde een omstandigheid vormde 
die de waardering van het risico konden 

(2) Zie nota 1 op vorige blz. 

verzwaren, zodat- hem geen verzwijging 
kan worden verweten die de vernietiging 
van de overeenkomst verantwoordt », 

terwijl de verzekerde aan de verzeke
raar een juiste omschrijving moet geven 
van de bestanddelen van het risico dat 
hij wil Iaten dekken; het niet vermelden 
van een omstandigheid die de verzeke
raar niet kon kennen, en die de waarde
ring van het risico kan verzwaren, een 
verzwij ging is die tot nietigheid van de 
verzekering leidt, zelfs indien de verze
kerde te goeder trouw, doch ten 
onrechte, heeft gemeend dat hij die 
omstandigheid niet behoefde te vermel
den, zodat het arrest het begrip verzwij
ging, in de zin van artikel 9 van de ver
zekeringswet van 11 juni 1874, miskent 
door te beslissen dat het niet vermelden 
van een omstandigheid, die de waarde
ring van het risico kan verzwaren, niet 
tot vernietiging van de verzekering kan 
leiden indien de verzekerde te goeder 
trouw, doch ten onrechte, heeft gemeend 
dat die omstandigheid de waardering 
van het risico door de verzekeraar niet 
kon verzwaren : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, bij zijn aansluiting 
bij eiseres, niet heeft vermeld dat 
hij pijn voelde bij het stappen, 
waardoor hij na dri~honderd meter 
moest stoppen, en dat bij een ach
teraf uitgevoerd medisch onderzoek 
is gebleken dat hij aan een typische 
ziekte van de slagaders leed; 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 9 van de Verzekeringswet van 
11 juni 1874 bepaalt dat elke ver
zwijging, elke valse verklaring door 
de verzekerde gedaan, zelfs zonder 
kwade trouw, wanneer zij de waar
dering van het risico verminderen of 
het voorwerp ervan wijzigen, der
wijze dat de verzekeraar, had hij 
ervan kennis gedragen, niet aan 
dezelfde voorwaarden zou gecontrac
teerd hebben, de verzekering nietig 
maken; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
term '' verzwijging », uit de voor
noemde wetsbepaling, zowel het 
vrijwillig als het onvrijwillig verge
ten omvat; dat de verzekerde ervoor 
moet zorgen dat de verzekeraar pre
cies het risico kent dat eerstge
noemde wil laten dekken; dat het 
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niE7t ve~melden van een omstandig
heid, die de verzekeraar niet kon 
kennen en die de waardering van 
het risico kan verzwaren, een ver
zwijging is in de zin van de voor
noemde wetsbepaling, ook indien de 
verzekerde te goeder trouw, doch 
ten onrechte, meent dat hij de 
genoemde omstandigheid niet 
behoefde te vermelden, en zelfs 
indien hij die omstandigheid niet 
kende hoewel hij ze had moeten 
kennen; 

Overwegende, evenwel, dat het 
arrest erop wijst dat moeilijkheden 
bij het gaan in verweerders beroep 
veelvuldig voorkomen, zonder daar
om op een bepaalde aandoening te 
wijzen, en dat verweerders overtui
ging werd gestaafd door de diagnose 
van zijn geneesheer, volgens welke 
zij te wijten waren aan zijn zittend 
beroep en er geen klinische aanwij
zingen waren die op een arteritische 
evolutie wezen, en, op grond van 
een onaantastbare beoordeling, 
beslist dat uit die gegevens blijkt 
dat verweerder niet wist en redelij
kerwijze niet kon veronderstellen 
dat de spiersamentrekkingen, die 
hij voelde, een omstandigheid vorm
den, die de waardering van het 
risico kon verzwaren; 

Dat het arrest, op grond van die 
overwegingen, naar recht heeft kun
nen beslissen dat aan verweerder 
geen verzwijging ten laste kan wor
den gelegd, die de nietigheid van de 
overeenkomst verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Nr. 583 

3' KAMER - 20 juni 1983 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN FEITELJJKE BEWERING DIE STEUN 

'ifiNDT NOCH IN DE BESTREDEN BESLJSSJNG 
NOCH IN DE GEDINGSTUKKEN - MIDDEL 
ZONDER FEITELIJKE GRONDSLAG. 

Feitelijke grondslag mist het middel dat 
berust op een feitelijke bewering die 
steun vindt noch in de bestreden 
beslissing noch in de regelmatig aan 
het Hoi overgelegde stukken (1). 

(VALENTIN T. DIENST VOOR DE OVERZEESE 
SOCIALE ZEKERHEID [D.O.S.Z.]) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6521) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1981 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de wet van 
2 december 1957 houdende goedkeuring 
met name van het te Rome op 25 maart 
1957 ondertekende Verdrag tot oprich
ting van de Europese Economische 
Gemeenschap, 4, lid 1, 5, 7, 48, 51, 145 
van dat verdrag, 1, inzonderheid a, 3°, en 
j, 2, lid 1, 4, lid 1 en 2, van de verorde
ning nr. 1408/71 van de Raad van de 
Europese Economische Gemeenschap, 1, 
12, inzonderheid 2', 13, eerste lid, 14, 20, 
51, 52 en 53 van de wet van 17 juli 1963 
betreffende de overzeese sociale zeker
heid, 

doordat het arrest, na impliciet te heb-
ben aangenomen wat door de partijen 
niet werd betwist en trouwens door ver
weerder expliciet werd uiteengezet in 
zijn conclusie voor de appelrechter, 
namelijk dat eiser, die van Italiaanse 

Om die redenen, verwerpt de nationaliteit was en in Belgie verbleef, 
tijdens de periode van 1941 tot 1954 als 

voorziening; veroordeelt eiseres in werknemer onder de Belgische sociale 
de kosten. zekerheid vie! en dat hij (zich) later, 

20 juni 1983 _ 3' kamer _ Voorzitter . namelijk gedurende de periode van 
de h. Clason, afdelingsvoorzitter _ Ver- tewerkstelling door het Zai:rese staatsbe
slaggever : de h. Kreit _ Gelijkluidende drijf « Gecamines » van 1 december 1968 
conclusie van de h. Duchatelet, eerste l-to_t_3_1_m_e_i_1_9_76_,_a_a_n_sr_o_o_t_b_ii_h_e_t_d_o_o_r 
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler (1) Cass., 18 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 121). 
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voormelde wet van 17 juli 1963 inge
voerde verzekeringsstelsel, het beroep 
van eiser tegen de beslissing van 
21 december 1978, waarbij verweerder 
eiser op grond van diens Italiaanse 
nationaliteit en op grond van artikel 51 
van voormelde wet van 17 juli 1963 het 
recht ontzegde op de bij de artikelen 52 
en 53 van die wet ingevoerde indexering 
van het rustpensioen, ongegrond ver
klaart, en doordat het arrest die beslis
sing grondt op de overweging dat 
artikel 7 van het voormelde Verdrag van 
Rome, binnen de werkingssfeer van het 
Verdrag, elke discriminatie op grond van 
nationaliteit verbiedt, dat die regel, wat 
de werknemers betreft, nader is uitge
werkt in de artikelen 48 tot 51 van het 
Verdrag, dat de maatregelen ter uitvoe
ring van die artikelen vervat zijn in de 
Europese verordening nr. 1408/71, dat 
die verordening enkel betrekking kon 
hebben op de wettelijke regeling betref
fende de sociale zekerheid van de op het 
grondgebied van een van de Lid-Staten 
tewerkgestelde werknemers onder het 
enige voorbehoud, wat de gevallen 
betreft waarin het nationaal stelsel bij 
uitzondering van toepassing zou blijven 
tijdens de tewerkstelling in een ander 
land, dat aan het beginsel en de opzet 
van de verordening afbreuk zou worden 
gedaan zo aan elke Lid-Staat van de 
Europese Economische Gemeenschap de 
verplichting zou worden opgelegd om 
buiten de Gemeenschap vervulde tijd
vakken van tewerkstelling in aanmer
king te nemen, dat het door voor
melde wet van 17 juli 1963 ingevoerde 
stelsel van verzekering openstaat voor 
iedere Belgische of buitenlandse werkne
mer die een beroepswerkzaamheid, van 
welke aard ook, uitoefent in enig ander 
land dan een Lid-Staat van de Europese 
Economische Gemeenschap, dat arti
kel 13 van de wet van 17 juli 1963 de 
toepassing uitsluit van de wetgeving 
betreffende de sociale zekerheid der 
werknemers en dat derhalve het door 
die wet ingevoerde verzekeringsstelsel 
niet onder de regeling valt van voor
melde verordening nr. 1408/71, 

terwijl eiser werknemer was in de zin 
van artikel 1, a, inzonderheid 3", van de 
verordening nr. 1408/71 van de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap 
vermits hij vrijwillig verzekerd was 
tegen een gebeurtenis, namelijk ouder
dom, zoals is bepaald bij artikel 4, lid 1, 
c, van genoemde verordening, vermits 
hij aldus verzekerd was in het kader van 
het stelsel van sociale zekerherd dat ten 

behoeve van de werknemers was inge
voerd door de Belgische wet van 17 juli 
1963, meer bepaald door de artikelen 1, 
12, inzonderheid 2", 14 en 20 van die wet, 
en vermits eiser, zoals hierboven is uit
eengezet, voordien reeds tegen dezelfde 
gebeurtenis · verplicht verzekerd was in 
het kader van een stelsel van verzeke
ring dat was ingevoerd ten behoeve van 
de Belgische werknemers, nu eiser Ita
liaans onderdaan was met verblijfplaats 
in Belgie en nu hij, zoals gezegd, onder 
de Belgische sociale zekerheidswetge
ving vie!, voormelde verordening 
nr. 1408/71 derhalve op eiser van toepas
sing was krachtens artikel 2, lid 1, van 
die verordening, eiser in het bijzonder 
onder de toepassing vie! van artikel 3, 
lid 1, van de verordening zodat hij recht 
had op de voordelen van de Belgische 
wettelijke regeling, inzonderheid op het 
voordeel van de voormelde wet van 
17 juli 1963 en zulks onder dezelfde voor
waarden als de Belgische onderdanen; de 
Belgische wet van 17 juli 1963, inzonder
heid de hierboven aangevoerde bepalin
gen, immers, onder toepassing valt van 
de verordening nr. 1408/71 zoals blijkt 
uit de artikelen 1, j, 4, lid 1, c en vooral 
4, lid 2, van die verordening, ook al sluit 
artikel 13 de toepassing uit van de Bel
gische algemene regeling betreffende de 
sociale zekerheid van de werknemers en 
ook al stelt deze wet een bijzondere 
regeling in en die facultatief is en op bij
dragebetaling steunt; het arrest bijge
volg, door eiser op grond van diens Ita
liaanse nationaliteit en op grond van 
artikel 51 van de wet van 17 juli 1963 de 
bij de artikelen 52 en 53 van die wet 
ingevoerde indexering te ontzeggen, de 
hierboven aangevoerde bepalingen van 
de wet en van de verordening nr. 1408/71 
schendt, het in de artikelen 7, 48 en 51 
van het Verdrag van Rome van 25 maart 
1957 neergelegde beginse! dat elke discri
minatie op grond van nationaliteit ver
biedt, miskent, alsook het verbindend 
karakter dat aan de bepalingen van de 
verordening nr. 1408171 toekomt op 
grond van de artikelen 4, lid 1, 5, 145 van 
het Verdrag en 1 van de voormelde wet 
van 2 december 1957 : 

Overwegende dat het middel op 
de bewering berust dat eiser van 
ltaliaanse nationaliteit is, dat hij in 
Belgie verblijft, dat hij tijdens de 
periode van 1941 tot 1954 onder het 
Belgische stelsel van sociale zeker
heid viel, dat hij gedurende de 
periode van 1 december 1968 tot 
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31 mei 1976, tijdens welke hij in 
ZaYre tewerkgesteld was door het 
ZaYrese staatsbedrijf « Gecamines », 
was aangesloten bij het door de wet 
van 17 juli 1963 betreffende de over
zeese sociale zekerheid ingevoerde 
stelsel; 

VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE (WET VAN 3 JULI 1969 ZOALS DIE 
VAN KRACHT WAS V66R DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET VAN 10 FEBRUARI 1961 
BETREFFENDE DE STRAFRECHTELIJKE 
BETEUGELING VAN DE BELASTINGSONTDUI
KING) - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
ONWETTIG OPGELEGDE GELDBOETE - GEEN 
VERWIJZING. Dat het middel geen steun vindt 

in de vaststellingen van het arrest, 
zodat het feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op de artike
len 580, 6', 1017, tweede lid, en 1111, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, veroordeelt verweerder in de 
kosten. 

20 juni 1983 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Closon, afdelings
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Duchatelet, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Bayart en 
Kirkpatrick. 

Nr. 584 

2' KAMER - 21 juni 1983 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
EEN ENKEL MISDADIG OPZET - VEROORDE· 
LING TOT EEN ENKELE STRAF - AFZONDER

1' Wanneer verscheidene feiten de uiting 
zijn van hetzelfde misdadig opzet 
wordt, met toepassing van de regel 
neergelegd in art. 65 Sw., aileen de 
zwaarste straf uitgesproken; onwettig 
is de beslissing die, na te hebben vast
gesteld dat de beklaagde alle hem ten 
Jaste gelegde misdrijven, waaronder 
een overtreding van de bepalingen van 
het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, met hetzelfde 
opzet heeft gepleegd, hem dienvolgens 
uit hoofde van die vermengde feiten 
veroordeelt tot een enkele straf voor 
alle te zijnen Jaste bewezen verklaarde 
misdrijven en hem bovendien de geld
boete oplegt als bepaald in art. 73, § 1, 
van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde (1). 

2' Wanneer de rechter met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek 
een enkele straf, de zwaarste, voor alle 
ten Jaste van de beklaagde bewezen 
verklaarde misdrijven uitspreekt en 
bovendien, en dit ten onrechte, een 
geldboete zoals bepaald in artikel 73 
van de wet van 3 juli 1969 houdende 
het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde oplegt, geschiedt 
de vernietiging, die tot de veroordeling 
tot die geldboete beperkt blijft, zonder 
verwijzing (2). 

LIJKE GELDBOETE OPGELEGD WEGENS HET 1------------------
MISDRIJF BEPAALD BIJ ART. 73, §I, VAN HET 
WETBOEK VAN DE BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE (WET VAN 3 JULI 1969 
ZOALS DIE VAN KRACHT WAS V66R DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 
10 FEB. 1961 BETREFFENDE DE STRAFRECHTE
LIJKE BETEUGELING VAN DE BELASTING
ONTDUIKING) - ONWETTIGHEID. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN - EEN ENKEL 
MISDADIG OPZET - VEROORDELING TOT EEN 
ENKELE STRAF - AFZONDERLIJKE GELD-

(1) Luidens artikel 73, § 3, van de wet van 
3 juli 1969 houdende het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde, zoals 
dit van kracht was v66r de inwerkingtreding 
van de wet, van 10 februari 1981 betreffende de 
strafrechtelijke beteugeling van de belasting
ontduiking, vielen de overtredingen bedoeld in 
§§ 1 en 2 van dit artikel onder de toepassing 
van de bepalingen van het eerste boek van het 
Strafwetboek en vond die toepassing ook 
plaats, in afwijking van artikel 100, tweede lid, 
van laatstverroeld wetboek, zelfs als zij tot ver
mindering van de in dit artikel bepaalde geld
straffen leidde. 

BOETE OPGELEGD WEGENS HET MISDR!JF (2) Cass., 18 maart 1975 (A.C., 1975, 808); 
BEPAALD BIJ ART. 73, § I, VAN HET WETBOEK 28 juni 1976 (ibid., 1976, 1220). 
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(LANDSVREUGT, BRIERS T. MOOSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7889) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Pierre 
Landsvreugt 

II. Op de voorziening van Hendrik 
Briers : 

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

Over het ambtshalve aangevoerde 
middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 73, §§ 1 en 3, van het 
W etboek van de Be lasting over de 
Toegevoegde Waarde : 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat eiser aile hem ten laste 
gelegde misdrijven, waaronder een 
overtreding van de bepalingen van 
het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde (telastleg
ging E), met hetzelfde misdadig 
opzet heeft gepleegd; dat het hem 
dienvolgens « uit hoofde van deze 
vermengde feiten >> veroordeelt tot 
drie maanden gevangenisstraf, met 
uitstel gedurende drie jaar, en tot 
een geldboete van 100 frank of een 
maand vervangende gevangenis
straf; dat het hem daarenboven ver
oordeelt tot een geldboete van 1.000 
frank « zoals voorzien in artikel 73 
van de wet van 3 juli 1969 (telastleg
ging E) » of een maand vervangende 
gevangenisstraf; 

Overwegende dat, met toepassing 
van de regel neergelegd in artikel 65 
van het Strafwetboek, wanneer ver
scheidene feiten de uitvoering van 
hetzelfde misdadig opzet zijn, de 
zwaarste straf al!een wordt uitge
sproken; 

Dat, luidens artikel 73, § 3, van 
het W etboek van de Belasting over 
de Toegevoegde W aarde, de overtre
dingen bedoeld onder meer in § 1 
van dat artikel onder de toepassing 
van de bepalingen van het eerste 
boek van het Strafwetboek vallen en 
dat, in afwijking van artikel 100, 
tweede lid, van laatstvermeld wet
bock, die toepassing ook plaatsvindt 
als zij tot vermindering van de in 
dit artikel bepaalde geldstraffen 
leidt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het hof van beroep, nu het met toe
passing van artikel 65 van het Straf
wetboek een enkele straf, de zwaar
ste, uitspreekt voor aile ten laste 
van eiser bewezen verklaarde mis
drijven, niet vermocht hem boven
dien te veroordelen tot de geldboete 
bepaald in artikel 73, § 1, van het 
W etboek van de Belasting over de 
Toegevoegde W aarde; 

Dat het arrest derhalve de artike
len 65 van het Strafwetboek en 73, 
§§ 1 en 3, van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiiile of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

III. Op de voorziening van Alber
tine Moortgat 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen van Pierre Lands
vreugt en Albertine Moortgat; ver
oordeelt die eisers in de kosten van 
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hun respectieve voorziening; vernie
tigt het bestreden arrest, doch 
aileen in zoverre het Hendrik 
Briers, wegens de telastlegging E, 
veroordeelt tot 1.000 frank geldboete 
of een maand vervangende gevange
nisstraf; verwerpt de voorziening 
van Briers voor het overige; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt die eiser in 
vier vijfde van de kosten van zijn 
voorziening en laat de overige kos
ten ervan ten laste van de Staat; 
zegt dat er geen grand is tot verwij
zing. 

21 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler en H. Van Eecke, Brussel. 

Nr. 585 

2' KAMER - 21 juni 1983 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP. 

2° DAGV AARDING - STRA!'ZAKEN 
GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING - TOE
PASSELIJKE WETSBEPALINGEN EN REGELS -
ARTIKEL 184 VAN HET WETBOEK VAN STRAF
VORDERING. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT KRITlEK OEFENT OP DE 
REGELMATlGHEID VAN DE DAGVAARDING 
VOOR DE APPELRECHTER - ElSER DIE ZICH 
OVER DE GROND VAN DE ZAAK HEEFT VER
DEDIGD - ONONTVANKELlJKHEID. 

1" In strafzaken, behoudens in het geval 
van art. 205 Sv., wordt de zaak bij de 
rechter in hager beroep aanhangig 
gemaakt door de verklaring van hager 

beroep en niet door de dagvaarding 
om voor die rechter te verschijnen (1). 

2" en 3° De bepalingen van het Gerechte
Jijk Wetboek zijn, krachten art. 2 van 
dit wetboek, van toepassing in het 
strafproces, behoudens wanneer de 
aangelegenheid geregeld wordt door 
het Wetboek van Strafvordering of 
door een bijzondere wet die op het 
strafproces toepasselijk is, of wanneer 
er onverenigbaarheid bestaat met een 
rechtsbeginsel dat bij het strafproces 
in acht moet worden genomen; in 
strafzaken wordt de dagvaarding gere
geld door de art. 145, 182, 184 en 211 
Sv.; art. 707 Ger. W. vindt daarop geen 
toepassing (2); niet-inachtneming van 
de bij artikel 184, eerste lid, bepaalde 
termijn van ten minste tien dagen tus
sen de dagvaarding en de verschijning 
kan enkel de nietigheid meebrengen 
van de veroordeling die bij verstek 
tegen de gedaagde mocht worden uit
gesproken; wanneer de zaak op tegen
spraak is behandeld, brengt niet-nale
ving van voormelde termijn van dag
vaarding slechts nietigheid van de 
veroordeling mee als het recht van 
verdediging is miskend (3), wat niet 
voor het eerst in cassatie kan worden 
aangevoerd (4). 

(BOGAERT, DECLERCQ T. EUROFROST P.V.B.A.} 

ARREST 

(A.R. nr. 7987) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 707 van het 

(1) Cass., 14 april 1975 (A.C., 1975, 887); 
22 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 532). 

(2) Cass., 14 december 1976 (A.C., 1977, 426). 

(3) Cass., 28 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 488). 

(4) Cass., 2 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr. 567). 
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Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest de vordering van 
het openbaar ministerie, ten opzichte 
van de eisers ingesteld bij dagvaarding 
van 16 oktober 1982 voor de terechtzit
ting van 21 oktober 1982, ontvankelijk 
verklaart en de eisers niet vrijwillig zijn 
verschenen, 

terwijl artikel 707 van het Gerechtelijk 
Wetboek voorziet in een gewone termijn 
van dagvaarding van acht vrije dagen, 
op stra££e van nietigheid : 

worden uitgesproken, welke nietig
heid slechts kan worden opgewor
pen overeenkomstig het tweede lid 
van dat artikel; dat, wanneer -
zoals ten deze - de zaak op tegen
spraak is behandeld, de niet-nale
ving van voormelde termijn van 
dagvaarding slechts de nietigheid 
van de veroordeling meebrengt als 
het recht van verdediging is mis
kend; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eisers zich over 
de grond van de zaak hebben verde
digd zonder een miskenning van 
hun recht van verdediging aan te 
voeren; dat zij zulks niet voor het 
eerst in cassatie kunnen doen; 

Overwegende dat de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek, 
krachtens artikel 2 van dit wetboek, 
van toepassing zijn in het strafpro
ces behoudens wanneer de aangele
genheid geregeld wordt door het 
Wetboek van Strafvordering of door 
een bijzondere wet, die toepasselijk Dat het middel niet ontvankelijk 
is op het strafproces, of wanneer er is; 
onverenigbaarheid bestaat met een 
rechtsbeginsel dat in het strafproces 
in acht moet worden genomen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet op het hoger beroep 
van de eisers en van het openbaar 
ministerie en op het incidenteel 
hoger beroep van verweerster; · 

Overwegende dat in strafzaken, 
behoudens in het ten deze niet toe
passelijke geval van artikel 205 van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
zaak bij de rechter in hoger beroep 
aanhangig wordt gemaakt door de 
verklaring van hoger beroep en niet 
door de dagvaarding om voor hem 
te verschijnen; 

Overwegende dat, in strafzaken, 
het exploot van dagvaarding wordt 
beheerst door de artikelen 145, 182, 
184 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat artikel 707 van 
het Gerechtelijk W etboek daarop 
geen toepassing vindt; 

Overwegende dat de niet-inacht
neming van de bij voormeld 
artikel 184, eerste lid, bepaalde ter
mijn van ten minste tien dagen tus
sen de dagvaarding en de verschij
ning enkel de nietigheid kan mee
brengen van de veroordeling die bij 
verstek tegen de gedaagde mocht 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de sub
stantiiile 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 : 

Overwegende dat de eisers geen 
· bijzonder middel aanvoeren; 

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

21 juni 1983 - 2" kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Vervloet - Gelijklui
dende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat ; mr. 
Daenen, Kortrijk. 
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Nr. 586 

2' KAMER - 22 juni 1983 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING IN 
CASSATIE OPENSTAAT - STRAFZAKEN -
VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENE
RAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TEGEN EEN 
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ WORDT BESLIST 
DAT ER GEEN GROND BESTAAT TOT HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS VAN 
DE VERDACHTE - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

wijzigt en beslist het op 11 maart 
1983 tegen verdachte (thans ver
weerder) verleende bevel tot aan
houding niet !anger te handhaven; 

Overwegende dat verweerder ten 
gevolge van dit arrest onmiddellijk 
in vrijheid werd gesteld; 

Overwegende dat uit de gecombi
neerde artikelen 4, 8, 19 en 20, voor
laatste lid, van de wet van 20 april 
1874 volgt dat ten gevolge van de 
vernietiging van het bestreden 
arrest de rechter op verwijzing niet 
bevoegd is om te bevelen dat de 
vrijgelaten verdachte opnieuw in 
voorlopige hechtenis zal worden 
genom en; 

Dat de voorziening geen belang 
heeft en derhalve niet ontvankelijk 

VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIG!NGSTEL- is; 
LING WAARBIJ WORDT BESLIST DATER GEEN 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
ZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOP VAN BEROEP TEGEN EEN ARREST 

GROND BESTAAT TOT HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS VAN DE VER
DACHTE - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

1' en 2' Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is de voorziening van de procu
reur-generaal bij het hof van beroep 
tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij wordt 
beslist dat er geen grand bestaat tot 
handhaving van het tegen de ver
dachte verleende bevel tot aanhouding 
(1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOP VAN 
BEROEP TE LUIK T. MEKANNA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2965) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1983 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat het arrest de op 
15 maart 1983 gewezen beschikking 
van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Namen 

(1) Zie verwijzingen in concl. O.M., Cass., 
22 juni 1983, (Bull. en Pas., 1983, nr. 586). 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

22 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter: 
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal. 

Nr. 587 

2' KAMER - 22 juni 1983 

INTERESTEN - MORATOIRE INTEREST 

EIGENLIJK OF ONEIGENLIJK MISDRIJF 
DOOR DE·RECHTER TOEGEKENDE SCHADE
VERGOEDING- DATUM VAN INGANG VAN DE 
MORATOIRE INTEREST. 

lnzake aansprakelijkheid buiten over
eenkomst mag de rechter de mol'atoire 
interest op het bedrag van een aqui
liaanse schadevergoeding niet doen 
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ingaan v66r de rechterlijke beslissing 
waarbij die vergoeding wordt toege
kend (1). 

(VANMALDERGEM T. COUCHIE, • WINTERTHUR • 
N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2842) 

HET HOF; - Gelet op het blestre
den arrest, op 28 januari 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest enkel uitspraak doet over de 
burgerlijke belangen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1153, 1154, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben ver
meld « dat terecht moratoire gerechte
lijke interesten worden berekend op de 
aan de benadeelde partij verschuldigde 
vergoedingen, en zulks met ingang van 
de beslissing van de eerste rechter die ze 
toekent, en niet met ingang van dit 
arrest, dat er geen enkele grond bestaat 
om de bestreden beslissing te wijzigen 
wat de aanvangsdatum voor de bereke
ning van die interesten betreft », het 
beroepen vonnis wijzigt in zoverre het 
aan de burgerlijke partijen merkelijk 
hogere vergoedingen toekent dan de eer
ste rechter en de beklaagde veroordeelt 
tot betaling van de vergoedingen die het 
vaststelt, verhoogd met de compensatoire 
interesten en met de moratoire gerechte
lijke interesten te rekenen vanaf de 
datum van het beroepen vonnis, 

terwijl, eerste onderdeel, er geen 
moratoire interesten op aquiliaanse scha
devergoedingen mogen worden aangere
kend v66r de eindbeslissing waarbij het 
bedrag van de verschuldigde vergoeding 
wordt vastgesteld; het arrest, na de 
beslissing te hebben gewijzigd waarbij 
de eerste rechter de aan de burgerlijke 
partijen toegekende vergoedingen had 
vastgesteld en aanmerkelijk had ver
hoogd, niet .wettig aan de burgerlijke 
partijen moratoire gerechtelijke interes-

(1) Cass., 24 feb. 1969 (A.C., 1969, 606); zie 
Cass. fr ., strafk., 24 feb. 1970, Dalloz Sirey. 
1970, Jurisprudence, blz. 307. 

ten kon toekennen met ingang van het 
beroepen vonnis (schending van de arti
kelen 1153 en 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel als nodig, van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bu·
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds te vermelden dat terecht mora
toire gerechtelijke interesten worden toe
gekend op de aan de benadeelde partij 
verschuldigde vergoedingen, en deze 
berekend worden met ingang van de 
beslissing van de eerste rechter die ze 
toekent, en anderzijds de beslissing van 
de eerste rechter te vernietigen in 
zoverre bij wege van een nieuwe beslis
sing aan de burgerlijke partijen anders 
berekende vergoedingen worden toege
kend (schending, inzonderheid, van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

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

veroordeelt om aan verweerster 
Couchie het hoodbedrag van 278.653 
frank en aan verweerster naamloze 
vennootschap Winterthur het hoofd
bedrag van 302.240 frank te betalen, 
ofschoon de eerste rechter aan de 
genoemde partijen respectievelijk 
slechts de hoofdsommen van 172.433 
frank en 26.495 frank had toege
kend, en die bedragen van 278.653 
frank en 302.240 frank verhoogt 
« met de moratoire gerechtelijke 
interesten te rekenen vanaf het 
beroepen vonnis »; 

Overwegende dat de rechter de 
moratoire interesten, die verschul
digd zijn op een aquiliaanse schade
vergoeding, niet mag doen ingaan 
v66r de rechterlijke beslissing waar
bij die vergoeding wordt toegekend; 

Dat, wanneer het appelgerecht, 
zoals ten deze, een door de eerste 
rechter uitgesproken veroordeling 
tot schadevergoeding wijzigt, het de 
moratoire interesten niet mag bere
kenen met ingang van de datum 
van het beroepen vonnis; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat voor het ove
rige eiser geen enkel middel aan
voert; 
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Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat tot geen ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre het eiser veroor
deelt om op de aan de verweersters 
toegekende hoofdbedragen moratoi
re gerechtelijke interesten te beta
len met ingang van de datum van 
het beroepen vonnis; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten van zijn voorziening; legt de 
overige kosten bij helften ten laste 
van iedere verweerster; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

22 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 588 

2' KAMER - 22 juni 1983 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF -REGLEMENT - VERJA
RING DOOR VERLOOP VAN EEN JAAR. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIG!NG VAN DE OP 
DE STRAFVORDERING GEWEZEN BESLISSING 
WEGENS VERVAL VAN DIE RECHTSVORDE
RING - KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING 
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN BLIJ
VEN - CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1' De strafvordering wegens een gecon
traventionaliseerd wanbedrijf en een 
overtreding van de Wegverkeerswet of 
het Wegverkeersreglement verjaart, 
bij ontstentenis van enige grond tot 
schorsing van de verjaring, door ver
Joop van een jaar te rekenen van de 

Jaatste daad van onderzoek of van ver
volging, verricht binnen de termijn 
van een jaar, te rekenen van de dag 
waarop het wanbedrijf en de overtre
ding zijn gepleegd (1). (Art. 21, tweede 
lid, Wet 17 april 1878; art. 68 Wegver
keerswet.) 

2' Wanneer de op de strafvordering 
gewezen beslissing wordt vernietigd 
omdat die rechtsvordering vervallen is, 
en de eraan verbonden kosten ten 
Jaste van de Staat moeten blijven, 
geschiedt de cassatie zonder verwij
zing (2). 

(LEJEUNE, • LEJEUNE , P.V.B.A. T. SCHOUBEN 
E.A.; FIFI, LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN T. SCHOUBEN E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 2848) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 februari 1983 in 
hager beroep door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorzieningen van 
Lejeune, beklaagde, en de voor haar 
burgerrechtelijk aansprakelijke per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Lejeune : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artiket 21 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de aan eerstge
noemde eiseres ten taste gelegde ver
keersmisdrijven » verjaard waren, « daar 
meer dan een jaar verlopen was sedert 
de !aatste verj aringstuitende daad die 
was verricht binnen de eerste termijn 
van eem jaar te rekenen vanaf de 
feiten », en na de strafvordering deswege 
vervallen te hebben verklaard, niettemin 
eiseres Lejeune op de strafvordering ver
oordeelt tot een geldboete of een vervan
gende gevangenisstraf en haar verwijst 

(1) Cass., 14 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 111; 

(2) Cass., 20 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 189); zie Cass., 23 juni 1981, A.C., 1980-81, 
nr. 614); Cass., 21 okt. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 132). 
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in de helft van de kosten van beide 
instanties, terwijl het eraan toevoegt dat 
de eiseressen hoofdelijk tot de betaling 
van de geldboete en de kosten worden 
veroordeeld wegens het eerste tegen 
eiseres Lejeune bewezen verklaarde feit, 
namelijk wegens de aan Suzanne Fifi en 
Joseph Schouben onopzettelijk toege
brachte slagen en verwondingen, welk 
wanbedrijf regelmatig was gecontraven
tionaliseerd bij de op 26 juni 1981 gewe
zen beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank te Verviers waarbij eiseres 
Lejeune werd verwezen naar de Politie
rechtbank te Spa, 

terwijl het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat meer dan een 
jaar was verlopen sedert de laatste ver
jaringstuitende daad die werd verricht 
binnen de eerste termijn van een jaar te 
rekenen vanaf de feiten van 23 septem
ber 1980, de strafvordering ook vervallen 
diende te verklaren voor het aan eiseres 
Lejeune bewezen verklaarde wanbedrijf 
van onopzettelijke slagen en verwondin
gen, daar genoemd wanbedrijf van onop
zettelijke slagen en verwondingen, daar 
genoemd wanbedrijf regelmatig was 
gecontraventionaliseerd en de verjarings
termijn in dat geval beperkt is tot een 
jaar; het bestreden vonnis derhalve, door 
de eiseressen op de strafvordering te 
veroordelen wegens het genoemde, tegen 
eiseres Lejeune bewezen verklaard mis
drijf, een schending inhoudt van 
artikel 21 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de rechters, na 
te hebben vastgesteld dat, wat de 
verkeersmisdrijven betreft, meer 
dan een j aar was verstreken sedert 
de laatste verjaringstuitende daad 
die verricht was binnen de eerste 
termijn van een jaar te rekenen 
vanaf de op 23 september 1980 
gepleegde feiten, de strafvordering 
wegens het op dezelfde datum 
gepleegde en gecontraventionali
seerde wanbedrijf « onopzettelijke 
slagen of verwondingen », dat aan 
eiseres Lejeune ten laste was 
gelegd, verjaard dienden te verkla
ren; dat ze bijgevolg eiseres, de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Lejeune, in haar 
hoedanigheid van burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij voor eiseres 
Lejeune niet hoofdelijk met 

laatstgenoemde mochten veroorde
len tot betaling van een geldboete 
en de kosten; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat het vonnis, dat 

de verjaring van de strafvordering 
had behoren vast te stellen, de kos
ten ten laste had moeten laten van 
de Staat; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede, door de eiseressen Lejeune 
en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Lejeune 
aangevoerde middel dat geen rui
mere cassatie tot gevolg kan heb
ben, en zonder acht te slaan op de 
verzoekschriften van de eiseressen 
Fifi en de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten die geen betrek
king hebben op de ontvankelijkheid 
van de voorzieningen; verleent akte 
van de afstand van de voorzienin
gen, in zoverre ze gericht zijn tegen 
de beslissingen op de door de ver
weerders tegen . de eiseressen 
Lejeune en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Lejeune ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen; vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de rechtsvordering 
van het openbaar ministerie tegen 
de eiseressen Lejeune en de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Lejeune; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
veroordeelt de eiseressen Lejeune 
en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Lejeune 
in de helft van de kosten van hun 
voorziening; laat de overige helft ten 
laste van de Staat; veroordeelt de 
eiseressen Fifi en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten in de kos
ten van hun voorziening; beslist dat 
er geen grond bestaat tot verwij
zing. 
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22 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter (BAUM, 
en verslaggever : de h. Screvens, afde
lingsvoorzitter - Gelijklllidende conclu-

TIERCE FRANCO-BELGE , P.V.B.A. 
T. SCLEVE E.A.) 

sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene-
raal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
Delfosse, Luik. 

Nr. 589 

2' KAMER - 22 juni 1983 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO· 
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - HEROPENING 
VAN EEN ONDERZOEK WEGENS NIEUWE 
BEZWAREN - ARREST VAN BU!TENVERVOL
GINGSTELLING- VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING - DRAAGWIJDTE. 

De bllrgerlijke partij is ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van bllitenvervolgingsteJ]jng, 
niet alleen in zoverre dit arrest l1aar 
veroordeelt tot schadevergoeding 
jegens de verdachte, haar verwijst in 
de kosten van de strafvordering of in 
de kosten van de bllrgerlijke rechts
vordering, of een andere beschikking 
bevat betreffende de bllrgerlijke 
rechtsvoz·dering, maar oak in zoverre 
de voorziening gericht is tegen de 
beslissing van bllitenvervolgingstelling 
zelf, gewezen op het verzet van de bur
gerlijke partij (1); die voorziening is 
ontvankelijk, zelfs als het arrest van 
bllitenvervolgingstelling waartegen ze 
is ingesteld, is gewezen nadat het 
reeds door een vorige beslissing van 
bllitenvervolgingsteJJing afgesloten on
derzoek, op vordering van het open
baar ministerie, wegens nieuwe bezwa~ 
ren was heropend (2). 

(1) Cass., 13 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 109). 

(2) Over de regel dat enkel het openbaar 
ministerie de heropening van een onderzoek 
kan vorderen wegens nieuwe bezwaren, zie 
Cass., 7 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 18). 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2861) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1983 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Overwegende dat dit arrest, op 
het verzet van de eisers tegen de 
door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik op 
24 februari 1982 gewezen beschik
king tot buitenvervolgingstelling, de 
bestreden beslissing bevestigt; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de raadkamer 
reeds op 1 oktober 1973 in deze zaak 
een beschikking tot buitenvervol
gingstelling had verleend, doch dat 
de procureur des Konings te Luik 
overeenkomstig de artikelen 246 tot 
248 van het Wetboek van Strafvor
dering op 20 december 1979 inge
volge een nieuwe burgerlijke partij
stelling van de eisers de heropening 
van het onderzoek had gevorderd 
wegens het bestaan van nieuwe 
bezwaren; 

Dat, nu het onderzoek op die vor
deringen van het parket regelmatig 
was heropend, de eisers, zoals de 
gewone regel is, verzet konden 
instellen tegen de na dit nieuwe 
onderzoek gewezen beschikking van 
buitenvervolgingstelling; dat de 
voorziening tegen het arrest van het 
hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, dat, op het ver
zet van de eisers, de beschikking 
van de raadkamer bevestigt, der
halve ontvankelijk is; 

Over het eerste middel, ... 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 
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22 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 

de h. Screvens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie (3) van mevr. Lieken
dael, advvcaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse 

Nr. 590 

1' KAMER - 23 juni 1983 

1° OVEREENKOMST - U!TLEGGJNG 

TWIJFEL - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1162 
- BEGR!P. 

2° OVEREENKOMST - UITLEGGING -

TWIJFEL - BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1162 
- SCHULDENAAR VAN DE VERB!NTENIS -
VERB!NTENIS - BEGRIP 

1" In geval van twijfel over de zin of 
over de draagwijdte van een overeen
komst, d. w.z. als de zin of de draag
wijdte ervan niet kan worden vastge
steld op grand van elementen uit of 
wettekst buiten de akte, moet de rech
ter, overeenkomstig art. 1162 B. W., de 
overeenkomst uitleggen ten nadele van 
hem die bedongen heeft en ten voor
dele van hem die zich verbonden heeft 
(1). 

-----------------1 2" In de zin van art. 1162 B. W. moet de 
Nota arrest nr. 589 : 

(3) De conclusie van het O.M. is gelijkiui
dend met het arrest, wat betreft de verwerping 
van de door de eisers tot staving van hun 
voorziening aangevoerde middelen. Die conclu-
sie over de zaak zelf was evenwel slechts sub-
sidiair, vermits het openbaar ministerie voor
dien de vraag aan de orde had gesteld of de 
voorziening van de burgerlijke partij ontvan
kelijk is, wanneer het bestreden arrest van 
buitenvervolgingstelling is gewezen nadat het 
door een vorige beslissing van buitenvervol
gingstelling reeds afgesloten onderzoek, 
wegens nieuwe bezwaren is heropend (herope
ning die de burgerlijke partij niet kan vorde
ren of eisen; Cass., 7 sept. 1982 (A.C., 1982·83, 
nr. 18). 

Over die vraag had het Hof tot hiertoe geen 
uitspraak behoeven te doen. Het O.M. liet 
opmerken dat een beslissing waarbij de voor
ziening ontvankelijk zou worden verklaard 
weliswaar in de lijn zou liggen van de sedert 
1979 gewijzigde rechtspraak hieromtrent (zie 
Cass., 7 nov. 1979 en de daaraan voorafgaande 

· concl. adv.-gen. Colard, Bull. en Pas., 1980, 
299), doch zou neerkomen op een nieuwe uit
breiding van het recht van de burgerlijke par
tij om zich te mengen in de uitoefening van de 
strafvordering. 

Het O.M. was van oordeel dat de rechten 
van de burgerlijke partij in dat opzicht op 
beperkende wijze moesten worden uitgelegd 
en, ter verantwoording van de stelling dat de 
voorziening niet ontvankelijk was - waaraan 
het trouwens de voorkeur gaf - wierp het op 
dat er twee hoofdargumenten konden worden 
aangevoerd, nl. ten eerste, dat art. 135 Sv. de 
wettelijke grondslag vormt voor het door het 

partij door wie een beding wordt aan
gevoerd dat ertoe strekt haar verbinte
nis te doen beperken, worden geacht 
de partij te zijn die heeft bedongen (2). 

(LAENEN T. GOEDHUYS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6858) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 19B2 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1101, 1108, 1126, 
1129, 1130, 1134, 1135, 1156, 1161, 1162, 
1315, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat de partijen op 3 december 
1975 v66r de echtscheiding door onder
linge toestemming ten overstaan van mr. 
Francies Orner Huylebrouck, notaris te 
Brussel, overeenkomsten hebben geslo
ten waarbij het onderhoudsgeld dat aan 
de echtgenote verschuldigd was, zowel 
gedurende de proeftijd als na de uit
spraak van de echtscheiding, werd vast
gesteld alsmede de door eiser voor het 

Hof erkende recht van de burgerlijke partij 1-----------------
orn zich in cassatie te voorzien en dat die 
bepaling zelf enkel een gevolg is van het door 
art. 63 van dat wetboek aan die partij ver
leende recht om de strafvordering op gang te 
brengen en, ten tweede, dat de tekst van 
art. 248 van datzelfde wetboek dat, na vermel
ding van de vordering van de procureur-gene
raal, bepaalt dat een nieuw onderzoek zal 
plaatsvinden op vervolging van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie. 

Nota's arrest nr. 590: 

{1) Cass., 12 maart 1979 {A.C., 1978-79, 860); 
zie de CALLATAY, Etudes sur l'interpn§tation des 
conventions, 1947, blz. 140, nr. 68; CARBONNIER, 
bd., IV (66), biz. 230; VAN 0MMESLAGHE, R.C.J.B., 
1975, biz. 501, nr. 45. 

(2) Zie ·.::ass., 7 sept ·,979 {A.C., 1979-80, 
nr. 12). 
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onderhoud en de opvoeding van het aan 
de moeder toevertrouwde gemeenschap
pelijk kind te betalen « uitkering », 
welke bedragen op 5.000 frank per 
maand zijn berekend op basis van het 
jaarinkomen van eiser voor het jaar 
1974; dat in die overeenkomsten even
eens is bedongen dat die bedragen zullen 
worden aangepast volgens het indexcij-
fer van de consumptieprijzen, bij schij
ven van vijf punten verhoging en dat die 
onderhoudsuitkeringen « eveneens zullen 
gekoppeld worden aan het jaarinkomen 
van de h. Laenen (thans eiser); dat het 
bestreden vonnis de aanspraak van eiser 
op verlaging van de uitkeringen, wegens 
het feit dat zijn belastbaar jaarinkomen 
voor de aanslagjaren 1979 en 1980 ver
minderd was ten opzichte van het refe
rentiejaar 1974, afwijst op grond « dat de 
overeenkomst van de partijen niet nauw
keurig bepaalt volgens welke criteria of 
op welke wijze de aanpassing moet 
gebeuren; dat appellant (thans eiser) van 
oordeel is dat enkel zijn belastbaar inko
men in aanmerking moet worden geno
men; dat de rechtbank beslist dat, bij 
ontstentenis van een nauwkeurige rege
ling tussen de partijen, de uitkeringen 
moeten worden gekoppeld aan de bruto-. 
bezoldiging; dat immers 1' het begrip 
" belastbaar inkomen " een !outer fiscaal 
begrip is en niet noodzakelijk samenvalt 
met het inkomen waarover de verkrijger 
werkelijk kan beschikken; dat van dat 
inkomen verminderingen en lasten wor
den afgetrokken die, zelfs a! zijn het 
reele en door de fiscus erkende uitgaven, 
de genieter van de inkomsten tot op 
zekere hoogte vrijstellen van prive-uitga
ven; 2' de overeenkomst in geval van 
twijfel wordt uitgelegd ten nadele van 
hem die bedongen heeft en ten voordele 
van hem die zich verbonden heeft; dat 
ten deze de koppeling van de uitkerin
gen aan het inkomen door appellant 
bedongen is en het litigieuze 
beding moet worden uitgelegd in 
het voordeel van gelntimeerde (thans 
verweerster); 3' de stelling van appellant, 
zo ze mocht worden aangenomen, zou 
erop neerkomen dat het bedrag van de 
uitkeringen tot op zekere hoogte door 
hem aileen zou worden bepaald; de voor 
het referentiejaar 1974 aangegeven las
ten aldus 317.612 frank bedroegen bij 
een bruto-inkomen van 1.110.929 frank, 
terwijl de lasten voor het jaar 1979 
1.054.118 frank bedroegen bij een bruto
inkomen van 1.428.333 frank; 4' appellant, 
die als eiser de verlaging van de uitke
ringen vordert en bijgevolg de bewijslast 

draagt, niet aantoont dat zijn inkomen 
verminderd is ten opzichte van dat van 
1974 », 

terwijl, eerste onderdeel, de verbinte
nis van eiser om aan verweerster, zowel 
voor haarzelf als voor het onderhoud en 
de opvoeding van het gemeenschappelijk 
kind dat zij onder haar bewaring heeft, 
onderhoudsgeld te betalen dat berekend 
is op basis van zijn inkomen voor het 
jaar 1974 en waarvan de koppeling aan 
het jaarinkomen is bedongen, een door 
hem aangegane verplichting is en de fei
tenrechter derhalve, wegens het bestaan 
van twijfel, met toepassing van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, 
de op 3 december 1975 door de partijen 
gesloten overeenkomsten waarin die ver
bintenis was vervat, moest uitleggen in 
het voordeel van eiser en in het nadeel 
van verweerster; het vonnis, door juist 
op omgekeerde wijze te werk te gaan, 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; het bestreden vonnis, nu het 

· « in deze zaak » waar eiser « de verla
ging van de onderhoudsuitkeringen vor
dert », de « koppeling van de uitkeringen 
aan het inkomen beschouwt als een door 
hem opgelegd beding », het voorwerp 
van de verbintenis, namelijk de schuld 
van de uitkeringen, verwart met de rege
ling voor de betaling ervan, namelijk de 
koppeling van de bedragen aan het inko
men van de schuldenaar, zodanig zelfs 
dat het de zaken omkeert en van een 
schuld een schuldvordering maakt; het 
vonnis aldus de bewijskracht miskent 
van de op 3 december 1975 ten overstaan 
van notaris Francies Orner Huylebrouck, 
met standplaats te Brussel, verleden 
akte nr. 1095 waarin eiser de verbintenis 
aangaat om onderhoudsuitkeringen te 
betalen aan verweerster en waarin de 
koppeling van die uitkeringen aan zijn 
jaarinkomen bedongen wordt (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), het tevens de 
verbindende kracht miskent van de over
eenkomsten van de partijen met betrek
king tot de uitkeringen die verschuldigd 
zijn aan de « echtgenote » (thans ver
weerster) en voor het onderhoud en de 
opvoeding van het in die akte aange
wezen kind (schending van de ar
tikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek) alsook de organieke regels 
betreffende het voorwerp en de inhoud 
van de contracten (schending van de 
artikelen 1101, 1108, 1126, 1129 en 1130 
van het Burgerlijk wetboek); 
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tweede onderdeel, nu eiser in zijn con

clusie voor de appelrechter onder verwij
zing naar zijn belastingaangifte had aan
gevoerd dat zijn « belastbaar » inkomen 
voor het jaar 1974 765.576 frank bedroeg 
en nu de feitenrechter had vastgesteld 
« dat de voor het referentiejaar 1974 aan
gegeven lasten 317.612 frank bedroegen 
bij een bruto-inkomen van 1.110.929 
frank », wat na aftrek neerkomt op een 
« belastbaar » bedrag dat (grosso modo) 
overeenstemt met het bedrag dat door 
eiser zonder tegenspraak van de zijde 
van verweerster als basis was genomen 
voor de vaststelling van de onderhouds
uitkeringen die hij verschuldigd was op 
grond van de tussen hen op 3 december 
1975 ten overstaan van notaris Francies 
Orner Huylebrouck, met standplaats 
te Brussel, gesloten overeenkomsten, 
waarin uitdrukkelijk werd bepaald dat 
« die bedragen berekend (zijn) op basis 
van het inkomen van het jaar 1974 », het 
bestreden vonnis niet op grond dat « de 
overeenkomst van de partijen niet nauw
keurig bepaalt volgens welke criteria of 
op welke wijze die aanpassing (van de 
bedragen van de uitkeringen waarvan de 
koppeling aan het inkomen van de schul
denaar was bedongen) moet gebeuren » 
en « bij ontstentenis van een nauwkeu
rige regeling tussen de partijen », het 
betoog van eiser, namelijk dat de uitke
ringen moesten worden gekoppeld aan 
zijn belastbaar inkomen, van de hand 
kon wijzen en kon beslissen dat de 
onderhoudsuitkeringen aan zijn brutobe
zoldiging moesten worden gekoppeld aan 
zijn belastbaar inkomen, van de hand 
kon wijzen en kon beslissen dat de 
onderhoudsuitkeringen aan zijn brutobe
zoldiging moesten worden gekoppeld; het 
bestreden vonnis daardoor immers de 
verbindende kracht miskent van de over
eenkomsten van 3 december 1975, nu het 
aan het j aarinkomen van eiser dat in 
aanmerking moet worden genomen voor 
de berekening van de daaraan gekop
pelde anderhoudsuitkeringen een andere 
berekeningsgrondslag geeft dan die 
welke, blijkens de impliciete doch onmis
kenbare bes!issing van de feitenrechter, 
door de partijen was overeengekomen 
voor de berekening van de oorspron
kelijke bedragen van de uit
keringen (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); het vonnis tevens de bewijs
kracht miskent van de overeenkomsten 
die de partijen v66r de echtscheiding 
door onderlinge toestemming ten over
staan van mr Francies Orner Ruyle-

brouck, notaris met standplaats te Brus
sel, op 3 december 1975 bij akte nr. 1095 
hebben gesloten voor de regeling van het 
door eiser aan verweerster, zowel voor 
haarzelf als voor het gemeenschappelijk 
kind, verschuldigde onderhoudsgeld, nu 
het aan het beding betreffende de koppe
ling van de uitkeringen « aan het jaarin
komen van de h. Laenen » (thans eiser) 
een strekking toekent die onverenigbaar 
is met de context van de overeenkomst 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het 
vonnis bovendien de regels inzake de 
uitlegging van overeenkomsten miskent. 
inzonderheid in zoverre de rechter daar
bij de gemeenschappelijke bedoeling van 
de partij en moet nagaan, zelfs als de 
laatstgenoemden geen nauwkeurige cri
teria of regels voor de koppeling zijn 
overeengekomen (schending van de arti
kelen 1156 en 1161 van het Burgerlijk 
Wetboek); het bestreden vonnis door 
eiser, op wie de bewij slast rustte, te ver
plichten om het bewijs te leveren van 
een vermindering van zijn bruto-inko
men ten opzichte van 1974, aan dat 
bewijs een ander voorwerp geeft dan uit 
de aard van zijn uit de overeenkomst 
van 3 december 1975 ontstane verbinte
nis voortvloeide en bovendien de artike
len 1126, 1129, 1130, 1315 van het Burger
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

derde onderdeel, het bestreden vonnis, 
na te hebben overwogen dat « de bedra
gen van de onderhoudsuitkeringen moe
ten worden gekoppeld aan de brutobezol
diging », de rechtsvordering van eiser tot 
verlaging van de aan verweerster, zowel 
voor haarzelf als voor het onderhoud en 
de opvoeding van het gemeenschappelijk 
kind, verschuldigde uitkeringen niet 
gegrond verklaart, op grond dat « appel
lant (thans eiser) die ... de bewijslast 
draagt, niet aantoont dat zijn inkomen 
verminderd is ten opzichte van 1974 •; 
het vonnis die grond afleidt uit conside
ransen waarin kritiek wordt geoefend op 
de conclusie van eiser die « aile inlichtin
gen betreffende zijn inkomsten alsook 
betreffende zijn bedrijfs- en prive-uitga
ven heeft voorgelegd aan de hand waar
van hij zijn - nadien door de controleur 
van de belastingen onderzochte en ver
beterde - belastingaangifte had inge
vuld »; het vonnis ten deze oordeelt dat 
de lasten, zelfs a! gaat het om werkelijk 
gedane en door de fiscus erkende uitga
ven, « in ruime mate » afhangen van de 
wil van de belastingplichtige en de 

1 genieter van de inkomsten « tot op 
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zekere hoogte » vrijstellen van prive-uit
gaven, zodanig dat het fiscaal inkomens
begrip « niet noodzakelijk samenvalt met 
het inkomen waarover de verkrijger wer
kelijk kan beschikken »; die redengeving 
dubbelzinnig is, in zoverre in het onge
wisse wordt gelaten of de feitenrechter 
heeft geoordeeld dat eiser het bewijs 
niet heeft geleverd van de vermindering 
van zijn « bruto-inkomsten >> zoals de bij 
de aanvang van het bestreden vonnis 
gestelde regel laat vermoeden, dan wei 
van het inkomen waarover « hij werke
!ijk kan beschikken », gelet op de onze
kere weerslag van de aftrekbare vermin
deringen en lasten op het bruto-inko
men, zoals men geneigd is af te leiden 
uit de navolgende redenering van de fei
tenrechter; die onzekerheid omtrent de 
juiste draagwijdte van de redengeving 
elk toezicht op de wettigheid van de 
bestreden beslissing onmogelijk maakt 
en gelijkstaat met een totaal gebrek aan 
redengeving (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis vermeldt dat, bij ontstentenis 
van een nauwkeurige regeling tus
sen de partijen, de uitkeringen die 
voor de echtscheiding door onder
linge toestemming bij overeenkomst 
zijn bedongen, ten behoeve van ver
weerster en het uit het huwelijk van 
de partijen geboren kind, moeten 
worden gekoppeld aan de brutobe
zoldiging van eiser; 

Dat de in het middel aangehaalde 
consideransen van het vonnis met 
betrekking tot de lasten van eiser 
slechts gelden als antwoord op diens 
conclusie ten betoge dat zijn netto
bezoldiging in aanmerking moet 
worden genomen; 

Dat het vonnis derhalve, om te 
beslissen dat eiser niet bewijst dat 
zijn inkomsten zijn verminderd 
sedert 1974, ondubbelzinnig de bru
tobezoldlging in aanmerking neemt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
vonnis vaststelt dat de partijen voor 
de echtscheiding door onderlinge 

toestemming uitdrukkelijk waren 
overeengekomen om de bedragen 
van de onderhoudsuitkeringen aan 
te passen aan het jaarinkomen van 
eiser, en om de inkomsten van 1974 
daarbij als referentie te nemen; 

Dat het vonnis, door te beslissen 
dat de overeenkomst niet nauwkeu
rig bepaalt volgens welke criteria of 
op welke wijze die bedragen moeten 
worden aangepast, aan de overeen
komst geen uitlegging geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordin
gen ervan; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
bestreden vonnis erop wijst dat de 
rechtsvordering strekt tot verlaging 
van de bedragen van de onder
houdsuitkeringen die eiser aan ver
weerster betaalt; 

Overwegende dat naar !uid van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wet
hoek in geval van twijfel de over
eenkomst wordt uitge!egd ten 
nadele van wie bedongen heeft en 
ten voordele van wie zich verbonden 
heeft; 

Dat, wanneer een beding ertoe 
strekt de verbintenis van een van de 
partijen te beperken, deze moet 
worden geacht de partij te zijn die 
bedongen heeft; 

Dat het vonnis, door te beslissen 
dat het ten deze eiser is die de kop
peling van de uitkeringen aan het 
inkomen heeft bedongen en dat het 
litigieuze beding dus moet worden 
uitgelegd in het voordeel van ver
weerster, noch het in het middel 
aangehaalde artikel 1162 van het 
Burgerlijk Wetboek noch de daarin 
vermelde wetsbepalingen betref
fende het bewijs schendt; dat het 
aan de overeenkomst de uitwerking 
toekent die ze, in de uitlegging 
welke het eraan geeft, wettelijk tus
sen de partijen heeft; 

Dat die onderdelen van het mid
del niet kunnen worden aangeno
men; 
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Om die redenen, verwerpt de I 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter : 1• 

de h. Closon, afde!ingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Mahillon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en Simont. 

Nr. 591 

1' KAMER - 23 juni 1983 

1° CASSATIEMIDDELEN -BURGERLIJKE 

ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN EN 
HIERUIT AFGELEID DAT HET MIDDEL NIEUW 
IS - MIDDEL WAARVAN DE APPELRECHTER 
KENNIS HEEFT GENOMEN DOOR DE CONCLU
SIE VAN DE EISERES- GEEN NIEUW MIDDEL 
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
NIET AANNEEMBAAR. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID- GROND VAN NIET-ONTVANKE
LIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT RECHT EN 
FElTEN IN HET MIDDEL VERMENGD ZIJN, 
ZODAT HET HOF ZOU VERPLICHT ZIJN FEITE
LIJKE GEGEVENS TE TOETSEN - BESTREDEN 
ARREST MET DE VOOR HET ONDERZOEK VAN 
HET MIDDEL VEREISTE VASTSTELLINGEN -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET 
AANNEEMBAAR. 

1' Een grand van niet-ontvankelijkheid 
die tegen een middel is opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat het middel 
nieuw is, kan niet worden aangeno
men wanneer de feitenrechter van dat 
middel kennis heeft genomen door de 
conclusie van de eiseres. 

arrest de vaststellingen bevat die ver
eist zijn voor het onderzoek van het 
middel (1). 

(WINTERTHUR N.V. 
T. CITRIQUE BELGE - TIENEN N.V.) 

(A.R. nr. 6847) 

, 23 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Clason, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Simont. 

Nr. 592 

1' KAMER - 23 juni 1983 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER· 

LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID- GROND VAN NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID OPGEWORPEN TEGEN EEN MEMO
RIE VAN ANTWOORD WAARIN EEN MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID WORDT AAN
GEVOERD DIE IS AFGELEID UIT HET NIET TIJ
DIG INSTELLEN VAN HET CASSATIEBEROEP
NIET-ONTVANKELIJKHEID AFGELEID UIT HET 
ONTBREKEN IN DE MEMORIE VAN ANT
WOORD VAN DE OPGAVE VAN DE WOON
PLAATS EN, IN ELK GEVAL, VAN DE VOLLE
DIGE VERBLIJFPLAATS VAN DE VERWEERDER 
- VERZUIM WAARDOOR DE PARTIJ DIE DE 
EXCEPTIE OPWERPT NIET GESCHAAD IS IN 
HAAR BELANGEN - GROND VAN NIET-ONT
VANKELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER· 

LIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID TEGEN EEN MEMORIE VAN ANT
WOORD OPGEWORPEN - NIET-ONTV ANKE
LIJKHEID H!ERUIT AFGELEID DAT DE MEMO
RIE IS OPGEMAAKT DOOR EEN PARTIJ IN 
HOEDANIGHEDEN WAARIN Z!J NIET BEVOEGD 
IS OM IN RECHTE OP TE TREDEN - CASSA-

2' Een grand van niet-ontvanke]ijkheid T!EBEROEP AAN DIE PARTIJ BETEKEND IN DE 
die tegen een middel is opgew01pen en 
hieruit is afgeleid dat recht en feiten 1--H_o_c_D_A_N_I_c_H_E·D--E-N_w_AA_R_IN_z_I_J_HAA __ R_M_E_M_o
in dat middel vermengd zijn, zodat het 
Hoi zou verplicht zijn feitelijke gege
vens te toetsen, kan niet worden aan
genomen wanneer het bestreden 

(1) Zie Cass., 14 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 471); Cass., 7 sept. 1982 (ib1d., 1982-83 
nr. 13) 
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RIE VAN ANTWOORD HEEFT NEERGELEGD -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET 
AANNEEMBAAR. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - TERMIJN - CASSA
TIEBEROEP INGEDIEND MEER DAN DRIE 
MAANDEN NA DE BETEKENING VAN HET 
BESTREDEN ARREST AAN DE VERWEERSTER 
OP HET ADRES VAN DE VEREFFENING IN BEL
Gil': - CASSATIEBEROEP TE LAAT INGE
STELD. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERL!JKE ZAKEN - TERMIJN - BETEKE
NING VAN HET BESTREDEN ARREST AAN DE 
VERWEERSTER, TEGELIJKERTIJD GEDAAN 
OVEREENKOMSTIG DE VERSCHILLENDE WIJ
ZEN WAARTUSSEN DE VERWEERSTER KON 
KIEZEN, TERWIJL DE AAN DE GEADRES
SEERDE VERLEENDE TERMIJN OM ZICH IN 
CASSATIE TE VOORZIEN VOOR ELK VAN DIE 
WIJZEN VERSCHILLEND IS - LANGSTE BIJ DE 
WET VOORGESCHREVEN TERMIJN. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

1' Een grand van niet-ontvankelijkheid 
opgeworpen tegen een memorie van 
antwoord waarin een middel van niet
ontvankelijkheid wordt aangevoerd, 
dat is afgeleid uit het niet tijdig instel
Jen van het cassatieberoep, kan niet 
worden aangenomen wanneer de niet
ontvankelijkheid van die memorie is 
afgeleid uit het ontbreken in de memo
rie van antwoord van de opgave van 
de woonplaats en, in elk geval, van de 
volledige verblijfplaats van de vei·
weerder en dat verzuim de belangen 
niet schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt. (Art. 861 Ger.W.) 

in de hoedanigheden waarin zij haar 
memorie van antwoord heeft neerge
legd; een partij tegen wie een cassatie
beroep is gericht, is als partij in het 
cassatiegeding betrokken in aile hoe
danigheden waarin het cassatieberoep 
tegen }war is gericht, oak al heeft de 
rechter in de bestreden beslissing met 
-instemming van alle partijen geoor
deeld dat die partij, in een of in 
bepaalde hoedanigheden waarin zij 
haar rechtsvordering heeft ingesteld, 
niet bevoegd was om in rechte op te 
treden. 

3' In burgerlijke zaken is, behoudens 
afwijkende bepaling of overmacht, te 
Jaat ingesteld het cassatieberoep dat 
tegen een eindbeslissing op tegen
spraak door de eiser, een vennoot
schap met vereffeningszetel in Belgie, 
is ingesteld en ter griHie van het Hof 
is neergelegd na het verstrijken van 
drie maanden te rekenen van de bete
kening van de beslissing aan die veref
feningszetel (1). (Artt. 1073, 1078 en 
1079 Ger.W.) 

4' Luidens art.· 42, 7', Ger. W. worden de 
betekeningen van de akten van rechts
pleging aan een vennootschap in veref
fening gedaan hetzij op de maatschap
pelijke zetel, hetzij op de woonplaats 
van een der vereffenaars, hetzij, 
indien er geen vereffenaar is, aan de 
procureur des Konings in wiens 
rechtsgebied de Jaatste maatschappe
lijke zetel gevestigd was; wanneer de 
partij die betekent de betekening tege
Jijkertijd doet op de verschillende wij
zen waartussen zij kan kiezen en de 
aan de geadresseerde verleende ter
mijn om zich in cassatie te voorzien 
voor elke wijze verschillend is, kan het 
cassatieberoep rechtsgeldig worden 
ingesteld binnen de Jangste bij de wet 
voorgeschreven termijn. 

5' Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij een vordering 
wordt aangenomen zonder dat wordt 
geantwoord op een bij conclusie regel
matig voorgedragen verweer van de 
tegenpartij (2). (Art. 97 Gw.) 

2' Een grand van niet-ontvankelijkheid 
opgeworpen tegen een memorie van 
antwoord waarin een middel van niet
ontvankelijkheid wordt aangevoerd, 
dat is afgeleid uit het niet Ujdig instel
Jen van het cassatieberoep, kan niet 
worden aangenomen als de niet-ont
vankelijkheid hieruit is afgeleid dat de 1----------------
memorie uitgaat van een partij in hoe
danigheden waarin zij niet bevoegd is 
om in rechte op te treden, en het cas
satieberoep aan die partij is betekend 

(1) Zie Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1973-79, 
333). 

(2) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-30, nr. 123). 
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(• THE FIRST INTERNATIONAL UNDERWRITERS • 
N.V., , THE FIRST INTERNATIONAL ASSURANCE 

rOMPANY LIMITED • N.V. T. POSGATE) 

>\RREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 6842) 

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

I. Overwegende dat de eiseressen 
zich beroepen op de niet-ontvanke
lijkheid van de memorie van ant
woord waarbij verweerder een mid
del van niet-ontvankelijkheid tegen 
de voorziening aanvoert; dat zij 
betogen : 1' dat nergens in de 
gedingstukken de woonplaats van 
verweerder, natuurlijk persoon, ver
meld wordt en dat, zelfs al zou hij 
zich kunnen beperken tot de vermel
ding van zijn verblijfplaats, het door 
hem opgegeven adres niet volledig 
is daar het nummer van de Lime
street waar zijn verblijfplaats zou 
gevestigd zijn, ontbreekt; 2' dat, in 
zoverre verweerder Ian Richard 
Posgate als vertegenwoordiger van 
Lloyd's Underwriters, syndicaat 
nummer 128 en de samenstellende 
!eden ervan wenst op te treden als-, 
ook, voor zoveel nodig, in eigen 
naam, genoemde verweerder niet 
bevoegd is om in naam van Lloyd's 
en van de !eden van het syndicaat 
op te treden daar Lloyd's geen 
rechtspersoonlijkheid bezit naar 
Engels recht en de !eden van het 
syndicaat niet met hun naam aange
duid worden in het verzoekschrift 
tot cassatie; 

A. W at het eerste middel van niet
ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat als regel geldt 
dat de rechter een gedingstuk niet 
nietig mag verklaren tenzij het aan
geklaagde verzuim of de aange
klaagde onregelmatigheid de belan
gen schaadt van de partij die zich 
op de exceptie beroept; 

Overwegende dat de eiseressen 
zich niet op schade beroepen; dat zij 
hun voorziening hebben betekend 
aan de opgegeven verblijfplaats; dat 
verweerder bovendien woonplaats 
heeft gekozen bij zijn raadsman; 

B. W at het tweede middel van 
niet-ontvankelijkheid betreft : 

Overwegende dat het cassatiebe
roep van de eiseressen gericht is 
tegen Ian Richard Posgate Lloyd's 
Underwriters Syndicate nummer 128 
die als vertegenwoordiger van dit 
syndicaat en van de samenstellende 
!eden ervan optreedt alsook, voor 
zoveel nodig, in eigen naam; dat de 
voorziening aan Posgate in deze ver
schillende hoedanigheden is bete
kend; 

Overwegende dat een partij tegen 
wie cassatieberoep is ingesteld, in 
het cassatiegeding partij is in alle 
hoedanigheden waarin de voorzie
ning tegen haar is gericht, zelfs als 
de bestreden beslissing, met het 
goedvinden van alle partijen, zou 
hebben geoordeeld dat ze niet 
bevoegd was om in rechte op te tre
den in een of in sommige van de 
hoedanigheden waarin ze haar vor
dering had ingesteld; 

Overwegende derhalve dat de 
door genoemde partij neergelegde 
memorie van antwoord ontvankelijk 
is in a! de hoedanigheden waarin de 
voorziening tegen die partij is inge
steld; 

Dat de middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kunnen worden aange
nomen; 

II. Over het middel van niet-ont
vankelijkheid, door verweerder te
gen de voorziening aangevoerd en 
afgeleid uit de omstandigheid dat ze 
te laat is ingesteld; 

A. In zoverre de voorziening is 
ingesteld door de eerste eiseres, de 
in vereffening zijnde naamloze ven
nootschap The First International 
Underwriters : 

Overwegende dat het arrest op 
12 juli 1982 bij deurwaardersexploot 
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aan de genoemde vennootschap is 
betekend op de vereffeningszetel te 
Sint-Lambrechts-Woluwe; 

Dat, nu de voorziening is inge
steld op 27 oktober 1982, dat is meer 
dan drie maanden na de betekening 
van het bestreden arrest, ze krach
tens artikel 1073 van het Gerechte
lijk Wetboek laattijdig en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid derhalve gegrond is ten 
aanzien van de eerste eiseres; 

B. In zoverre de voorziening is 
ingesteld door de tweede eiseres, de 
in vereffening zijnde vennootschap 
naar Bermudaans recht, The First 
International Assurance Company 
Limited: 

Overwegende dat het arrest op 
5 juli 1982 aan de genoemde ven
nootschap bij ter post aangetekende 
brieven is betekend zowel op haar 
maatschappelijke zetel te Los Ange
les (Verenigde Staten van Amerika) 
als aan haar vereffenaar te Londen 
(Groot-Brittannie) en aan The 
Senior Master of the Supreme Court 
te Londen; 

Dat het verzoekschrift tot cassatie 
op 25 oktober 1982 bij ter post aan
getekende brieven is betekend aan 
de genoemde vennootschap waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te Los Angeles en die vertegen
woordigd is door haar vereffenaar te 
Londen, waar de vereffeningszetel is 
gevestigd, en op 27 oktober 1982 op 
de griffie van het Hof is neergelegd; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 42, 7' van het Gerechtelijk 
W etboek de betekeningen van de 
akten van rechtspleging aan in ver
effening zijnde vennootschappen 
worden gedaan hetzij op de maat
schappelijke zetel hetzij op de woon
plaats van een der vereffenaars of, 
indien er geen vereffenaar is, aan 
de procureur des Konings in wiens 
rechtsgebied de laatste maatschap
pelijke zetel gevestigd was; 

Overwegende dat, wanneer een 
partij de betekening tegelijkertijd 

doet op de verschillende wijzen 
waartussen zij kan kiezen, en de 
aan de betekende partij verleende 
termijn om zich in cassatie te voor
zien voor elk hiervan verschillend 
is, de voorziening rechtsgeldig kan 
worden ingesteld binnen de langste 
door de wet voorgeschreven termijn; 

Overwegende dat eiseres krach
tens de artikelen 55, 3', en 1073 van 
het Gerechtelijk Wetboek over een 
termijn van drie maanden be
schikte, verlengd met tachtig dagen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men ten aanzien van de tweede 
eiseres; 

Over het middel, 
tweede onderdeel, de eiseressen in 

hun conclusie zowel in eerste aanleg als 
in hoger beroep omstandig hadden 
betoogd dat de oorspronkelijke vordering 
niet ontvankelijk was en dat derhalve de 
tussenkomst van verweerder, die in de 
plaats van de oorspronkelijke eiseres 
beweerde op te treden en niet om haar 
vordering te ondersteunen, zelf niet ont
vankelijk was, en voorts dat, zelfs in 
zoverre de tussenkomst de hoofdvorde
ring ondersteunde, ze evenmin ontvanke
lijk was, en meer bepaald dat een 
« agressieve », zelfs regelmatige tussen
komst een onregelmatige vordering niet 
geldig kan maken, en dat « de oorspron
kelijke dagvaarding nietig was en die 
nietigheid niet kan worden gedekt door 
een latere tussenkomst van de in eigen 
naam optredende Ian Richard Posgate •, 
hetgeen betekende dat de vordering van 
verweerder, in welke hoedanigheid hij 
ook optrad, niet ontvankelijk was; de 
eiseressen bovendien betoogden dat de 
vordering van verweerder eveneens niet 
ontvankelijk was omdat de vermelding 
van zijn naam ontbrak; het arrest bijge
volg door die twee argumenten niet te 
beantwoorden, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest in 
geen enkele considerans, zelfs niet 
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impliciet, antwoordt op de in het 
middel overgenomen conclusie van 
eiser; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen van het middel 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, verklaart de door de eerste 
eiseres ingestelde voorziening niet 
ontvankelijk; vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de beslissing met betrek
king tot de door Ian Richard Pos
gate tegen de tweede eiseres in 
eigen naam ingestelde hoofdvorde
ring en over de daaruit voortvloei
ende beslissing met betrekking tot 
de door genoemde partij tegen hem 
ingestelde tegenvordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
veroordeelt de eerste eiseres in de 
helft van de kosten; houdt de ove
rige kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

23 juni 1983 - 1' kamer -- Voorzitter 
en verslaggever : de h. Clason, afdelings
voorzitter Ge.lijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 5!13 

1' KAMER - 23 juni 1983 

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

CONCLUSIE - BESLISSING DIE, DOOR TE 
STEUNEN OP BEPAALDE FEITELIJKE GEGE-

VENS, DE DAARMEE STRIJDIGE OF ~NDERE 
BIJ CONCLUSIE AANGEVOERDE GEGEVENS 
VERWERPr - REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

TEGENSTRIJDIGE EN DUBBELZINNIGE REDE
NEN - BEGRIP. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN'l'EN 
- LEGAAT DE RESIDUO- MISBRUIK VAN OF 

BENADELING DOOR DE BEGUNSTIGDE VAN 
HET OVERSCHOT VAN DE VERMAAKTE GOE· 
DEREN - BEGR!P. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDELEN MET ENKEL KRI~ 
TIEK OP REDENEN DIE GEEN INVLOED HEB· 
BEN OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING - MIDDEL ZONDER BELANG. 

5° LASTGEVING - GEVEN VAN REKEN

SCHAP EN VERANTWOORDING - RECHT OM 
REKENSCHAP EN VERANTWOORD!NG TE VRA· 
GEN. 

1' Regelmatig met redenen omk!eed is 
de beslissing die, door te steunen op 
bepaalde gegevens, de daarmee strij
dige of andere bij conclusie aange
voerde gegevens verwerpt (1). 

2' Niet tegenstrijdig of dubbelzinnig is 
het arrest waarin wordt beslist, ener
zijds, dat de begunstigde van een 
legaat de residuo uit Joutere vriend
schap beschikt heeft over de goederen 
van dat Jegaat, en, anderzijds, dat het 
dagelijks bezoek van de begiftigden 
aan de schenkster aantoont dat er tus
sen de schenkster en de begiftigden 
hechte vriendschap bestond « wat ten 
dele de drijfveer van de schenkingen 
aan de Iegatarissen verklaart » daar 
tach de tweede overweging geenszins 
de eerste ontzenuwt, nu het arrest het 
ten bewijze gestelde feit verwerpt, 
omdat het geen steun biedt voor de 
stelling van de eisers dat er gehandeld 
was uit haat voor het Jegaat de residua 
of met misbruik van recht. 

· 3' Uit de gegevens van de zaak en inzon
derlleid uit de bedingen van het huwe· 
lijkscontract, volgens welke de met het 
Jegaat de residua begiftigde het recht 

(1) Cass., 12 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 167). 
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had om onder bezwarende titel of om 
niet over de gelegateerde goederen te 
beschikken zonder verplichting tot 
behoud ervan, Jeidt de rechter wettig 
af dat de begunstigde over de gelega
teerde goederen heeft beschikt zonder 
dat zij heeft gehandeld uit .afkee_r vor:r 
de rechtsfiguur en evenmm m1sbruik 
heeft gemaakt van haar recht. 

4" Zander belang is het middel dat, in 
burgerlijke zaken, enkel kritiek oefent 
op redenen die geen invloed hebben C:P 
de wettigheid van de bestreden beslls
sing (2). 

5" Een derde heeft geen hoedanigheid 
om van de rechthebbenden van de 
Jasthebber rekenschap en verantwoor
ding te vragen nopens de uitvoering 
van de opdracht van de Jasthebber. 
(Art. 1993 B.W.) 

(BAITAILLE M.L., BAITAILLE CH., DE KONINCK 
T. DUTRIEUX, MACAU) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6807) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1982 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 901, 1131, 1133, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek alsook van 
het algemeen rechtsbeginsel dat rechts
misbruik verbiedt, 

doordat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat Celine Wante krachtens de 
bepalingen van het huwelijkscontract 
van het echtpaar Battaille-Wante het 
recht had om alle goederen van het door 
haar vooroverleden echtgenoot aan haar 
gelegateerde vermogen integraal weg te 
schenken of te verkopen, ook a! rustte 
op dat vermogen een legaat « de 
residua », beslist « dat er slechts van 
rechtsmisbruik sprake kon zijn geweest 
in het geval dat Celine W ante van haar 
beschikkingsrechten gebruik zou hebben 

(2) Cass., 19 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr 658). 

gemaakt, niet om de doeleinden te berei
ken die eigen zijn aan elke daad van 
beschikking, doch enkel en alleen om 
opzettelijk de eisers te benadelen » aan 
wie het resterende gedeelte van de aan 
Celine Wante gelegateerde goederen was 
vermaakt; dat het arrest, na vervolgens 
te hebben vastgesteld 1" dat de overle
dene tegen de eisers geen haatgevoelens 
koesterde hoewel hen verscheidene con
tractuele tekortkomingen werden verwe
ten, en 2" dat de aangevochten schenkin
gen ingegeven waren door vriendschap 
en de verkopen onder normale voorwaar
den waren geschied, beslist dat de over
ledene heeft gehandeld « naar de letter 
van het fideicommis de residua en niet 
uit afkeer voor deze rechtsfiguur, dat ze 
evenmin heeft gehandeld uit haat tegen 
de litisconsorten Battaille en geenszins 
misbruik heeft gemaakt van haar 
recht », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie voor de appelrechters 
omstandig betoogden, enerzijds, dat hen 
geen enkele contractuele tekortkoming 
kon worden aangewreven, anderzijds, 
dat de vriendschap die Celine Wante 
voelde voor de begiftigden, daarom nog 
niet de doorslaggevende drijfveer voor 
de schenking aan de laatstgenoemden 
was geweest; het arrest niet antwoordt 
op deze omstandige verweermiddelen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, die redengeving 
bovendien tegenstrijdig is nu wordt vast
gesteld enerzijds dat de litigieuze schen
kingen zijn ingegeven door een gevoel 
van vriendschap, anderzijds dat de 
sterke vriendschap tussen de litisconsor
ten Macau en Celine Wante « ten dele 
het waarom van de schenkingen ver
klaart », zodat het Hof aldus niet kan 
uitmaken of de vriendschap de enige 
geoorloofde beweegreden voor de vriJge
vigheid dan we! slechts een van de 
beweegredenen is geweest naast andere 
ongeoorloofde beweegredenen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
901, 1131 en 1138 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de uitoefening van 
het recht om over de goederen te 
beschikken in geval van fideicommis de 
residua aanleiding kan geven tot mis
bruiken ten nadele van hen die rechten 
kunnen doen gelden op het resterende 
gedeelte van de gelegateerde goederen 
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en van zodanig misbruik niet aileen 
sprake is wanneer dat recht wordt uitge
oefend met de uitsluitende « bedoeling » 
om de rechthebbenden op het resterende 
gedeelte te benadelen, zoals het arrest 
zegt, maar ook wanneer het recht wordt 
uitgeoefend op een wijze die niet strookt 
met de normale uitoefening ervan door 
een voorzichtig en vooruitziend persoon, 
dat is met name het geval wanneer, 
zoals de eisers in hun conclusie in hoger 
beroep stelden, de houder het recht uit
oefent, zonder van enig wettig of redelijk 
belang of van enige wettige of redelijke 
verantwoording te doen blijken of zelfs 
wanneer hij zijn recht aanwendt voor 
andere doeleinden dan die waarvoor het 
recht hem is toegekend of door hem is 
verkregen (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het in het middel bedoelde alge
meen rechtsbeginsel) : 

Wat het middel in zijn geheel. 
betreft : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de eisers in hun conclusie 
betoogden dat de begunstigde, mevr. 
Celine Wante, weduwe van Cesar 
Battaille, als legataris « de residua » 
tijdens haar Ieven niet aileen onder 
bezwarende titel maar ook om niet 
mocht beschikken over de gelega
teerde goederen, dat ze evenwel van 
dit recht slechts mocht gebruik 
maken op een normale wijze, die 
beantwoordt aan de intenties die 
aan het legaat ten gronds!ag liggen, 
en dat de begunstigde op grond van 
de haar verleende bevoegdheden 
niet het recht had om te handelen 
uit afkeer voor die rechtsfiguur met 
het enige doe! aile uitwerking hier
aan te ontnemen en de erfgenamen 
van de erflater te benadelen; dat 
volgens de eisers Celine Wante, die 
toen 82 jaar was en die altijd weinig 
genegenheid had betoond voor de 
litisconsorten Battaille, misbruik 
heeft gemaakt van haar recht door 
een jaar na het overlijden van haar 
man en in minder dan zes maand 
tijd te beschikken over aile onroe
rende goederen die bijna het volle
dige nagelaten vermogen van Cesar 
Battaille vormden, en dat dokter 
Macau mededader of medeplichtige 

is geweest van haar bedrieglijke 
handelingen; 

Dat volgens het arrest de eisers 
geen rekening houden met de bepa
lingen van het huwelijkscontract 
van het echtpaar Battaille-Wante 
waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de 
begunstigde het recht had om 
schenkingen te doen aan wie ze 
wilde, zonder enige verplichting te 
hebben jegens de litisconsorten Bat
taille; dat immers luidens artikel 9, 
tweede lid, van dat huwelijkscon
tract dat beding, hoe dan ook, zeker 
geen afbreuk mocht doen aan de 
rechten van de begiftigde om te 
beschikken over aile goederen die 
haar toebehoorden of die haar uit 
welken hoofde ook zouden toebeho
ren, en niet de verplichting inhield 
om goederen te behouden, en dat de 
verweerders terecht doen opmerken 
dat er enkel sprake kon geweest 
zijn van rechtsmisbruik in het geval 
dat Celine Wante van haar beschik
kingsrechten gebruik zou hebben 
gemaakt, niet om de doeleinden te 
bereiken die eigen zijn aan elke 
daad van beschikking, doch enkel 
en aileen om de litisconsorten Bat
taille opzettelijk te benadelen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat niets erop wijst dat zulks 
ten deze het geval was en dat, zelfs 
a! hebben de fami!iebetrekkingen 
tussen het echtpaar Battaille-Wante 
en het gezin Adolphe Battaille 
(thans vertegenwoordigd door de 
eerste twee eisers) een dergelijk 
dieptepunt bereikt, er dan nog dient 
aan te worden herinnerd dat, sedert 
een in december 1954 gesloten over
eenkomst tot verdeling, de litiscon
sorten Battaille bepaalde geldbedra
gen moesten storten aan Cesar Bat
tame, wat ze slechts deden op 
ongeregelde tijdstippen, zodanig 
zelfs dat ze hem bij diens overlijden 
een hoofdbedrag van 9.600.000 frank 
verschuldigd waren en dat na het 
overlijden de betalingen werden 
stopgezet; dat Celine Wante die drie 

. jaar na haar man gestorven is, in 
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weerwil van die contractuele tekort
koming van de litisconsorten Bat
taille, tegen hen geen enkel geding 
heeft aangespannen om haar geld te 
krijgen, hetgeen er eerder op wijst 
dat zij jegens hen geen haatgevoe
lens koesterde en dat de schenkin
gen van november 1964 waren inge
geven door een reeds jaren oude 
vriendschap tussen de schenkster 
en de begiftigden; 

Dat het arrest uit die consideran
sen afleidt dat Celine Wante gehan
deld heeft overeenkomstig de 
bewoordingen van het legaat « de 
residuo >>, dat zij niet heeft gehan
deld uit afkeer voor deze rechtsfi
guur en dat ze geenszins misbruik 
heeft gemaakt van haar recht; 

Dat het arrest aldus op de in het 
eerste onderdeel van het middel 
aangehaalde conclusie van de eisers 
antwoordt door ze te verwerpen; 

Dat het arrest, in antwoord op het 
door de eisers subsidiair gedane ver
zoek om het bewijs te rnogen leve-' 
ren van de dagelijkse bezoeken van 
de litisconsorten Macau aan mevr. 
Wante, vermeldt dat dit feit wijst op 
een diepe vriendschap tussen de 
litisconsorten Macau en Celine 
Wante, hetgeen ten dele het 
waarom van de aan hen gedane 
schenkingen verklaart »; dat die ver
melding echter in geen enkel 
opzicht de considerans ontzenuwt 
dat de drijfveer van de schenkster 
de tussen hen bestaande vriend
schap was, vermits het arrest, door 
het bewijsaanbod betreffende dit 
feit af te wijzen, hieruit afleidt dat 
dit feit de stelling niet staaft van de 
eisers die gewag maken van afkeer 
voor het legaat « de residua » of van 
rechtsmisbruik; dat het arrest der
halve niet tegenstrijdig of dubbelzin
nig is zoals in het tweede onderdeel 
van het middel wordt aangevoerd; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest op grond van het geheel 

van de gegevens in deze zaak en 
meer bepaald op grand van de 
bedingen van het huwelijkscontract 
waarbij de begunstigde van het 
legaat « residua >> het recht werd 
toegekend om onder bezwarende 
titel en om niet te beschikken over 
de gelegateerde goederen, zonder 
verplichting tot behoud ervan, wet
tig heeft kunnen beslissen dat de 
aanspraken van de eisers, zoals die 
blijken uit hun conclusie, dienden te 
worden afgewezen, nu de drijfveer 
van de schenkingen aan de verweer
ders de vriendschap tussen de 
schenkster en laatstgenoemden 
bleek te zijn en dat zij aldus niet 
gehandeld heeft uit afkeer voor deze 
rechtsfiguur, de litisconsorten Bat
taille niet heeft benadeeld en geens
zins misbruik heeft gemaakt van 
haar recht; 

Dat het eerste en tweede onder
dee! van het middel feitelijke grand
slag missen en het derde onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 97 van de 
Grondwet, 1341, 1348, 1353, 1985 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1315 van genoemd 
wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat bet arrest niet ingaat op bet 
door de eisers gedane verzoek om reke
ning en verantwoording, op grand, ener
zijds, « dat de eerste rechter terecht erop 
wijst dat geenszins vaststaat dat dokter 
Macau gedurende een bepaalde periode 
belast is geweest met bet algemeen 
beheer van de goederen van Celine 
Wante en dat, zo hij al af en toe een bij
zondere lastgeving ontving, niets bewijst 
dat hij destijds geen rekenschap heeft 
gegeven aan de overledene » en, ander
zijds, dat de getuigenverklaringen, 
« waarop de appellanten zich beroepen, 
geen uitsluitsel daarover geven en niet 
kunnen worden aangewend om bet ont
breken van het ten deze vereiste bewijs 
door geschrift te verhelpen », 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie (meer bepaald in de door 
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de derde eiseres in hager beroep gena
men conclusie) verschillende feitelijke 
gegevens, geschriften, vermoedens en 
omstandige getuigenverklaringen aan
voerden ten bewijze dat de overledene 
aan dokter Macau een algemene lastge
ving heeft verleend voor het beheer van 
haar goederen en deze op zijn minst een 
bijzondere lastgeving heeft gekregen 
voor het beheer van de roerende waar
den; het arrest, nu het zich ertoe beperkt 
de beslissing van de eerste rechter weer 
te geven, zonder te antwoorden op de 
omstandige verweermiddelen van de 
appellanten waarin zij uitdrukkelijk kri
tiek oefenden op de beslissing van de 
eerste rechter, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat de getuigenverklaringen, 
waarop de appel!anten zich beroepen om 
het bestaan te bewijzen van een alge
mene lastgeving voor het beheer der goe
deren, « het ontbreken van het ten deze 
vereiste bewijs door geschrift » niet kun
nen verhelpen, de regels miskent val
gens welke derden een lastgeving door 
aile middelen rechtens mogen bewijzen 
(schending van de artikelen 1341, 1348, 
1353 en 1985 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, het arrest, door te 
beslissen dat, zelfs als er een bijzondere 
lastgeving verleend was, niets erop wees 
dat er geen rekening en verantwoording 
was geschied tijdens het Ieven van Ce
line Wante, in feite en in strijd met de 
regels inzake de bewijslast de appellan
ten verplicht om het bewijs te leveren 
van het ontbreken van elke rekening en 
verantwoording, ofschoon het juist de 
lasthebber is die het bestaan ervan dient 
aan te tonen (schending van de 
artikelen 1315, 1993 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep, in zoverre het vermeldt dat 
de eerste rechter terecht erop wijst 
dat geenszins vaststaat dat dokter 
Macau gedurende een bepaalde 
periode belast is geweest met het 
algemeen beheer van de goederen 

van Celine W ante, de motivering 
overneemt van de eerste rechter die 
had beslist dat uit de overge!egde 
gegevens het bestaan niet bleek van 
een algemene lastgeving en dat, zo 
dokter Macau a! af en toe een bij
zondere lastgeving had gekregen, 
niets bewees dat hij daarvan geen 
rekenschap had gegeven aan de 
overledene; dat de verweerders 
bovendien, wat de effecten of de 
waarden betreft waarvan de over
dracht door de overledene was 
gelast ten gunste van dokter Macau 
en zijn echtgenote, zich terecht 
beroepen op artike! 2279 van het 
Burgerlijk Wetboek en niet verplicht 
zijn om het bewijs te leveren van de 
eigendom van deze goederen die 
niet in het vermogen van de overle
dene gebleven zijn; 

Dat het arrest ten slotte vermeldt 
dat de tijdens het strafrechtelijk 
opsporingsonderzoek afgenomen ge
tuigenverklaringen waarop de eisers 
zich beroepen, geen enkel uitsluitsel 
hierover geven; 

Dat het arrest door verwlJzmg 
naar de redengeving van de eerste 
rechter en op grond van een eigen 
motivering antwoordt op de conclu
sie van de eisers; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij de door de eisers ingestelde 
vordering afgewezen wordt, vol
doende naar recht is verantwoord 
door de in het antwoord op het eer
ste onderdeel weergegeven conside
rans, luidens welke het bewijs van 
een lastgeving van algemeen beheer 
niet is geleverd; 

Dat de in het tweede onderdeel 
bekritiseerde considerans, zelfs a! 
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was ze gegrond, de wettigheid van 
het beschikkende gedeelte van het 
arrest niet kan aantasten; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 1993 van het Burgerlijk Wetboek 
ieder lasthebber gehouden is aan de 
lastgever of diens rechtverkrijgen
den rekenschap te geven van zijn 
beheer; 

Dat de eisers derden zijn ten 
opzichte van de lastgeving en der
halve niet bevoegd om de rechtver
krijgenden van dokter Macau te ver
zoeken aan hen rekenschap te 
geven van de uitvoering van de 
opdracht van de lasthebber; 

Dat derhalve het tweede en derde 
onderdeel van het middel niet ont
vankelijk zijn bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat ingevolge de 
verwerping van de voorziening de 
tegen mevr. Simonne Battaille 
ingestelde vordering tot bindendver
klaring van het arrest geen belang 
meer heeft; 

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

23 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Closon, afdelings- , 
voorzitter Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en 
Simont. 

Nr. 594 

1" KAMER - 24 juni 1984 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO· 

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -

ARTIKEL 6,1 - TUCHTRECHTSCOLLEGE VAN 
BEROEP - BEHANDELING VAN DE ZAAK EN 
UITSPRAAK MET GESLOTEN DEUREN 
ONWETTIGHEID - VOORWAARDEN. 

2° GRONDWET - GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET - TUCHTSANCTIE 
DOOR HET TUCHTRECHTSCOLLEGE BEOOR· 
DEELD, REKENING HOUDENDE MET DE 
OMSTANDIGHEDEN EIGEN AAN DE ZAAK -
ZWAARDERE BESTRAFFING VAN EEN 
BEKLAAGDE DAN EEN ANDERE - GEEN 
SCHENDING VAN VORENVERMELDE GROND· 
WETTELIJKE REGEL, 

1" Wanneer krachtens art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens een 
tuchti"echtelijk vervolgde, in beginsel, 
recht had op een openbare behande
ling van zijn zaak en op een openbare 
uitspraak door het tuchtrechtscollege 
van beroep wordt die bepaling 
geschonden door dat rechtscollege als 
noch uit de beslissing, noch uit de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat de behandeling van de zaak 
en de uitspraak in het openbaar heb
ben plaatsgehad en uit zijn beslissing 
en uit die processen-verbaal niet blijkt 
dat de behandeling van de zaak met 
gesloten deuren zou verantwoord 
geweest zijn door een van de redenen 
van art. 6.1, tweede volzin, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens of dat 
de vervolgde vrijwillig en ondubbelzin
nig had afgezien van de bij dat artikel 
voorgeschreven openbaarheid (1). (Eer
ste en tweede zaak.) 

2" Schending van de grondwettelijke 
regel van de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet kan niet worden afgeleid 
uit het feit alleen dat, rekening hou
dende met omstandigheden eigen aan 
de zaak, een tuchtrechtscollege voor 
een beklaagde een zwaardere tucht
sanctie uitspreekt dan voor een andere 
(2). (Art. 6 Gw.) (Tweede zaak.) 

(1) Zie Cass,, 14 april 1983, volt. terechtzit
ting, (A.C., 1982-83, nr, 441) met cone!. O.M. in 
Bull. en Pas., 1983, v66r dat arrest. Zie oak 
Cass., 14 april, 2 juni en 24 juni 1983 (A.C., 
1982-83, nrs. 442, 543 en A.R. nr. 3275). 

(2) Zie Cass., 27 nov, 1967 (Bull. en Pas., 
1968, 442), 15 dec, 1970 (A.C., 1971, 387) en 
9 okt. 1973 (ibid., 1974, 55) en 6 mei 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 565), 
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(Eerste zaak) 

(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3275) 

HET HOF· - Gelet op de bestre
den beslissi~g, op 26 januari 1981 
door de raad van beroep met het 
Nederlands als voertaal van de Orde 
der Geneesheren gewezen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegenge
worpen : 

Overwegende dat de aangete
kende brieven toegezonden met toe
passing van artikel 26, 2', van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren uitdrukkelijk 
vermelden dat het gaat om de zaak 
« B ... tegen Orde der Geneesheren »; 
dat het bij materiiHe verschrijving is 
dat het verzoekschrift als andere 
partij de « nederlandstalige raad 
van beroep der Orde der Geneeshe
ren >> in plaats van de « Orde der 
Geneesheren » vermeldt; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet kan aangenomen wor
den; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd door arti
kel 1 van de wet van 13 mei 1955, 96 en 
97 van de Grondwet, 

doordat de beslissing waarbij eiser 
voor een termijn van vier maanden 
geschorst wordt van het recht de genees
kunde uit te oefenen, uitgesproken werd 
met gesloten deuren na debatten met 
gesloten deuren; 

terwijl een ieder, bij het vaststellen 
van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen, recht heeft op een openbare 
behandeling van zijn zaak en het vonnis 
in het openbaar moet worden gewezen, 
zodat de nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde der Geneesheren, 
door zitting te houden met gesloten deu
ren zonder vast te stellen dat de goede 
zed~n, de openbare orde of 's lands vei
ligheid, de belangen van minderjarigen 
of de bescherming van het prive-leven 
van de partijen bij het proces dit eisten 
of dat openbaarmaking de belangen van 
de rechtspraak zou schaden, artikel 6, 
lid 1, van het Verdrag schendt; bij toe
passing van artikel 96 van de Grond~et 
een ieder recht heeft op een behandelmg 
van zijn zaak op openbare terechtzittin
gen en de bestreden beslissing niet vast
stelt dat de openbaarheid gevaar ople
vert voor de orde of de goede zeden; 
artikel 97 van de Grondwet bepaalt dat 
elk vonnis in openbare terechtzitting uit
gesproken wordt : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing bij tuchtmaatregel een 
schorsing van vier maanden oplegt 
en aldus eiser tijdelijk het recht ont
neemt om het beroep van genees
heer verder uit te oefenen, welk 
recht ten deze burgerlijk is; dat, 
aldus, de ten laste van eiser 
gevolgde tuchtprocedure, voor de 
toepassing van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, moet worden 
beschouwd als een procedure die 
betrekking heeft op of aanleiding 
geeft tot het vaststellen van burger
lijke rechten en verplichtingen, in 
de zin van dat artikel; 

Dat eiser derhalve in principe 
recht had op een openbare behande
ling van zijn zaak door de raad van 
beroep van de Orde der Geneeshe
ren en op een openbare uitspraak 
van de beslissing; 

Overwegende dat noch uit de 
bestreden beslissing, noch uit de 
processen-verbaal van de terechtzit
tingen blijkt dat de zaak in het 
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openbaar is behandeld en dat de 
beslissing tevens in het openbaar is 
uitgesproken; dat uit die beslissing 
en uit die processen-verbaal even
min volgt dat behandeling met 
gesloten deuren was verantwoord 
door een van de in artikel 6.1, 
tweede zin, van het Verdrag ver
melde redenen of dat eiser vrijwillig 
en ondubbelzinnig van de bij dat · 
artikel voorgeschreven openbaar
heid had afgezien; 

Dat de bestreden beslissing 
zodoende artikel 6.1 van het Ver
drag schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de raad van beroep met 
het Nederlands als voertaal van de 
Orde der Geneesheren, anders 
samengesteld. 

24 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advo,aten : mrs. De Baeck en De Bruyn. 

(Tweede zaak) 

(H ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 3860) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 oktober 1982 

gewezen door de raad van beroep 
met het Nederlands als voertaal van· 
de Orde van Architecten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 93, 96, 97 
van de Grondwet, 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 2, 19, 20, 31, 47 van de wet 
van 26 juni 1963 tot oprichting van een 
Orde van Architecten, 

dool'dat de bestreden beslissing, na in 
openbare zitting gehoord te hebben de 
voorzitter in zijn verslag, eiser in zijn 
middelen van verdediging bijgestaan 
door zijn raadsman en de nationale raad 
van de Orde van Architecten, eiser in 
openbare zitting veroordeelt wegens de 
betichtingen sub 1 en 2 tot een schorsing 
van het recht het beroep van architect 
uit te oefenen gedurende een jaar, 

terwijl, eel'ste onderdeel, eiser voor de 
tuchtrechtelijke instanties van de Orde 
van Architecten vervolgd werd uit 
hoofde van disciplinaire inbreuken, 
namelijk het aanvaarden van onvolledige 
opdrachten en het geven van onvol
doende bijstand aan zijn clienten; derge
lijke disciplinaire vervolgingen met 
gesloten deuren dienen behandeld te 
worden gezien de discretie en gezien de 
tuchtprocedure niet tot voorwerp heeft 
het vaststellen van burgerlijke rechten 
of verplichtingen en geen strafvervolging 
is; immers de tuchtregeling slechts een 
bepaald beroep betreft, ter zake de archi
tecten, verbonden is met de uitoefening 
van de staatsmacht en vreemd is aan de 
algemeenheid van de burgers, zodat deze 
zaak ten onrechte in openbare zitting 
behandeld is geworden (schending van 
de artikelen 6.1 van het Verdrag, 92, 93, 
96 van de Grondwet, 2, 19, 20, 31 en 47 
van de wet van 16 juni 1963); 

tweede ondel'deel, de uitspraak van de 
bestreden beslissing, die aan eiser 
wegens tuchtrechtelijke inbreuken een 
disciplinaire sanctie van een jaar schor
sing uit het recht zijn beroep uit te oefe
nen oplegt, met gesloten deuren had die
nen uitgesproken te worden gezien de 
discretie en gezien de tuchtprocedure 
niet tot voorwerp heeft het vaststellen 
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van burgerlijke rechten of verplichtingen 
en geen strafrechtelijke vervolging is, 
zodat de bestreden beslissing ten 
onrechte ter openbare terechtzitting 
werd uitgesproken (schending van de 
artikelen 6.1 van het Verdrag, 92, 93, 97 
van de Grondwet, 2, 19, 20, 31 en 47 van 
de wet van 26 juni 1963) : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing bij tuchtmaatregel een 
schorsing van een jaar oplegt en 
aldus eiser tijdelijk het recht ont
neemt om het beroep van architect 
verder uit te oefenen, welk recht ten 
deze burgerlijk is; dat aldus de ten 
laste van eiser gevolgde tuchtproce
dure, voor de toepassing van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, moet worden beschouwd als 
een procedure die betrekking heeft 
op of aanleiding geeft tot het vast
stellen van burgerlijke rechten en 
verplichtingen, in de zin van dat 
artikel; 

Dat eiser derhalve in principe 
recht had op een openbare behande
ling van zijn zaak door de raad van 
beroep van de Orde van Architecten 
en op een openbare uitspraak van 
de beslissing; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat de zaak in het 
openbaar is behandeld en dat de 
beslissing tevens in het openbaar is 
uitgesproken; dat uit die beslissing 
en uit de processen-verbaal van de 
terechtzittingen niet blijkt dat 
behandeling met gesloten deuren 
was verantwoord door een van de in 
artikel 6.1, tweede zin, van het Ver
drag vermelde redenen of dat eiser 
vrijwillig en ondubbelzinnig van de 
bij dat artikel voorgeschreven open
baarheid had afgezien; 

Dat de bestreden beslissing 
zodoende artikel 6.1 van het Ver
drag wettelijk toepast; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing als 
bewezen weerhoudt de betichtingen 
sub 1 en 2 en aan eiser een schorsing 
oplegt gedurende een jaar van het recht 
zijn beroep als architect uit te oefenen 
op de volgende gronden : Het onderzoek 
van de vier overgelegde dossiers heeft 
uitgewezen dat de opdrachten onvolledig 
werden uitgevoerd en een groot dee! van 
het clHinteel onvoldoende bijgestaan 
werd. De twee betichtingen zijn aldus 
bewezen. Er mocht rekening gehuden 
worden met de vroegere beschikking van 
1976 in een gelijkaardige zaak. De opge
legde sanctie komt als te streng voor en 
dient vervangen door een jaar schorsing, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
akte van hoger beroep uitdrukkelijk 
staande hield dat in tuchtzaken het 
gelijkheidsbeginsel moet geeerbiedigd 
worden en dat bij een sententie van 
28 juni 1977 de raad van beroep aan een 
architect, die 122 en 125 bouwdossiers 
per jaar indiende, slechts een schorsing 
van drie maanden had opgelegd en eiser 
slechts 21 en 19 dossiers per jaar had 
ingediend (zie akte van beroep, blz. 7); 
de bestreden beslissing op dit middel 
niet antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het niet uit te 
maken is of de raad van beroep geoor
deeld heeft dat de feitelijke gegevens, 
waarop eiser dit middel steunde, ver
keerd waren, ofwel dat de regel van de 
gelijkheid niet toepasselijk was, ofwel 
dat, in de gegeven omstandigheden, er 
toch toepassing van gemaakt was, zodat 
de motieven onduidelijk en onvolledig 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, alle Belgen gelijk zijn 
voor de wet en in dezelfde omstandighe
den op dezelfde wijze dienen behandeld 
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te worden; dit beginsel tot gevolg heeft 
dat een minder zwaar geval niet erger 
mag bestraft worden (schending van 
artikel 6 van de Grondwet) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat schending van 

de grondwettelijke regel van gelijke 
behandeling van de Belgen niet kan 
worden afgeleid uit het enkel feit 
dat de rechter op grond van omstan
digheden die eigen zijn aan de ene 
architect, deze veroordeelt tot een 
hogere tuchtsanctie dan een ander 
architect; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de raad van 
beroep uitvoerig de elementen eigen 
aan de onderhavige zaak uiteenzet, 
die de maat van de uitgesproken 
sanctie rechtvaardigen, en aldus dui
delijk het verweer van eiser beant
woordt; 

Dat de onderdelen 
grondslag missen; 

feitelijke 

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

24 juni 1983 1" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Janssens, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 595 

1' KAMER - 24 juni 1983 

BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BETEKENING AAN EEN PART!J DIE IN HET 

BUITENLAND WOONT, MAAR IN BELGIE 
KEUZE VAN WOONPLAATS HEEFT GEDAAN -
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 40 - BETEKE· 
NING VAN EEN AKTE VAN VERZET TEGEN 
EEN VERSTEKVONNIS IN HET BU!TENLAND 
GEDAAN NIETTEGENSTAANDE DIE KEUZE 
VAN WOONPLAATS - GEVOLG. 

Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger. W. is de 
betekening in het buitenland of aan de 
procureur des Konings ongedaan 
indien de partij, op wier verzoek zij 
verricht is, de woonplaats of de ver
blijfplaats of de gekozen woonplaats 
van de geadresseerde in Belgie of, in 
voorkomend geval, in het buitenland 
kende; ongedaan is derhalve de bete
kening van een akte van verzet tegen 
een verstekvonnis in het buitenland, 
verricht op verzoek van een partij die, 
door de akte van betekening van het 
verstekvonnis, de gekozen woonplaats 
van de geadresseerde kende (1). 

(• ETABLISSEMENTS AIME GRUMBACH • N.V. 
NAAR FRANS RECHT T. VAN BAUWEL) 

ARREST 

(AR. nr. 3695) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 40, meer bepaald 
laatste lid, 861 en 862, § 1, meer bepaald 
9", en§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na geconstateerd te 
hebben dat de Rechtbank van Koophan
del te Antwerpen op 5 januari 1976 tus
sen partijen een vonnis bij verstek ten 
aanzien van verweerster had gewezen, 
dat eiseres dit vonnis op 17 februari 1976 
aan verweerster liet betekenen, dat eise
res in de akte van betekening woon
plaats had gekozen in het kantoor van 
de instrumenterende Belgische gerechts-

(1) Zie Cass., 10 dec. 1971 (A.C., 1972, 361), 
28 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1303) met cone!. 
proc.-gen. Krings, toen adv.-gen.; 18 sept. 1980 
(ibid., 1980-81, nr. 47). Zie ook REGODT-MAssoN, 
noot bij Cass., 18 sept. 1980, J.T., 1981, blz. 182. 
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deurwaarder, dat op 17 maart 1976 ver
weerster tegen dit vonnis verzet aante
kende, en dat het verzet werd aangete
kend langs de procureur des Konings 
om, en ook bij aangetekend schrijven 
gericht aan het adres van eiseres te Ni
mes, en ,na aangenomen te hebben dat 
verweerster kennis had van de door eise
res gedane keuze van woonplaats en dat 
derhalve, luidens voormeld artikel 40, 
laatste lid, de akte van verzet op de door 
eiseres gekozen woonplaats had moeten 
worden betekend, niettemin beslist dat 
het op 17 maart 1976 aangetekend verzet 
ontvankelijk was, en zijn beslissing laat 
steunen op de beschouwing dat de nietig
heid van dit verzet niet voortvloeide uit 
een verzuim of een onregelmatigheid als 
bedoeld in artikel 862 van het Gerechte
lijk Wetboek, dat het exploot de vermel
ding draagt van de persoon aan wie het 
werd betekend, dat niet bewezen was dat 
de aangeklaagde onregelmatigheid de 
belangen van eiseres had geschaad, en 
dat derhalve deze proceshandeling niet 
nietig kon worden verklaard, 

terwijl, nu artikel 40, meer bepaald 
laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de betekening in het buiten
land of aan de procureur des Konings 
ongedaan is indien de partij, op wier ver
zoek ze verricht is, de in Belgie gekozen 
woonplaats kent van degene aan wie 
betekend wordt, nu weliswaar artikel 861 
van gezegd wetboek bepaalt dat de rech
ter dan pas een proceshandeling nietig 
kan verklaren indien het aangeklaagde 
verzuim of de aangeklaagde onregelma
tigheid de belangen schaadt van de par
tij die de nietigheid inroept, nu echter 
artikel 862, § 1, van gezegd wetboek 
bepaalt dat de regel van artikel 861 niet 
geldt voor een verzuim of een onregel
matigheid betreffende, onder meer, 9', de 
vermelding dat het exploot betekend is 
aan de persoon of op de plaats die de 
wet bepaalt, en nu het litigieuze exploot 
van verzet geenszins vermeldt dat het 
betekend is aan de persoon of op de 
plaats die de wet bepaalt, doch, met mis
kenning van het laatste lid van voormeld 
artikel 40, vermeldt dat het betekend is 
aan de procureur des Konings te Ant
werpen en door aangetekende zending 
gericht aan het adres van eiseres in 
Frankrijk, hieruit volgt dat ten deze het 
arrest ten onrechte van artikel 861 van 
het Gerechtelijk Wetboek toepassing 
maakt, en dat het, overeenkomstig arti
kel 862, § 2, van gezegd wetboek, de nie-

tigheid van het litigieuze verzet had 
moeten uitspreken : 

Overwegende dat het arrest con
stateert dat eiseres het verstekvon
nis heeft doen betekenen bij exploot 
van 17 februari 1976 en in dat 
exploot woonplaats heeft gekozen 
ten kantore van de instrumente
rende gerechtsdeurwaarder; dat 
zodanige keuze van woonplaats in 
de akte van betekening van een 
rechter lijke beslissing geldt voor 
alle proceshandelingen die daarop 
betrekking hebben en met name het 
betekenen van verzet; 

Overwegende dat verweerster 
tegen het verstekvonnis verzet heeft 
doen betekenen bij exploot van 
17 maart 1976, door afgifte aan de 
procureur des Konings en door toe
zending bij aangetekende brief, tel
kens met vermelding van de zetel 
van eiseres te Nimes, Frankrijk; 

Overwegende dat, ingevolge het 
laatste lid van artiJ.;:el 40 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de beteke
ning in het buitenland of aan de 
procureur des Konings ongedaan is 
indien de partij, op wier verzoek zij 
verricht is, de woonplaats of de ver
blijfplaats of de gekozen woonplaats 
van de geadresseerde in Belgie of, 
in voorkomend geval, in het buiten
land kende; 

Dat het arrest, nu het vaststelt 
dat verweerster « niet kan inroepen 
dat zij de gekozen woonplaats van 
(eiseres) niet kende », niet zonder 
schending van de voormelde wetsbe
paling heeft kunnen oordelen dat de 
betekening niet ongedaan of niet 
nietig kan worden verklaard, op de 
enkele grond dat eiseres niet heeft 
bewezen dat haar belangen waren 
geschaad; 

Dat het middel gegrond 1s; 
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Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter daarover zal. 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Gent. 

24 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Janssens, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 596 

3" KAMER - 27 juni 1983 

1° ARBEIDSONGEVAL BEPALINGEN 
BETREFFENDE DE VERJARING - OPENBARE 
ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE· 

VAL - BEPALINGEN BETREFFENDE DE VER· 
JAR!NG. 

1" en 2" De bepalingen betreffende de 
verjaring van de rechtsvordering tot 
betaling van arbeidsongevallenvergoe
ding raken de openbare orde; afzien 
van een verkregen verjaring kan geen 
uitwerking hebben (1). 

(DE PROFESSIONELE KAS VOOR HANDEL EN NIJ
VERHEID T. WAUTERS, LINES) 

ARREST 

(A.R. nr. 3811~) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1981 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 4 juni 1970 (A.C., 1970, 921) en 
22 feb. 1982, A.R. nr. 3329. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1133, 2221, 2224, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 69 en 70 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, van het alge
meen rechtsbeginsel dat de afstand van 
een recht slechts kan afgeleid worden uit 
feiten die voor geen andere interpretatie 
vatbaar zijn, onder meer vervat in de 
artikelen 824 en 1045 van het Gerechte
lijk Wetboek, voor zoveel nodig van deze 
artikelen, van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en het algemeen rechtsbeginsel dat 
de rechter verbiedt uitspraak te doen 
over niet gevorderde zaken, onder meer 
vervat in artikel 1138 van het Gerechte
lijk Wetboek, voor zoveel nodig schen
ding van dit artikel, en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiseres ongegrond verklaart en 
bes!ist dat de vordering van de verweer
ders niet verjaard is, op grond : « dat uit 
de feitelijke elementen van deze zaak 
duidelijk blijkt dat (eiseres) nog verder 
wenste te onderhandelen over de gevol
gen van het dodelijk arbeidsongeval van 
23 februari 1976 met de rechthebbenden 
van het slachtoffer - cfr. brief d.d. 3 juli 
1979 van (eiseres) aan de raadsman van 
(de verweerders) en brief d.d. 4 septem
ber 1979 van het Fonds voor Arbeidson
geval!en gericht aan de raadsman van 
(de verweerders); dat het Fonds voor 
Arbeidsongevallen, bij zijn brief d.d. 
4 september 1979 gericht aan (eiseres), 
eveneens had aangedrongen om het defi
nitief standpunt te kennen van (eiseres) 
omtrent dit kwestieuze arbeidsongeval; 
dat blijkt uit wat voorafgaat dat er 
besprekingen aan gang waren op voor
melde tijdstippen betreffende de toepas
sing van de Arbeidsongevallenwet inge
volge het niet betwiste verzekeringscon
tract afgesloten tussen de « Fonderies 
E. Desbeck », werkgever van het slacht
offer, en (eiseres) i.v.m. het arbeidson
geval van 23 februari 1976; dat (eiseres) 
zich beroept op de artikelen 69 en 70 van 
de Arbeidsongevallenwet om te stellen 
dat de huidige vordering verjaard is; dat 
(zij) echter de bepa!ingen van het Bur
gerlijk Wetboek betreffende de verjaring, 
inzonderheid de artikelen 2220 en volg. 
B.W. en artikel 2248 B.W., die i11 casu 
toepasselijk zijn, uit het oog schijnt te 
verliezen; dat de afstand van een reeds 
verkregen verj aring zowel irnpliciet als 
expliciet kan gebeuren; dat de gr?nden 
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waarop men kan steunen ·om te beslui
ten dat er effectief een afstand van ver
jaring heeft plaatsgehad dezelfde zijn aJs· 
voor een verjaringstuitende schuldbeken
tenis, afstand die in onderhavig geval 
ontegensprekelijk voortvloeit uit de hier·
boven geciteerde brieven; dat het 
immers niet voldoende is dat een 
bepaalde materie principieel de openbare 
orde raakt - zoals dit het geval is met 
de Arbeidsongevallenwet - om eruit af 
te leiden dat aile regels, die betrekking 
hebben op die materie en haar samen
stellen, van openbare orde zijn; dat, voor 
zover dit beschermde belang tot de 
prive-orde behoort, de regel niet de open
bare orde raakt; dat de rechtsfiguur van 
de verjaring van openbare orde is in die 
zin dat zij, gegrondvest op het sociaal 
belang, niet kan miskend worden door 
de partijen, maar dat de voordelen die 
eruit voortvloeien dit karakter niet bezit
ten, vermits zij kunnen verminderd en 
zelfs opgeheven worden door een over
eenkomst; dat daarenboven een verja
ring slechts het karakter van openbare 
orde verkrijgt, voor zover de bijzondere 
wet die haar tot stand brengt haar dit 
karakter toekent, wat niet het geval is 
met de verjaring waarvan sprake in arti
kel 69 van de Arbeidsongevallenwet; dat, 
anderzijds, geen enkele wetsbepaling de 
verzaking aan de verjaring inzake 
arbeidsongevallen verbiedt; dat het feit, 
dat een verzekeringsmaatschappij, zoals 
in casu het geval is, afstand doet t.o.v. de 
rechthebbenden van een verkregen ver
j aring, niet behoort tot de volstrekt open
bare orde, aangezien bezwaarlijk kan 
aangenomen worden dat een hoog maat
schappelijk belang er zich zou tegen ver
zetten dat (eiseres) uitkeringen en ver
goedingen zou uitbetalen aan de recht
hebbenden van een arbeidsongeval, ver
mits het toch niet gaat over een geschre
ven rechtsregel van zo fundamenteel 
belang dat men ze niet door een derge
lijke rechtshandeling (een afstand van 
een verkregen verjaring) kan Iaten opzij 
zetten zonder gevaar dat de maatschap
pij in onrust geraakt; dat de argumenta
tie van (eiseres) i.v.m. het vertrekpunt 
van de verjaring als ter zake niet die
nend en als ongegrond afgewezen wordt, 
gezien er in casu een afstand van een 
verkregen verjaring geschied is door 
(eiseres) ten voordele van (de verweer
ders); dat (eiseres) eveneens ten 
onrechte stelt dat zij bij haar brief d.d. 
12 oktober 1977 een definitief standpunt 
ingenomen had, wat onjuist is zeals 
supra reeds beslist; dat uit voorgaande 

beschouwingen volgt dat de vordering 
van (de verweerders) niet verjaard is », 

terwijl, eerste onderdeel, de verjaring 
van de rechtsvordering tot betaling van 
de wettelijke vergoeding inzake arbeids
ongevallenwetgeving, bepaald door de 
artikelen 69 en 70 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 van openbare 
orde is, en afstand van de verkregen ver
jaring derhalve niet mogelijk is; het 
arrest, door te beslissen dat bedoelde 
verjaring niet van openbare orde is en 
dat de verkregen verjaring ongedaan 
gemaakt kan worden door een afstand 
van verjaring, de artikelen 69, 70 van de 
Arbeidsongevallenwet, 6 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

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

met verwijzing naar het beroepen 
vonnis, vaststelt dat bet dodelijk 
ongeval waarvan Lines Nicolas het 
slachtoffer was, gebeurde op 
23 februari 1976 en dat de rechtsvor
dering van de verweerders, tot beta
ling van de wettelijke vergoedingen 
op grand van de Arbeidsongevallen
wet, ingesteld werd bij dagvaarding 
van 26 oktober 1979; dat bet beslist 
dat de vordering niet verjaard is 
omdat eiseres « afstand van de ver
kregen verjaring » heeft gedaan, 
hetgeen, volgens bet arbeidshof, 
blijkt uit baar brief van 3 juli 1979 
aan de raadsman van de verweer
ders en uit de brieven van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen van 
4 september 1979 aan de raadsman 
van de verweerders en aan eiseres; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 69 van de Arbeidsongevallen
wet, de rechtsvordering tot betaling 
van de vergoedingen die steunen op 
de bepalingen van die wet verjaart 
na drie jaar; dat die bepaling de 
openbare orde raakt; dat het afzien 
van een verkregen verjaring geen 
uitwerking kan hebben; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
door op de enkele grand die het 
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aanwijst, te bes!issen dat de rechts
vordering van de verweerders niet 
verjaard is, de beslissing niet naar 
recht verantwoordt~ 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

27 juni 1983 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Delva, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Slmont en Biitzler. 

Nr. 597 

3' KAMER - 27 juni 1983 

ARBEIDSOVEREENKOMST - ONTSLAG 

- DRINGENDE REDEN - BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER. 

Wanneer verscheidene feiten als drin
gende reden worden aangevoerd, is de 
rechter die oordeelt dat sommige lei
ten niet in aanmerking komen, ver
plicht na te gaan of de overblijvende 
feiten volstaan om een dringende 
reden te vormen (1). (Art. 18 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

(1) Raadpl. Cass., 7 maart 1983, A.R. nr. 3821 
(A.C., 1982-83, nr 370). 

(MANNESMANN-DEMAG N.V. '1'. NEL!SSENNE) 

\RREST 

(A.R. nr. 3887) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1982 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18, inzonder
heid eerste lid, van de wetten betref
fende het bediendencontract, gecoiirdi
neerd bij koninklijk besluit van 20 juli 
1955, gewijzigd door de wetten van 
21 november 1969 en 10 december 1962 
(zoals het genoemde artikel 18 van toe
passing was tot zijn opheffing door arti
kel 137 van de wet van 3 juli 1978) en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na eraan te hebben 
herinnerd dat verweerder onmiddellijk 
ontslagen is geworden omdat hij op 
25 mei 1978 zes valse bezoekverslagen 
en een vals verplaatsingsverslag had 
opgesteld, en na gesteld te hebben dat 
voor drie bezoekverslagen de valsheid 
niet voldoende bewezen was gebleven en 
dat de eventuele valsheid van het ver
plaatsingsverslag slechts een bijkomende 
reden uitmaakte, beslist dat verweerder 
ten onrechte wegens dringende reden 
ontslagen is geworden op grond dat : 
« een dergelijke zware beschuldiging in 
al haar onderdelen dient te worden 
geverifieerd zodat het feit, dat zelfs 
maar eim bezoek door de handelsverte
genwoordiger kan worden bewezen of 
het feit dat het door de werkgever voor
gelegde bewijsmateriaal de nodige over
tuigingskracht mist, de ingeroepen drin
gende reden in een of meer belangrijke 
onderdelen ontkracht », en dat, « gezien 
reeds voor drie rapporten de dringende 
redert ten onrechte is ingeroepen, het 
onnodig blijkt na te gaan of de valsheid 
van de overige drie rapporten kan wor
den bewezen »; 

terwijl, eerste onderdeel, om te oorde
len of een ontslag wegens dringende 
reden gerechtvaardigd is, of, met andere 
woorden, elke beroepsmedewerking tus
sen werkgever en werknemer definitief 
onmogelijk is geworden, de rechter 
gehouden is alle grieven en alle omstan
digheden van de dringende reden of de 
redenen in de ontslagbrief ingeroepen, te 
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onderzoeken; de rechter de grieven eri 
omstandigheden in de ontslagbrief, inge
roepen om bet ontslag wegens dringende 
reden te verantwoorden, niet als een; 
geheel kan beschouwen, zulks met bet, 
gevolg dat, indien een of meer redenen 
niet bewezen voorkomen, er geen aanlei
ding meer zou bestaan de andere te 
onderzoeken; de rechter integendeel 
gehouden is te onderzoeken of de reden, 
of de redenen in a! hun onderdelen 
beschouwd, het zelfs voorlopig voortzet
ten van de beroepsmedewerking tussen 
partijen onmogelijk maken; zulks des te 
meer noodzakelijk voorkomt in geval 
van valse verslagen, vermits bet opstel
len van valse verslagen, welke oak bet 
aantal ervan is, bet essentieel beginsel 
van bet vertrouwen tussen werkgever en 
werknemer ondermijnt; bet arrest, dat 
niet vaststelt dat bet opstellen op 
dezelfde dag van drie valse bezoekversla
gen niet van die aard is dat het vertrou
wen van de werkgever in zijn werkne
mer erdoor is tenietgedaan, zich der
halve niet kan ontdoen van bet onder
zoek van elk geval van vervalst bezoek
verslag dat is ingeroepen in de brief 
waarbij bet ontslag wegens dringende 
reden was gegeven, om de enkele reden 
dat zekere van die verslagen niet 
afdoende bewezen waren gebleven, zon
der daarbij het begrip dringende 
reden » te miskennen, en zonder 
artikel 18, eerste lid, van de geco6rdi
neerde wetten betreffende bet bedien
dencontract te schenden; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat volgens de vast
stellingen van het arrest eiseres 
onder meer als dringende reden had 
aangevoerd dat zes door verweerder 
ingediende rapporten vals waren; 

Dat het arbeidshof oordeelt dat 
drie rapporten niet als dringende 
reden in aanmerking komen en dat 

ter die oordeelt dat sommige feiten 
, niet in aanmerking komen, niette
' min verplicht is na te gaan of de 
overblijvende feiten volstaan om 
P.en dringende reden te vormen; 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde redengeving de beslis
sing dat verweerder onwettig 
wegens dringende reden is ontsla
gen, derhalve niet naar recht ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res veroordeelt tot het betalen van 
een opzeggingsvergoeding en een 
uitwinningsvergoeding alsmede in 
de kosten van het hager beroep; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

27 juni 1983 - 3' !tamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Delva, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - advocaten : mrs. De Bruyn en 
Delahaye. 

het om die reden « onnodig blijkt na Nr. 598 
te gaan of de valsheid van de ove-
rige drie rapporten · kan worden 
bewezen »; 3" KAMER - 27 juni 1983 

Overwegende dat, wanneer ver
scheidene feiten als dringende 
reden worden aangevoerd, de rech-

1" ARBEIDSOVEREENKOMST 'ER-

JARING - TOEPASS!NG ART. 2274 B W -
BEG RIP 
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2° VERJARING - ARBEIDSOVEREENKOMST 

- TOEPASSING ART. 2274 B.W. - BEGRIP. 

1' en 2' Art. 2274 B. W. is niet toepasse
lijk op de verjaring bepaald in art. 34 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden 
(1). 

(DE PROOST T. TIELEMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 3895) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 maart 1982 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1271, 1273, 1319, 
1320, 1322, 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek, 34 van de bij koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 gecoiirdineerde wetten 
betreffende het bediendencontract en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben, enerzijds, dat eiser « vooropstelt 
dat de vorderingen van (verweerder) 
onontvankelijk zijn wegens verjaring, 
aangezien de arbeidsovereenkomst 
beeindigd werd in casu op 29 augustus 
1975 en (verweerder) slechts gedagvaard 
heeft op 23 oktober 1979, hetzij meer dan 
een jaar na de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, verjaring bepaald 
bij het ter zake toepasselijk geachte arti
kel 34 van de gecoiirdineerde wetten op 
het bediendencontract », anderzijds dat 
verweerder « stelt dat er een schuldver
nieuwing tot stand gekomen is in hoofde 
van (eiser) door de omstandigheid dat 
deze laatste, op het ogenblik zelf van de 
sluiting van de onderneming, het docu
ment BC901 voor het Fonds tot Vergoe
ding van de in Geval van Sluiting van 
Ondernemingen Ontslagen Werknemers 
ingevuld heeft en op voormeld formulier 
de bedragen aangeduid heeft die hij nag 

(1) Raadpl. Cass., 25 juni 1954 (A.C., 1954, 
702), 2 juni 1971 (ibid., 1971, 977) met noot, en 
23 maart 1979 (ibid., 1978-79, 870). 

De conclusie bij dit arrest is gepubliceerd in 
R.W. 1983-84, ... 

verschuldigd was aan (verweerder), 
zodat de dertigjarige verjaring toepasse
lijk is geworden », beslist : « dat de ver
jaring door een schulderkenning kan 
gestuit worden, waardoor de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek van toepas
sing zijn; dat deze schulderkenning, in 
casu geschied door ( eiser) in het voor
melde formulier BC901, een nieuwe ver
bintenis in hoofde van (eiser) uitmaakt; 
dat de schuldvernieuwing een loutere fei
tenkwestie is, aangezien daarvoor zelfs 
geen geschrift vereist is; dat voormelde 
gedetailleerde schulderkenning in hoofde 
van (eiser) een schuldvernieuwing 
inhoudt, zodat de verjaringstermijn van 
artikel 34 van de Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden vervangen wordt 
door de dertigjarige termijn van het 
gemeen recht, aangezien de algemene 
vereisten tot schuldvernieuwing in 
onderhavig geval feitelijk vervuld zijn; 
dat, ten overvloede, de vordering voort
vloeiend uit de gedeeltelijke niet-uitvoe
ring van de verbintenis ter beeindiging 
van de arbeidsbetrekkingen, aangegaan 
door (eiser) onder de vorm van een 
schuldvernieuwing, geen vordering is 
ontstaan uit de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden in de zin van artikel 34 
van de vroegere gecoiirdineerde wetten 
op de arbeidsovereenkomst voor bedien
den, bepaling die beperkend moet ge!n
terpreteerd worden, zodat ook daardoor 
een verjaringstermijn van 30 jaar geldt, 
wat niet belet dat de arbeidsgerechten 
bevoegd blijven; dat, ten slotte, de verja
ring van voormeld artikel 34 niet van 
openbare orde is; dat de vordering van 
(verweerder) derhalve niet verjaard is », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
derde onderdeel, het document BC901, 

waarvan sprake in het arrest, e_.kel eeH 
inlichtingsformulier is, dat door de door 
een sluiting van de onderneming getrof
fen werknemer bij de aanvraag tot tege
moetkoming door het Fonds voor Slui
ting van Ondernemingen moet gevoegd 
worden en waarop, volgens artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 4 juli 1975, 
getroffen tot uitvoering van artikel 2 van 
de wet van 12 mei 1975 tot verruiming 
van de opdracht van het Fonds tot Ver
goeding van de in Geval van Sluiting 
van Ondernemingen Ontslagen Werkne
mers, de werkgever en de werknemer de 
voor het fonds noodzakelijke inlichtingen 
tot vaststelling van het recht van de 
werknemer op de contractuele en wette
lijke vergoedingen moeten ingevuld wor-
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den, zodat het arrest, door het document 
BC901, dat bovendien door verweerder 
werd ondertekend met de vermelding 
dat hij niet akkoord ging met de ver
melde bedragen, als een overeenkomst 
te aanzien krachtens welke de partijen 
de verbintenis van eiser jegens verweer
der vervingen door een nieuwe verbinte
nis, aan het genoemde document een 
interpretatie geeft die onverenigbaar is 
met de zin en de draagwijdte ervan en 
er derhalve de bewijskracht van miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Over de grand van niet-ontvanke

lijkheid door verweerder hieruit 
afgeleid dat, met toepassing van 
artikel 2274 van het Burgerlijk Wet
hoek, de verjaring bepaald in 
artikel 34 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, als gevolg
van een schuldbekentenis wordt ver
vangen door de dertigjarige verja
ring, ook al houdt die schuldbeken
tenis geen schuldvernieuwing in, en 
dat het onderdeel dienvolgens zon
der belang is; 

Overwegende dat artikel 2274 van 
het Burgerlijk Wetboek niet toepas
selijk is op de verjaring bepaald in 
artikel 34 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, welke niet 
steunt op een vermoeden van beta
ling; 

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

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat het arbeidshof 

de bewijskracht van het bedoelde 
inlichtingsformulier miskent door te 
beslissen dat eiser door het invullen 

erin vermelde bedragen, een nieuwe 
verbintenis heeft aangegaan; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissing; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Gent. 

27 juni 1983 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Delva, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 599 

3' KAMER - 27 juni 1983 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING 

TIJDELLJKE, GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - WEDERTEWERKSTELLING. 

In geval van tijdelijke, gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 
een arbeidsongeval heeft de getrof
fene, die wedertewerkgesteld wordt als 
gevolg van een akkoord met zijn werk
gever, recht op het verschil tussen het 
loon verdiend v66r het ongeval en het 
loon dat hij ingevolge zijn wederte
werkstelling ontvangt; alsdan dienen 
de formaliteiten, die voorgeschreven 
zijn wanneer de wedertewerkstelling 
plaatsheeft op verzoek van de medi
sche advlseur van de verzekeraar, niet 
in acht te worden genomen (1). (Art. 23 
Arbeidsongevallenwet.) 

en ondertekenen van hct formulier, 1----------------
waarin verweerder onder meer ver
klaart niet akkoord te gaan met de 

{1) Cass., 2 okt. 1974 {A.C., 1975, 156) en 
24 sept. 1975 {ibid., 1976, 116). 
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·DE CONINCK T, DE PROFESSIONELE KAS VOOR 

HANDEL EN NIJVERHEID) 

ARREST 

(A.R. nr, 3897) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 september 1982 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 56, § 1, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor de 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, gewijzigd door de wetten van 
27 december 1967 en 27 juni 1969, 6, §§ 2 
en 3, 22, 23 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, gewijzigd door de wet 
van 7 juli 1978, 6 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 2, 3, 7 en 8 van het koninklijk 
besluit van 27 september 1973 tot uitvoe
ring van artikel 23 van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
voor de perioden van werkhervatting 
verweerster enkel gehouden is het ver
schil te betalen tussen het loon dat ver
diend werd v66r het ongeval en dit ver
diend tijdens de werkhervatting op de 
volgende gronden : (het) staat vast dat 
eiser het werk hernam : aan 50 pet. van 
8 april 1974 tot 25 december 1974; aan 
50 pet van 3 februari 1975 tot 18 juni 
1975; aan 100 pet. van 1 september 1975 
tot 15 augustus 1976; aan 100 pet, van 
1 oktober 1976 tot einde januari 1977; 
werkloos tot 16 februari 1979, waarna 
eiser terug door het ziekenfonds als ziek 
erkend wordt; deze laatste erkenning 
houdt geen enkele aanwijzing in nopens 
het aandeel van het ongeval in deze 
ziekteperiode en betreft slechts de 
erkenning van een ongeschiktheid van 
66 procent; uit deze gegevens moet wor
den besloten dat voor de perioden van 
werkhervatting eiser gerechtigd is op 
vergoeding die gelijk is aan het verschil 
tussen het loon dat hij ingevolge de 
wedertewerkstelling ontving; anderzijds 
zijn volledig dagelijkse vergoedingen 
verschuldigd voor aile perioden van niet 
gewerkte tijdelijke arbeidsongeschikt
heid; ten onrechte houdt eiser aldus voor 
dat hij ook tijdens deze perioden als tij
delijk « algeheel » arbeidsongeschikt zou 
moeten worden aangezien, daar juist het 

tegengestelde blijkt uit de feitelijke 
bewezen tewer kstelling; daar eiser recht 
heeft op dagelijkse vergoedingen, bere
kend op een volledige tijdelijke arbeids
ongeschiktheid, tot 3 december 1979, met 
uitzondering van de perioden van werk
hervatting, ongeacht de graad van de tij
delijke arbeidsongeschiktheid, is het zon
der praktisch belang uit te maken of hij 
tijdens deze niet gewerkte perioden 40 of 
50 pet. of minder arbeidsongeschikt was, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

derde onderdeel, het feit dat eiser 
gedurende de litigieuze perioden feitelijk 
tewerkgesteld was, niet tot gevolg heeft 
dat hij, voor diezelfde perioden, slechts 
recht zou hebben op een vergoeding 
gelijk aan het verschil tussen het loon 
verdiend v66r het ongeval en het loon 
dat hij ingevolge zijn wedertewerkstel
ling ontvangt; deze vermindering van de 
vergoeding vereist dat de door artikel 23 
van de wet van 10 april 1971 bepaalde 
rechtspleging voor de wedertewerkstel
ling zou toegepast worden, hetgeen door 
het arrest niet vastgesteld wordt (scherr
ding van de artikelen 6, §§ 2 en 3, 22, 
eerste lid, 23 van de wet van 10 april 
1971, 1, 2, 3, 7, 8 van het koninklijk 
besluit van 27 september 1973 en 6 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 23, derde 

lid, van de Arbeidsongevallenwet 
niet enkel de wedertewerkstelling 
beoogt die overeenkomstig het eer
ste en het tweede lid van dit artikel 
plaatsheeft op verzoek van de 
medische adviseur van de verzeke
raar, doch oak op de wedertewerk
stelling die bij overleg tussen werk
nemer en werkgever tot stand komt; 

Dat in dit laatste geval de formali
teiten, die bij artikel 23 zijn voorge
schreven wanneer de wedertewerk
stelling plaatsheeft na een vraag 
van de medische adviseur van de 
verzekeraar, niet vereist zijn; 

Overwegende dat het arrest wet
tig heeft kunnen beslissen dat eiser 
voor de bedoelde tijdvakken van 
wedertewerkstelling slechts recht 
had op de door artikel 23, derde lid, 
bepaalde vergoeding; 



- 1337-

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

27 juni 1983 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Delva, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Houtekier en 
De Gryse. 

Nr. 600 

3' KAMER - 27 juni 1983 

ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP - OORZA

KELIJK VERBAND TUSSEN ONGEVAL EN LET
SEL - VERMOEDEN - TEGENBEWIJS. 

De rechter beslist wettig dat het vermoe
den van het oorzakelijk verband tus
sen het ongeval en het letsel, gevestigd 
door artikel 9 van de Arbeidsongeval
lenwet, weerlegd is wanneer hij vast
stelt dat het opgelopen Jetsel niet is 
veroorzaakt door de plotselinge 
gebeurtenis die als ongeval is aange
wezen, en evenmin door enige andere 
gekende gebeurtenis die daarmee ver
band houdt of het gevolg ervan is (1). 

(VAN DE VEN T. GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 3906) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juli 1982 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

{1) Raadpl. Cass., 28 mei 1979 {A.C., 1978-79, 
1127) met cone!. O.M., en 17 maart 1980 (ibid., 
1979-80, nr. 449). 

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

doordat het arrest beslist dat eiser 
ingevolge zijn arbeidsongeval van 
19 november 1976 een blijvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid van 15 pet. 
ondergaat en dat de datum van de conso
lidatie te bepalen is op 27 september 
1977, op grond : « dat (eiser) met toepas
sing van artikel 9 (van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971) het vermoe
den van oorzakelijk verband geniet tus
sen de plotselinge gebeurtenis en de 
letsels; dat de kernvraag ter zake is te 
weten of (verweerster) het tegenbewijs 
Ievert » in verband met de linkerschou
dergewrichtskapselscheur, waarvan zij 
betwist dat zij resulteert uit het ongeval; 
« dat (eiser) het bewijs niet Ievert van 
een contact tussen tafel en schouder »; 
« dat nu dient nagegaan te worden of 
(verweerster) het tegenbewijs Ievert 
bepaald in artikel 9 van de Arbeidsonge
vallenwet, m.a.w. of zij het bewijs Ievert 
dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de kapselscheur en de plotselinge 
gebeurtenis zoals hiervoor beschreven; 
dat de gerechtelijke deskundige zich 
hierover klaar en ondubbelzinnig uit
spreekt; dat de expert op dit punt door 
geen enkel medisch gegeven vanwege 
(eiser) wordt tegengesproken, ook niet 
door het enig verslag (namelijk van dok
ter Grauls d.d. 18 april 1979) dat na neer
legging van het vijfde deskundig verslag 
werd opgesteld; dat de deskundige na 
een zeer uitvoerige en gemotiveerde uit
eenzetting stelt dat het onmogelijk is 
aan te nemen dat een slag op het hoofd 
aanleiding kan geven tot een scheur van 
kapsel of gewrichtsbanden in een schou
der; dat hij vermeldt dat zulke scheur 
door een spontane evolutie moeilijk aan
vaardbaar is en dat voor het teweegbren
gen van de scheur een bepaald geweld 
noodzakelijk is; dat de deskundige de 
verschillende mogelijkheden van een 
noodzakelijk geweld nagaat en onder
zoekt; dat de expert stelt dat het impact 
van geweld zou kunnen gebeuren door 
een spontane onbewuste brutale bewe
ging vanwege de getroffene, maar dat dit 
in gevallen zoals ter zake niet tegenge
komen wordt, omdat de pijn een abrupte 
beweging praktisch uitsluit; dat aan deze 
overweging dient toegevoegd te worden 
dat er geen spoor is van enige zulkda
nige brutale beweging; dat de deskun-

. dige stelt dat een mechaniek van rotatie 
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en/of heffen in de hoogte noodzakelijk 
is om tot een kapselscheur te komen en 
dat deze zich dan meestal zal voordoen 
als complicatie na en van een luxatie of 
ontwrichting; dat (eiser) meent aan de 
hand van de verklaring van Laenen dat 
hij zulke rotatie of hefbeweging heeft 
gemaakt op het ogenblik van het onge
val; dat zulke vooropstelling niet opgaat 
en uit de verklaring van Laenen geens
zins de beweerde bewegingen en het 
geweld kunnen afgeleid worden; dat het 
gaat om zuivere extrapolaties vanwege 
(eiser) die iedere feitelijke grand missen; 
dat de expert nog mogelijkheden van 
een uitwendig geweld-impact overweegt, 
onder meer bij het overtillen in de zie
kenwagen of bij een val of slag na het 
ongeval; dat hij hiervoor geen indica
ties of bewijzen vindt, zodat zulk 
geweld-impact dient uitgesloten te wor
den; dat de deskundige nog de eventuali
teit overweegt van geweld tijdens een of 
andere behandeling bij het slachtoffer 
uitgevoerd terwijl hij onder narcose was; 
dat dokter Grauls, raadsgeneesheer van 
(eiser), in die richting wijst, vermits hij 
als oorzaak van de kapselscheur essen
tieel spreekt over " mobilisatie onder 
narcose waardoor kapselscheur quasi 
zeker ontstond "; dat de affirmatie 
van dokter Grauls betreffende zulke 
" beroepsfout " of '' tegenslag " echter 
geen enkele bevestiging vindt; dat het 
een eventualiteit is waarvoor geen 
enkele bewijsgrond voorhanden is en 
dan ook, zoals de andere opgesomde 
eventualiteiten, niet in aanmerking kan 
genomen worden; dat oak een vererge
ring van een vooraf bestaande kapsel
scheur iedere bewijsgrond mist en dient 
van de hand gewezen te worden; dat in 
globo alle geopperde eventualiteiten 
geen enkele feitelijke bevestiging vinden; 
dat aan de hand van wat voorafgaat 
dient te worden vastgesteld dat het 
bewijs geleverd is dat er geen oorzake- · 
lijk verband bestaat tussen de kapsel
scheur en de plotselinge gebeurtenis; dat 
gezien aldus het door artikel 9 vereiste 
tegenbewijs is geleverd met de kapsel
scheur geen rekening kan worden gehou
den bij de vaststelling van de graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid; dat 
samen met de deskundige men ertoe 
dient te besluiten dat na het banaal feit 
van 19 november 1976 een nieuw letsel 
werd opgelopen waarvan de context niet 
gekend is; dat de omstandigheden 
waarin dit nieuw letsel werd opgelopen, 
onbekend zijn gebleven en redelijker
wijze client te worden aangenomen dat 

deze omstandigheden niets te maken 
hebben met de plotselinge gebeurtenis, 
bij gebrek aan enige feitelijke aandui
ding; dat het feit dat er geen kapsel
scheur bestond v66r het ongeval op zich 
zelf het bewijs niet Ievert van het cau
saal verband met de plotselinge gebeur
tenis; dat (eiser) niet alleen onmiddellijk 
na het ongeval geen gewag heeft 
gemaakt van pijn in de schouder, maar 
het ook geruime tijd heeft geduurd alvo
rens hij dit deed en van een aanraking 
van de tafel met de schouder sprak; dat 
het eenzijdig getuigschrift van het zie
kenhuis Middelheim, sprekend van de 
mobilisatie onder narcose of het chirur
gisch herstel van het kapsel als oorzaak 
van de huidige arbeidsongeschiktheid 
van (eiser) niet ernstig gemotiveerd is; 
dat de opstellers zelf twee mogelijkhe
den vooropstellen, zonder een keuze te 
maken en zulke keuze te rechtvaardigen; 
dat ook zij enkel eventualiteiten voorop
stellen die van de hand dienen te wor
den gewezen; dat, zoals hiervoor ver
meld, het zuiver vooropstellen van alle 
mogelijke eventualiteiten niets afdoet 
aan het vastgestelde ontbreken van cau
saal verband tussen de kapselscheur en 
de plotselinge gebeurtenis en dat zulke 
eventualiteiten, zonder enige afdoende 
grand, ook niet het bewijs leveren dat 
een post-accidenteel feit in verband met 
het ongeval het letsel heeft veroor
zaakt », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede ondez·deel, luidens artikel 9 van 

de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, het letsel vermoed wordt, behou
dens tegenbewijs, door het ongeval ver
oorzaakt te zijn wanneer de getroffene 
het bewij s Ievert van het letsel en de 
plotselinge gebeurtenis; het arrest, dat 
deze regel ter zake toepasselijk ver
klaart, niet zonder het in deze regel ver
vatte vermoeden te schenden uit de over
waging dat in globo alle geopperde 
eventualiteiten (omvattende zowel die in 
verband met het ongeval als die welke er 
geen verband mee houden) geen enkele 
feitelijke bevestiging vinden, kon aflei
den dat het tegenbewijs geleverd was 
dat er geen oorzakelijk verband bestond 
tussen de kapselscheur en de plotselinge 

· gebeurtenis (schending van artikel 9 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is te 
beslissen enerzijds dat eiser ingevolge 
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artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet 
een vermoeden geniet dat het letsel ver
oorzaakt is door de plotselinge gebeurte
nis, en anderzijds met toepassing van 
deze regel te beslissen, ten eerste, dat 
ten deze « een nieuw letsel werd opgelo
pen waarvan de context niet gekend is; 
dat de omstandigheden waarin dit nieuw 
letsel werd opgelopen, onbekend zijn 
gebleven en redelijkerwijze dient te wor
den aangenomen dat deze omstandighe
den niets te maken hebben met de plot
selinge gebeurtenis bij gebrek aan enige 
feitelijke aanduiding » en, ten tweede, 
dat de eventualiteit met betrekking tot 
het ontstaan van de kapselscheur tijdens 
een of andere behandeling bij het slacht
offer uitgevoerd terwijl hij onder narcose 
was, « niet in aanmerking kan genomen 
worden » omdat daarvoor « geen enkele 
bewijsgrond voorhanden is » en omdat 
« zulke eventualiteiten, zonder enige 

· afdoende grand, oak niet het bewijs leve
ren dat een post-accidenteel feit in ver
band met het ongeval het letsel heeft 
veroorzaakt »; het arrest, door de aange
klaagde tegenstrijdigheid tussen de regel 
die het vooropstelt en de concrete toe
passing die het ervan maakt, niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), althans 
door bij een door het arrest zelf erkende 
afwezigheid van kennis van de juiste 
omstandigheden waarin het letsel ant-

Wat het tweede 
onderdeel betreft : 

en het derde 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is te beslissen dat eiser het 
voordeel geniet van het vermoeden 
gevestigd door artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet, maar dat dit 
vermoeden ten deze weerlegd is; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat er zich een plotselinge 
gebeurtenis heeft voorgedaan -
met name de val van een plank van 
een tekentafel en dat deze 
gebeurtenis weliswaar letsels heeft 
veroorzaakt aan het hoofd maar niet 
aan de schouder zoals eiser beweert; 

Dat het arbeidshof oordeelt dat de 
tekentafel eisers schouder niet heeft 
geraakt; dat het voorts vaststelt dat 
de deskundige verschillende moge
lijkheden onderzoekt die het schou
derletsel zouden kunnen veroor
zaakt hebben; dat het oordeelt dat 
geen enkele van die mogelijkheden 
zich heeft voorgedaan; 

stand, te besluiten dat « bij gebrek aan 
feitelijke aanduiding redelijkerwijze » Overwegende dat aldus uit de 
moet aangenomen worden dat deze niets redengeving van het arrest blijkt 
te maken hebben met de plotselinge dat naar het oordeel van de rechters 
gebeurtenis en door bepaalde eventuali- het opgelopen letsel niet veroor
teiten (in het bijzonder het ontstaan van zaakt is door de plotselinge gebeur
de kapselscheur tijdens de behandeling tenis die als ongeval is aangewezen, 
onder narcose) te verwerpen omdat voor d 
deze eventualiteit « geen enkele bewijs- en evenmin oor enige andere 
grand voorhanden is » en omdat het gekende gebeurtenis die daarmee 
vooropstellen van zulke eventualiteiten, verband houdt of het gevolg ervan 
« zonder enige afdoende grand •, oak is; 
niet het « bewijs Ievert dat een post-acci-
denteel feit in verband met het ongeval 
het letsel heeft veroorzaakt » en, door 
aldus het bewijs van het oorzakelijk ver
band tussen deze eventualiteit en het let
sel op te leggen aan eiser, het wettelijk 
vermoeden vervat in artikel 9 van de 
Arbeidsongevallenwet miskent, en der
halve niet wettig kon beslissen dat ver
weerster het tegenbewijs leverde van 
afwezigheid van oorzakelijk verband tus
sen het letsel en het ongeval ( schending 
van artikel 9 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 ); 

Dat het arbeidshof dienvolgens 
wettig beslist dat het bewijs is gele
verd dat er geen oorzakelijk ver
band tussen het schouderletsel en 
de plotselinge gebeurtenis bestaat 
en dat het vermoeden gevestigd 
door artikel 9 van de Arbeidsonge
vallenwet is weerlegd; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 



- 1340-

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

27 juni 1983 - 3'kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Delva, waarne· 
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Hiitzler. 

Nr. 601 

2' KAMER - 28 juni 1983 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VON

NIS GEWEZEN OP VERZET - HOGER BEROEP 
TEGEN DAT VONNIS INGESTELD DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP. 

Door bet boger beroep van bet openbaar 
ministerie wordt de strafvordering bij 
de recbter in boger beroep aanbangig 
gemaakt in het algemeen belang; daar
uit volgt dat bet openbaar ministerie 
steeds boger beroep kan instellen 
tegen een in eerste aanleg gewezen 
vonnis, zelfs indien dat VDIJ.nis, op ver
zet gewezen, de uitspraak van bet ver
stekvonnis bandbaaft en .dit ongeacbt 
of bet openbaar ministerie tegim bet 
vonnis bij verstek boger beroep beeft 
ingesteld of niet (1). 

~PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T. MEERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7995) 

hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat verweerder door 
de Politierechtbank te Tongeren, 
afdeling Genk, op 21 juni 1982 bij 
verstek werd veroordeeld tot een 
geldboete van tachtig frank of zes
tien: dagen vervangende gevangenis
straf en in de kosten, en tot het 
betalen van schadevergoeding, rente 
en kosten aan de burgerlijke partij 
wegens overtreding van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement; dat 
op zijn ontvankelijk verklaard ver
zet de politierechtbank hem op 
14 oktober 1982 veroordeelde tot een 
geldboete van vijftig frank of zes
tien dagen vervangende gevangenis
straf en in de kosten, en de veroor
deling op civielrechtelijk gebied 
handhaafde; dat tegen dit vonnis 
hoger beroep werd ingesteld door 
verweerder en door het openbaar 
ministerie; dat de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren bij vonnis 
van 17 februari 1983 het boger 
beroep van het openbaar ministerie 
niet ontvankelijk verklaart, het 
hoger beroep van verweerder ont
vankelijk en gegrond verklaart, hem 
dienvolgens vrijspreekt en zich 
onbevoegd verklaart om te beslissen 
op de civielrechtelijke vordering van 
de burgerlijke partij; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 172, 17 4 en 202 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis het hager beroep 
van het openbaar ministerie niet ontvan
kelijk verklaart op grond dat, nu het 
openbaar ministerie geen hoger beroep 
heeft ingesteld tegen het vonnis bij ver
stek, het dit ook niet kan tegen het von
nis dat op verzet is gewezen, 

terwijl het hager beroep van het open
RET HOF; _ Gelet op het bestre- ?a'.'r ministerie dat op regelmatige wijze 

den vonnis, op 17 februari 1983 in IS mgesteld, wei ontvankelijk is : 

(1) Zie Cass., 3 juni 1957 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 1200) en 26 maart 1973 (A.C., 1973, 743). 

Overwegende dat door het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
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de strafvordering bij de rechter in 
hoger beroep aanhangig wordt 
gemaakt in het algemeen belang; 
dat hieruit volgt dat het openbaar 
ministerie steeds hoger beroep kan 
instellen tegen een in eerste aanleg 
gewezen vonnis, zelfs indien dit von
nis, op verzet gewezen, de uitspraak 
van het verstekvonnis handhaaft, en 
dit ongeacht of het openbaar minis
terie tegen het vonnis bij verstek 
hoger beroep heeft ingesteld of niet; 
dat derhalve het hoger beroep tegen 
een vonnis op verzet waardoor, 
zoals ten deze, de straf wordt ver
minderd, alleszins ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat, nu op 
het ontvankelijk verklaarde hoger 
beroep van de beklaagde, verweer
der, de correctionele rechtbank oor
deelt dat hij niet schuldig is aan de 
hem ten ·laste gelegde overtreding 
en hem dienvolgens vrijspreekt, het 
hoger beroep van het openbaar 
ministerie, zelfs indien het ontvan
kelijk was verklaard, geen belang 
meer vertoonde; 

Overwegende dat het middel dat 
enkel opkomt tegen de beslissing 
waardoor eisers hoger beroep niet 
ontvankelijk is verklaard, mitsdien 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk 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; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

28 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Chatel, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

Nr. 602 

2' KAMER - 29 juni 1983 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VASTSTEL

LING DAT VERKEERSMISDRIJVEN HET 
RECHTSTREEKS GEVOLG ZIJN VAN DE STAAT 
VAN DRONKENSCHAP VAN DE BEKLAAGDE -
NIEITEMIN AFZONDERLIJKE STRAFFEN -
TEGENSTRIJD!GHEID TUSSEN REDENGEVING 
EN BESCH!KKENDE GEDEELTE. 

2° STRAF - STRAFWETBOEK, ART. 65 - VER

PL!CHTING OM SLECHTS EEN ENKELE STRAF 
OP TE LEGGEN WANNEER VERKEERSMISDRIJ
VEN HET GEVOLG ZIJN VAN DE STAAT VAN 
DRONKENSCHAP VAN DE BEKLAAGDE. 

1' en 2' Niet regelmatig met redenen 
omkleed is het vonnis waarin wordt 
vastgesteld dat verkeersmisdrijven het 
gevolg zijn van de staat van dronken
schap van de beklaagde en waarbij 
Jaatstgenoemde niettemin tot afzonder
Jijke straiten wordt veroordeeld 
wegens die verkeersmisdrijven en 
wegens het sturen in staat van dron
kenschap (1). 

(COUPPEZ) 

ARREST ( vertaJinlfJ 

(A.R. nr. 2930) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 maart 1983 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik; 

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

doordat het bestreden vonnis vermeldt 
« dat de brief van dokter Iancuvan 
2 fe bruari 1982 geen afbreuk doet aan de 
bewijswaarde van de objectieve gege
vens van het dossier », zonder evenwel 

(1) Zie Cass., 8 maart 1973 en cone!. O.M. 
(A. C., 1973, 666); 20 juni 1975 (ibid., 1975, 1127); 
2 mei 1979 (ibid, 1978-79, 1048). 
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te antwoorden op de conclusie waarin 
eiser enerzijds had betoogd dat uit de 
verklaringen van dokter Iancu, de 
geneesheer die hem behandelde, bleek 
dat hij luidens de diagnose van dokter 
Coulon in zwijm was gevallen, dat die 
vaststelling door geen enkel gegeven van 
het dossier kon worden ontkracht, dat 
daarentegen dokter Blondeau, die enkele 
uren na het ongeval was opgevorderd, 
niets van die aard scheen te hebben 
opgemerkt en dat bewustzijnsverlies 
gepaard kon gaan met gelijkaardige 
symptomen als die welke door dokter 
Blondeau waren vastgesteld, te meer 
daar eiser op dat ogenblik nog in 
shocktoestand verkeerde ten gevolge van 
het ongeval, en anderzijds subsidiair om 
de aanwijzing had verzocht van een 
geneesheer-deskundige met opdracht, na 
inzage van aile dienstige stukken, te zeg
gen of de conclusies van dokter Blon
deau verenigbaar zijn met die van dok
ter Iancu : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « dat de aan Claude 
Couppez ten laste gelegde feiten in 
hager beroep bewezen zijn gebleven, 
dat de brief van dokter Iancu van 
2 februari 1982 geen afbreuk doet 
aan de bewijswaarde van de 
objectieve gegevens van het dossier, 
dat de staat van dronkenschap, 
waarin Couppez Claude verkeerde 
op het ogenblik van het gebeurde, 
ten genoegen van recht is gebleken, 
zowel uit de vaststellingen van de 
verbalisanten en de voor het uitvoe
ren van een bloedafneming opgevor
derde dokter Blondeau, als uit de 
eigen verklaringen van appellant, 
die objectief heeft toegegeven dat 
hij in staat van dronkenschap ver
keerde ten tijde van het ongeval »; 

overbodig was om haar overtuiging 
te vormen; 

Dat het middel niet kan worden 
· aangenomen; 

En overwegende dat, wat de 
telastlegging 1 betreft (weigering 
van de bloedproef), de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

Ovel' het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vermeldt « dat de aan Coup
pez Claude ten laste gelegde ver
keersmisdrijven het rechtstreekse 
gevolg zijn van de staat van dron
kenschap »; 

Overwegende dat die redengeving 
onverenigbaar is met het beschik
kende gedeelte van het vonnis dat 
eiser met bevestiging van de beroe
pen beslissing veroordeelt tot afzon
derlijke straffen, enerzijds wegens 
het in staat van dronkenschap 
besturen van een voertuig op een 
openbare plaats (telastlegging 2), en 
anderzijds, wegens overtreding van 
de artikelen 8.3, tweede lid, en 
10.1.1" van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van 
het wegverkeer (telastleggingen 3 
en 4); 

Dat het enerzijds zo antwoordt op 
de in het middel aangegeven conclu- Dat het bestreden vonnis in dat 
sie; opzicht niet regelmatig met redenen 

is omkleed; 

Dat anderzijds de rechtbank, na 
met die overwegingen de gronden 
van haar overtuiging te hebben 
opgegeven, niet verplicht was te ver
melden waarom ze het verzoek tot 
aanvullend onderzoek afwees, nu ze 
impliciet besliste dat dit onderzoek 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
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overige middelen van eiser, die tot 
geen ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het eiser veroordeelt wegens 
de telastleggingen 2, 3 en 4 en uit
spraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in 
een vierde van de kosten; laat de 
overige kosten ten taste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdend in 
hager beroep. 

29 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. F. Huisman, Brus
sel. 

Nr. 603 

2' KAMER - 29 juni 1983 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCESSEN-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING DIE MELDING MAKEN 
VAN DE KOSTEN VOOR HET VERHOOR VAN 
EEN GETUIGE DOCH NIET VAN DIENS EEDAF
LEGGING- NIETIGHEID VAN DE RECHTSPLE
GING. 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- PROCESSEN-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING DIE MELDING MAKEN VAN DE KOS
TEN VOOR HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE 
DOCH NIET VAN DIENS EEDAFLEGGING 
NIETIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING. 

1' en 2' Wanneer de processen-verbaal 

verhoor van een getuige gemaakte 
kosten, doch uit geen enkel gedingstuk 
blijkt dat een getuige is verschenen en 
de eed ileeft afgelegd, is de rechtsple
ging nietig (1). 

(BILLEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 2835) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 februari 1983 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 154, 
155, 189 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat de processen
verbaal van de op 17 januari 1983 en 
14 februari 1983 gehouden terecht
zittingen van de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, die in hoger 
beroep uitspraak doet, onder het 
opschrift « kostenstaat » vermelden 
« getuige : 405 frank », maar dat uit 
geen enkel gedingstuk blijkt dat een 
getuige verschenen is en de eed 
heeft afgelegd; 

Dat de rechtspleging nietig is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
middel van eiser, dat niet kan lei
den tot een ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt het bestreden vonnis, in zoverre. 
het uitspraak doet over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering; 

van een terechtzitting in correctionele (1) Zie Cass., 18 aug. 1971 (A.C., 1971, 1130); 
zaken melding maken van de voor het Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 411). 
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beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Namen, zitting houdend in 
hoger beroep. 

29 juni 1983 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Xavier 
Born, Charleroi. 

Nr. 604 

1' KAMER - 30 juni 1983 

INKOMSTENBELASTINGEN - PERSO-
NENBELASTING BELASTINGPL!CHTIGE 
MET WOONPLAATS IN BELGIE - BEGRIP. 

In de zin van art. 3 W.I.B. is de woon
plaats een feitelijke woonplaats die 
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt 
door een bepaalde bestendigheid of 
continulteit en is de zetel van het for
tuin de plaats van waaruit het fortuin 
wordt beheerd en die door een 
bepaalde eenheid wordt gekenmerkt. 

(SCHAAN T. BELG!SCHE STAAT - MIN. V. FINAN
CIEN) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. F 597 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1982 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezim; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond- · 

wet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek, 3, 1', 228 en 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest het besluit dat eiser 
de hoedanigheid van rijksinwoner heeft, 
afleidt uit de enkele overwegingen « dat 
eiser de Belgische nationaliteit bezit; dat 
hij als aangestelde van de vennootschap 
Fourcroy in Mrika werkt; dat hij samen 
met zijn echtgenote een appartement 
heeft gehuurd op de vierde verdieping 
van de residentie "Toledo", Moli8relaan, 
te Brussel; dat zulks blijkt uit de huur
overeenkomst die de echtgenoten 
Schaan op 1 september 1971 hebben 
ondertekend; dat het onderzoek van de 
inspecteur Fourmarier, waarvan de gege
vens vervat zijn in zijn verslag van 
20 oktober 1978, aantoont dat de echtge
note Schaan sedert ten minste zes jaar 
voortdurend het appartement bewoont, 
behalve tijdens de vakantie; dat eiser 
betoogt dat dit laatste punt niet kan wor
den nagegaan, maar ten onrechte, aange
zien de inspecteur in zijn verslag zijn 
bron heeft vermeld; dat bovendien het 
onbetwiste feit dat het appartement het 
hele jaar wordt verwarmd, bewijst dat 
het werkelijk wordt bewoond », waaraan 
het arrest toevoegt « dat de verschillende 
opmerkingen van verzoeker, die in zijn 
hoofd- en aanvullende conclusie breed
voerig worden uiteengezet, en die betrek
king hebben op zijn inschrijving als ver
blijfhouder in het buitenland, op zijn 
schrapping in de bevolkingsregisters te 
Vorst en op de keuze van zijn woon
plaats te Dakar, en ook zijn beschouwin
gen inzake de huurovereenkomst met de 
eigenaars van het appartement aan de 
Molierelaan niet ter zake blijken te 
zijn », 

terwijl, eerste onderdeel, de gegevens 
waarop het arrest steunt, om te zeggen 
dat eiser de hoedanigheid van rijksinwo
ner heeft, de beslissing niet naar recht 
verantwoorden, en het arrest, nu het uit 
de gegevens waarop het steunt geen 
gevolgtrekkingen afleidt die een recht
vaardiging kunnen inhouden en waar
door dit feit met zekerheid kan worden 
vastgesteld, de wettelijke voorwaarden 
van het feitelijk vermoeden miskent 
(schending van de artikelen 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 246 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en bijgevolg van artikel 3, 1', van dit 
wetboek); 
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tweede onderdeel, het arrest, door als 
« verschillende opmerkingen » te kwalifi
ceren en als niet ter zake dienende te 
verwerpen de verweermiddelen in eisers 
conclusie waarin hij enerzijds een geheel 
van precieze en overuigende gegevens 
aanvoerde om aan te tonen dat hij tij
dens de lopende belastingjaren wei dege
lijk in Afrika verbleef en uitsluitend 
daar zijn beroep uitoefende, en ander
zijds de huur van een appartement in 
Belgie wilde verantwoorden door het feit 
aileen dat zijn echtgenote er soms wilde 
verblijven om af en toe het Afrikaanse 
klimaat en het eentonige en lastige 
bestaan aldaar te ontvluchten, die ver
weermiddelen niet genoegzaam beant
woordt, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek), en althans niet 
verantwoordt waarom het weigert reke
ning te houden met de feitelijke gege
vens die het feitelijk vermoeden kunnen 
bei:nvloeden waarop het zijn beslissing 
beweert te gronden (schending van de 
artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 246 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen); 

derde onderdeel, het arrest, door te 
zeggen dat eiser ten onrechte beweert 
dat de verklaring, dat de echtgenote van 
verzoeker voortdurend het appartement 
bewoont behalve tijdens de vakantie, 
« aangezien de inspecteur in zijn verslag 
zijn bran heeft vermeld », de bewijs
kracht miskent van het stuk B1/10A 
waarnaar het verwijst, en waaruit blijkt 
dat die inlichting afkomstig is van de 
« huisbewaarster », wier identiteit niet 
wordt bekendgemaakt en wier verkla
ring a fortiori niet door een handteke
ning wordt bekrachtigd, zodat men 
rederlijkerwijze niet kan aannemen dat 
de inspecteur inderdaad de bran van dat 
gegeven vermeldt (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 246 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen), en althans niet 
erop wijst dat de getuigenis van de 
genoemde huisbewaarster wcttig is opge
nomen (schending van artikel 228 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen) : 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft 

Overwegende dat, luidens arti
kel 3 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen, hij die in 
Belgie zijn woonplaats of de zetel 
van zijn fortuin heeft gevestigd een 
rijksinwoner is; 

Overwegende dat de feitelijke 
gegevens, aan de hand waarvan het 
bestaan van die omstandigheden 
kan worden bepaald, tot de onaan
tastbare beoordeling van de feiten
rechter behoren, maar de juridische 
omschrijving van die gegevens 
onder de toetsing van het Hof val
len; 

Overwegende dat, in de zin van 
de belastingwet, de woonplaats een 
feitelijke woonplaats is, die noodza
kelijkerwijze gekenmerkt wordt 
door een bepaalde bestendigheid of 
contlnulteit, en de zetel van het for
tuin de plaats is van waaruit het 
fortuin wordt beheerd, en die uiter
aard door een bepaalde eenheid 
wordt gekenmerkt; 

Overwegende dat de door het mid
del weergegeven gronden, waarop 
het arrest steunt om te beslissen dat 
eiser de hoedanigheid van rijksin
woner heeft, de conclusie niet beant
woorden en die beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

30 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijkltii
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal -- Advocaten : mrs. De 
Bruyn; Valentin, Brussel. 
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Nr. 605 

1" KAMER - 30 juni 1983 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG, ARIT. 36 EN 65 - OVEREEN
KOMST BETREFFENDE HET RECHT TOT VER
TONING VAN EEN FILM - GELDIGHEIDSVER
EISTEN- TOEZICHT VAN DE RECHTER. 

2° BIOSKOOP EUROPESE GEMEEN-

SCHAPPEN - E.E.G.-VERDRAG, ARIT. 36 EN 85 
OVEREENKOMST BETREFFENDE HET 

RECHT TOT VERTONING VAN EEN FILM -
GELDIGHEIDSVEREISTEN - TOEZICHT VAN 
DE RECHTER. 

1" en 2" De artt. 36 en 85 E.E.G.-Verdrag 
worden geschonden door het arrest dat 
er geen rekening mee houdt dat de 
modaliteiten inzake uitoefening van 
het recht van vertoning van een film 
onverenigbaar kunnen zijn met die 
artikelen en niet nagaat of rekening 
moet worden gehouden met de econo
mische, juridische of politieke context 
van de overeenkomst betreffende die 
modaliteiten. 

(CODITEL N.V. E.A. T. CINE VOG FILMS N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6211) 

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

Gelet op het arrest, op 3 septem
ber 1981 door het Hof gewezen; 

Gelet op het arrest van 6 oktober 
1982 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen; 

Over het tweede middel, afgeleld uit 
de schending van de artikelen 36, 85 van 
het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, goed-

gekeurd bij de wet van 2 december 1957, 
11 bis, eerste lid, van de Berner Conven
tie van 9 september 1886, in de herziene 
Brusselse versie van 26 juni 1948, goed
gekeurd bij de Belgische wet van 26 juni 
1951, 1, 3 van de wet op het auteursrecht 
van 22 maart 1886 en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest beslist « dat 
artikel 85 van het Verdrag op dit geschil 
niet toepasselijk is », op grand : « dat in 
de onderstelling dat de overeenkomst 
waarbij " Les Films La Boetie " aan Cine 
Vag (eerste verweerster) voor zeven jaar 
het exclusieve recht hebben verleend om 
de film " Le Boucher " in Belgie te verto
nen, ingevolge artikel 85 van het Ver
drag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap nietig zou zijn, die nietig
heid ten deze slechts zou slaan op het in 
de overeenkomst vervatte beding van 
alleenrecht, en Cine Vag niet zou belet
ten titularis te blijven van het bewuste 
recht tot vertoning; dat Cine Vag bijge
volg terecht betoogt dat zij haar verde
ring niet op die overeenkomst doch op 
het haar krachtens die overeenkomst 
voorlopig overgedragen intellectueel 
recht steunt, dat een dergelijk recht 
voortvloeit uit een wettelijk statuut dat 
haar een bescherming erga omnes biedt, 
ongeacht de geografische beperkingen 
en waarop de in de tekst van het Ver
drag bedoelde gegevens uit overeen
komst of onderling overleg niet toepasse
lijk zijn, dat krachtens artikel 36 van het 
Verdrag verboden of beperkingen in 
invoer, uitvoer of doorvoer toegelaten 
zijn welke met name gerechtvaardigd 
zijn uit hoofde van bescherming van de 
industriEHe en commercii:He eigendom en 
dat dit artikel eveneens inzake litteraire 
en artistieke eigendom toepasselijk is; 
dat die verboden of beperkingen enkel 
toegestaan zij n in zoverre zij gerecht
vaardigd zijn door de vrijwaring van 
rechten die het specifieke voorwerp van 
die eigendom vormen, doch dat het recht 
van publieke vertoning, dat bier in het 
geding is, slechts een opsplitsing van het 
auteursrecht is en bijgevolg tot het speci
fieke voorwerp ervan behoort ))' 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 36 van 
het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap, dat de 
draagwijdte beperkt van de bepalingen 
betreffende het vrije verkeer van goede
ren, vervat in titel I, hoofdstuk 2, van 
het Verdrag, het toepassingsgebied van 
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artikel 85 van het Verdrag niet kan 
beperken, zo het auteursrecht, als wette
lijk statuut, niet onder toepassing valt 
van gegevens uit overeenkomsten of 
onderling overleg bedoeld bij artikel 85, 
eerste lid, van het Verdrag, de uitoefe
ning ervan tach onder de verboden van 
het Verdrag kan vallen als blijkt dat 
zulks het voorwerp, middel of gevol0 is 
van een afspraak, wat bij conclusie voor , 
het hof van beroep is betoogd; een over
eenkomst waarin een licentie van alleen
recht of de overdracht van een auteurs
recht is bepaald, een dergelijke afspraak 
kan vormen in de zin van artikel 85, 1, 
van het Verdrag, zodat het hof van 
beroep, in zoverre het in zijn arrest de 
toepassing van artikel 85 van het Ver
drag afwijst op grand dat Cine Vag 
« haar vordering niet op de overeen
komst grondt doch op het intellectueel 
recht dat haar voorlopig was overgedra
gen krachtens die overeenkomst, dat een 
dergelijk recht voortvloeit uit een wette
lijk statuut dat haar erga omnes 
bescherming biedt, ongeacht de geogra
fische beperkingen, en waarop de in de 
tekst van het Verdrag bedoelde gegevens 
uit overeenkomst of onderling overleg 
niet toepasselijk zijn > en, door op arti
kel 36 van het Verdrag te steunen, ener
zijds, de bovenvermelde en bij conclusie 
aangevoerde regels inzake de toepassing 
van de artikelen 36 en 85 van het Ver
drag miskent en de artikelen 36 tot 85 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
schendt; anderzijds, de conclusie niet 
beantwoordt waarin de eerste drie eise
ressen betoogden « dat het ten deze dui
delijk is dat, in de onderstelling dat er 
inderdaad een overdracht van auteurs
rechten is gebeurd, de uitoefening van 
die auteursrechten terzelfder tijd het 
voorwerp, het middel en het gevolg is 
van een bij artikel 85 verboden 
afspraak », en het arrest bijgevolg niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de eerste drie eise
ressen, overeenkomstig de regels betref
fende de toepassing van artikel 85 van 
het Verdrag, bij conclusie hadden 
betoogd « dat bij de beoordeling van het 
geoorloofd karakter van een overeen
komst in het Iicht van de regels van het 
gemeenschapsrecht inzake mededinging, 
niet enkel rekening moest worden 
gehouden met de rechten en verplichtin
gen uit de bedingen van de overeen-

komst, doch oak met de economische en 
juridische context, en met name met 
eventuele gelijkaard',ge overeenkomsten 
tussen dezelfde parti i en of zelfs onder 
derden; het vaststaat dat de concessie 
van dergelijke alleenrechten voor het 
grondgebied van een Lid-Staat in de 
sector van de filmindustrie gebruikelijk 
is », rekening moest worden gehouden 
met « het cumulatief effect van de paral
lelle overeenkomsten in de sector van de 
filmdistributie », zodat het arrest, dat 
niet antwoordt op dit middel dat is afge
leid uit de economische en juri<1ische 
context van de litigieuze overeenkomst 
en het cumulatief effect van parallelle 
overeenkomsten, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), en zodat het 
arrest, in zoverre het hof van beroep 
impliciet zou hebben beslist dat bij de 
beoordeling van het geoorloofd karakter 
van een overeenkomst in het Iicht van 
artikel 85 van het Verdrag, geen reke
ning moest of kon worden gehouden met 
de economische en juridische context 
van die overeenkomst en evenmin met 
de cumulatieve werking van gelijkaar
dige overeenkomsten, artikel 85 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economisch~> Gemeenschap schendt; 

derde onderdeel, de eerste drie eiseres
sen in de in het tweede onderdeel over
genomen overwegingen van de conclusie, 
impliciet doch zeker, oak hadden 
beklemtoond dat het beding van alleen
recht het wezenlijk bestanddeel van de 
litigieuze overeenkomst was en daarmee 
onverbrekelijk verbonden was, zodat het 
hof van beroep niet kon volstaan met in 
het arrest te zeggen dat de nietigheid, 
ten deze, enkel kan slaan op het in de 
overeenkomst vervatte beding van 
alleenrecht, zonder te antwoorden op het 
middel dat hieruit is afgeleid dat 
genoemd beding van alleenrecht onver
brekelijk met de andere bestanddelen 
van de overeenkomst is verbonden, het 
arrest bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), en zodat het 
arrest, in zoverre bet hof van beroep de 
nietigheid heeft willen beperken tot een 
bijzonder beding van de oveenkomst 
niettegenstaande dat beding met de 
andere bestanddelen van de overeen
komst onverbrekelijk is verbonden, arti
kel 85, eerste en tweede lid, van het Ver
drag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap schendt, 
krachtens hetwelk de overeenkomst in 
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haar geheel van rechtswege nietig Is 
indien de bestanddelen waarop het in 
die bepaling uitgedrukte verbod toepas
selijk is, niet kunnen gescheiden worden 
van de overeenkomst zelf; 

vierde onderdeel, de nietigheid van 
een beding van alleenrecht van een over
eenkomst houdende een licentie of een 
« overdracht voor een bepaalde tijd » van 
het recht een fim te vertonen, verhindert 
dat de overnemer of de licentiehouder 
van dat recht, ten deze de eerste ver
weerster, dat alleenrecht aanwendt om 
de vertoning van de film door een derde, 
ten deze de eerste drie eiseressen, te 
doen verbieden, zodat het hof van 
beroep, door in het arrest te beslissen 
dat Cine Vog, de eerste verweerster, 
ondanks de nietigheid van het beding 
van alleenrecht, toch titularis blijkt van 
het bewuste recht van vertoning en dat 
recht mag blijven uitoefenen in die zin 
dat de eerste drie verweerster haar toe
stemming hadden moeten verkrijgen 
voor het doorgeven van de film << Le Bou
cher » via hun kabelnetten, enerzijds, 
artikel 11 bis, eerste lid, van de Berner 
Conventie van 26 juni 1948 en de artike
len 1 en 3 van de Belgische wet van 
22 maart 1886, die de uitoefening ten 
aanzien van derden van de prerogatie
ven van het auteursrecht doen afhangen 
van het bestaan .van een « uitsluitend 
recht » aan de zijde van degene die deze 
prerogatieven uitoefenent, schendt en 
anderzijds artikel 85 van het E.E.G.-Ver
drag dat zegt dat een krachtens dat arti
kel nietig beding geen uitwerking heeft; 

vijfde onderdeel, de eerste drie eiseres
sen in hun aanvullende conclusie hadden 
betoogd « dat de litigieuze overeenkomst, 
benevens het door de derde ge1nti
meerde aan de eerste toegekende alleen
recht, een discriminatoir beding bevat 
dat duidelijk in strijd is met artikel 85, 
littera d, van het Verdrag van Rome; 
immers het beding, volgens hetwel het 
recht om de film door de Belgische tele
visie te doen uitzenden pas 40 maanden 
nadat de film voor het eerst is uitge
bracht en door de Luxemburgse televisie 
pas zeven j aar na die eerste vertoning 
kan worden verleend, een discriminatie 
veroorzaakt door ten opzichte van han
delspartners " ongelijke voorwaarden bij 
gelijkwaardige prestaties toe te passen, 
hun daarmede nadeel berokkend bij de 
mededinging" »; zodat het arrest, dat 
geen antwoord op dat middel bevat, niet 
regelmatig met redenen is omk!eed 

· (schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at de eerste twee onderdelel 
betreft : 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, uitspraak doende op de door 
het Hof bij arrest van 3 september 
1981, met toepassing van artikel 177 
van het V erdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeen
schap, gestelde vraag, in zijn arrest 
van 6 oktober 1982 beslist, dat << een 
overeenkomst waarbij de houder 
van het auteursrecht op een film het 
alleenrecht tot vertoning van dit 
werk op het grondgebied van een 
Lid-Staat voor een bepaalde periode 
overdraagt, op zichzelf niet onder 
de verbodsbepalingen valt van arti
kel 85 van het E.E.G.-Verdrag; in 
voorkomend geval de nationale 
rechterlijke instantie echter dient 
na te gaan of in een bepaald geval 
de uitoefening van het bij die over
eenkomst overgedragen alleenrecht 
plaatsvindt in een economische of 
juridische context die ten doe! of tot 
gevolg heeft dat de distributie van 
films wordt verhinderd of beperkt, 
dan wei de mededinging op de film
markt, gelet op de eigen aard hier
van, wordt vervalst »; 

Overwegende dat de eerste drie 
eiseressen in hun conclusie voor het 
hof van beroep hebben betoogd, 
enerzijds, dat, hoewel het bestaan 
van de rechten inzake industriele en 
commerciele eigendom, die door de 
wetgeving van een Lid-Staat worden 
erkend, door de artikelen 85 en 86 
van het Verdrag niet wordt bei:n
vloed, de toepassing ervan onder de 
in die bepalingen vervatte verbods
bepalingen kan vallen; dat het Hof 
van Justitie, meer bepaald met 
betrekking tot een recht dat nauw 
verwant is met het auteursrecht, 
heeft beslist dat de uitoefening van 
dat recht onder het verbod van arti
kel 85, lid 1, van het Verdrag zou 
kunnen vallen als bleek dat ze voor-
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werp, middel of gevolg is van een 
afspraak die, door een verbod op de 
invoer uit andere Lid-Staten van 
produkten die in die staten rechtma
tig in het verkeer zijn gebracht, tot 
compartimentering van de markt 
zou leiden; dat het ten deze duide
lijk is dat de uitoefening van dat 
auteursrecht, in de onderstelling dat 
er werkelijk een cessie is geweest, 
zoals de eerste verweerster, de 
naamloze vennootschap Cine Vog 
Films betoogt, tegelijkertijd het 
voorwerp, middel en gevolg is van 
een bij artikel 85 verboden afspraak; 
dat, zo men, niettegenstaande het 
cumulatief effect van de parallelle 
overeenkomsten gesloten in de 
sector van de filmdistributie, oor
deelt dat de overeenkomst tussen de 
naamloze vennootschap Cine Vog 
Films en de naamloze vennootschap 
Films de La Boetie, bij ontstentenis 
van enige merkbare uitwerking, niet 
onder toepassing van artikel 85 valt, 
de vraag aan de orde is of de uitoe
fening van het bewuste protectie
recht verenigbaar is met andere ver
dragsbepalingen, en dat, anderzijds, 
om het geoorloofd karakter van een 
overeenkomst te beoordelen, niet 
aileen rekening moet worden gehou
den met de rechten en verplichtin
gen die uit de bedingen van de over
eenkomst volgen, maar ook met de 
economische en juridische context, 
en met name, met het eventueel 
bestaan van soortgelijke overeen
komsten tussen dezelfde partijen of 
zelfs tussen derden; 

OvenNegende dat het bestreden 
arrest beslist dat het recht tot verto
ning van de film, dat aan de eerste 
verweerster was overgedragen, 
voortvloeit uit een wettelijk statuut 
dat haar een bescherming ezga 
omnes biedt, althans binnen de Ian
den die de verdragen inzake het 
auteursrecht hebben ondertekend, 
ongeacht de geografische beperkin
gen, en waarop de in het V erdrag 
bedoelde gegevens uit overeenkomst 
of onderling overleg niet toepasse
hjk zijn, en dat het recht van verto-

ning van het auteursrecht slechts 
een opsplitsing is van het auteurs
recht en bijgevolg tot het specifieke 
voorwerp ervan behoort; 

Dat het arrest, door die overwe
gingen, geen rekening houdt met 
het feit dat de modaliteiten van de 
uitoefening van het vertoningsrecht 
van een film onverenigbaar kunnen 
zijn met de artikelen 36 en 85 van 
het Verdrag, en riiet nagaat of reke
ning moet worden gehouden met de 
economische, juridische of politieke 
context van die overeenkomst; 

Dat het arrest aldus · de 
artikelen 36 en 85 van het V erdrag 
tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap schendt; 

Dat het eerste en het tweede 
onderdeel van het middel dienaan
gaande gegrond zijn; 

Om die redenen, ongeacht de 
andere onderdelen van het tweede 
middel, die niet tot ruimere cassatie 
ktmnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak 
doet over de toepassing van de arti
kelen 36 en 85 van het V erdrag tot 
oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap en over de 
kosten; stelt vast dat wegens deze 
vernietiging de prejudiciele vraag 
waarover het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen in 
zijn arrest van 18 maart 1980 uit
spraak heeft gedaan, aan het Hof 
van beroep te Brussel is onttrokken; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden. gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan, met inbegrip 
van de kosten van de rechtspleging 
voor het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
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feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

30 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en van Heeke. 

Nr. 606 

1" KAMER - 30 juni 1983 

1° RECHT VAN VERDEDIGING - BIJ

ZONDERE REGELING VAN m. WET IN EEN 
WELBEPAALDE MATERIE - DRAAGWIJDTE. 

2° REKENHOF - REKENING EN VERANT

WOORDING DOOR EEN REKENPLICHT!GE 
TEGENOVER DE STAATSKAS - PROCEDURE 
BIJ DE WET GEREGELD - GEVOLG WAT 
BETREIT HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

3° REKENHOF - BEVOEGDHEID - OREN

ZEN. 

4° REKENHOF - REKENPL!CHT!GE TEGEN

OVER DE STAATSKAS - VERPL!CHT!NGEN 
VAN DIE REKENPL!CHTIGE- RECHTSKARAK· 
TER. 

5° REKENHOF - BEVOEGDHEID - OREN
ZEN. 

1" en 2" De wetgever is bevoegd om het 
recht van verdediging op een bijzon
dere wijze te regelen in een welbe
paalde materie, zoals die inzake het 
doen van rekening en verantwoording 
van een rekenplichtige jegens de 
Staatskas; daaruit volgt dat een reken
plichtJge, wat betreft het doen van 

rekening en verantwoording, geen mis
kenning van het algemeen recht van 
verdediging kan aanvoeren, op grand 
dat er geen openbaarheid, geen contra
dictoir debat en geen mondelinge uit
eenzetting of pleidooien zijn geweest 
tijdens een procedure voor het Reken
hof of betreffende een door dat hoi 
gewezen arrest, daar die vormvereis
ten door de wetgever niet zijn voorge
schreven (1). 

3' Wanneer het Rekenhof, uitspraak 
doende met toepassing van de artt. 5 
en 10 van de wet van 29 okt. 1846 de 
rekeningen van een rekenplichtige 
jegens de Staatskas naziet en verevent 
en vaststelt of zijn rekeningen effen 
zijn, een tegoed vertonen of met een 
tekort sluiten, doet het geen uitspraak 
over en betwisting (2). 

4" Wanneer het Rekenhof uitspraak doet 
over het verevenen van de rekeningen 
van een rekenplichtige, beslist het niet 
over de burgerlijke rechten en ver
plichtingen; oak al zijn bepaalde 
regels, afgeleid uit algemene beginse
len van het Burgerlijk Wetboek, toe
passelijk op de l'aststelling van .het
geen de rekenplichtige aan de Staats
kas verschuldigd is, tach vloeien de 
desbetreffende rechten en verplichtin
gen van die rekenpichtige voort uit het 
feit dat hij tot het openbaar ambt 
behoort, en uit zijn statuut, zodat ZIJ 

voornamelijk op grand van publiek
rechtelijke regels moet worden 
bepaald (3). 

5' Het Rekenhof is belast met de afslui
ting en de aanzuivering van de reke
ningen van de rekenplichtigen jegens 
de Staatskas, en wanneer zij met een 
tekort sluiten, veroordeelt het de 
rekenplichtige om het verschuldigde 
bedrag aan de Staatskas te betalen; 
het is niet bevoegd om uitspraak te 
doen over schade, in de zin van de 
artt. 1382 e. v. B. W., en om een reken
plichtige tot schadevergoeding te ver
oordelen; het kan enkel vaststellen dat 
de rekeningen van de rekenplichtige 
effen zijn, een tegoed vertonen of met 
een tekort sluiten en, in het Jaatste 

(1) (2) (3) en (4) Zie de verwijzingen in de 
concl. van het O.M. m Bull. en Pas., 1982~83, 
nr fifJ7 
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geval, de rekenplichtige veroordelen 
om dat tekort te betalen (4). 

(MUYLDERMANS T. REGIE DER POSTERIJEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6829) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1982 door het 
Rekenhof gewezen; 

Overwegende dat het Rekenhof, 
bij zijn uitspraak over de beheersre
kening voor de maand september 
1979 die eiseres heeft opgemaakt in 
haar hoedanigheid van interimaris
rekenplichtige van de Regie der 
Posterijen, beslist dat zij samen met 
andere aangestelden verantwoorde
lijk is voor het vastgestelde tekort, 
haar beheersrekening afsluit en 
haar veroordeelt om aan de Regie 
der Posterijen een bedrag van twee 
miljoen frank te betalen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, en uit de misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster een bedrag van twee 
miljoen frank te betalen, 

terwijl de zaak van eiseres niet in het 
openbaar is behandeld, en er geen con
tradictoir debat noch mondelinge uiteen
zettingen geweest zijn : 

Overwegende dat geen enkele 
bepaling van de organieke wet van 
29 oktober 1846 tot instelling van 
een bijzondere rechtspleging voor 

(4] Z10 nota 1 op vorige blz. 

de aan het Rekenhof voorgelegde 
zaken voorschrijft dat de zittingen 
waarop de zaak onderzocht en 
beoordeeld wordt, openbaar zullen 
zijn; 

Overwegende dat de wetgever 
bevoegd is om het recht van verde
diging op een bijzondere wijze te 
regelen in een welbepaalde materie, 
zoals die inzake het doen van reke
ning en verantwoording van de 
rekenplichtige jegens de Staatskas; 
dat daaruit volgt dat eiseres geen 
miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdedi
ging kan aanvoeren, op grand dat er 
geen openbaarheid, geen contra
dictoir debat en geen mondelinge 
uiteenzetting of pleidooien geweest 
zijn tijdens een rechtspleging voor 
het Rekenhof of betreffende een 
door dat hof gewezen arrest; dat die 
vormvereisten inderdaad niet zijn 
voorgeschreven door de wetgever, 
die geoordeeld heeft dat door de 
ingestelde rechtspleging alle rechten 
of prerogatieven van de openbare 
macht werden gevrijwaard; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden enkel toepasselijk zijn 
inzake « betwistingen over de bur
gerlijke rechten en verplichtingen » 
of inzake uitspraken over de 
« gegrondheid van een tegen een 
persoon ingestelde strafvervolging »; 

Overwegende dat genoemd artikel 
geen betrekking heeft op de rechten 
en verplichtingen die voortvloeien 
uit publiekrechteijke juridische ver
houdingen; 

Dat het Rekenhof geen uitspraak 
doet over een betwisting, wanneer 
het zoals ten deze, uitspraak doende 
met toepassing van de artikelen 5 
en 10 van de wet van 29 oktober 



- 1352-

1846, de rekeningen van een reken
plichtige tegenover de Staatskas 
naziet en verevent en vaststelt of 
zijn rekeningen effen zijn, een 
tegoed vertonen of met een tekort 
sluiten; 

Dat het Rekenhof evenmin bur
gerlijke rechten en verplichtingen 
vaststelt; dat weliswaar bepaalde 
regels, die afgeleid zijn uit in het 
Burgerlijk Wetboek vastgelegde 
algemene beginselen, toepasselijk 
zijn op de vaststelling van hetgeen 
de rekenplichtige aan de Staatskas 
verschuldigd zou zijn; dat de desbe
treffende rechten en verplichtingen 
van de rekenplichtige evenwel voort
vloeien uit het feit dat hij tot het 
openbaar ambt behoort en uit zijn 
statuut, zodat zij voornamelijk op 
grand van publiekrechtelijke regels 
moeten worden bepaald; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1151, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat er in 
het postkantoor Courcelles I een bedrag 
van 4.976.200 frank is verdwenen, eiseres 
verwijt dat zij niet voldoende toezicht 
heeft gehouden op het lokaal dat onder 
haar bewaking stand, en beslist dat eise
res een bedrag van 2.000.000 frank moet 
betalen, 

terwijl het arrest eiseres niet kon ver
oordelen om aan verweerster het voor
melde bedrag geheel of gedeeltelijk te 
betalen zonder op gemotiveerde wijze 
vast te stellen dat er een noodzakelijk 
verband bestaat tussen het gebrek aan 
toezicht van eiseres en het verlies van 
verweerster : 

Overwegende dat, ingevolge de 
artikelen 116 van de Grondwet, 5 en 
10 van de wet van 29 oktober 1846 
op de inrichting van het Rekenhof, 
dit hof belast is met het nazien en 
verevenen van de rekeningen van 

allen die rekenplichtig zijn tegen
over de Staatskas; 

Dat het Rekenhof belast is met de 
afsluiting en de aanzuivering van de 
rekeningen van de rekenplichtigen 
en, wanneer zij met een tekort slui
ten, de rekenplichtigen veroordeelt 
om het verschuldigde bedrag aan de 
Staatskas te betalen; 

Dat het niet bevoegd is om uit
spraak te doen over een schade in 
de zin van de artikelen 1382 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek, 
en om een rekenplichtige tot vergoe
ding daarvan te veroordelen; dat het 
slechts kan vaststellen dat de reke
ningen van de rekenplichtigen effen 
zijn, een tegoed vertonen of met een 
tekort sluiten, en, in het laatste 
geval, de rekenpichtige veroordelen 
om dat tekort te betalen; 

Dat het middel, door aan het 
arrest te verwijten dat het niet ver
duidelijkt dat het verband tussen 
het gebrek aan waakzaamheid van 
eiseres en het verlies van verweer
ster noodzakelijk is, ten overvloede 
gegeven overwegingen van het 
arrest bekritiseert; dat het bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

30 juni 1983 - 1" kamer - Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Clason - Gelifklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaten : mrs. van 
Heeke en Biitzler. 
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Nr. 607 

1' KAMER - 30 juni 1983 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.1 - RECHTSBETREKKINGEN UIT 
PUBLIEK RECHT. 

2° REKENHOF - BEVOEGDHEID - GREN

ZEN. 

3° REKENHOF - REKENPLICHTIGE TEGEN
OVER DE STAATSKAS - VERPLICHTINGEN 
VAN DIE REKENPICHTIGE - RECHTSKARAK
TER. 

4° REKENHOF - JUSTITIABEL - REGELS 
TOEPASSELIJK BIJ DE VASTSTELLING VAN DE 
JUSTITIABEL VOOR HET REKENHOF. 

5° POSTERIJEN - POSTAMBTENAAR 
POSTAMBTENAAR, REKENPLICHTIGE IN DE 
ZIN VAN ART. 116 GW. - BEGRIP. 

6° GRONDWET - ARTIKEL 116 - POST
AMBTENAAR. REKENPLICHTIGE IN DE ZIN 
VAN ART. 116 GW. - BEGRIP. 

7° REKENHOF - POSTAMBTENAAR, JUSTI
TIABEL VOOR HET REKENHOF - POSTAMB

TENAAR, REKENPLICHTIGE IN DE ZIN VAN 
ART. 116 GW. - BEGRIP. 

1' De bepalingen van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens hebben 
geen betrekking op de rechten en ver
plichtingen die voortvloeien uit 
publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen 
(1). 

2' Wanneer het Rekenhof, uitspraak 
doende met toepassing van de artt. 5 

(1) (2) (3) (4) en (5) Zie de verwijzingen in 
de concl. O.M. in Bull. en Pas., 1982-83, 
nr. 608. 

en 10 wet van 19 okt. 1846, de rekenin
gen van een rekenplichtige tegenover 
de Staatskas naziet en verevent en 
vaststelt of zijn rekeningen effen zijn, 
een tegoed vertonen of met een tekort 
sluiten, doet het geen uitspraak over 
en betwisting (2). 

3' Wanneer het Rekenhof uitspraak doet 
over het verevenen van de rekeningen 
van een rekenplichtige beslist het niet 
over de burgerlijke rechten en ver
plichtingen; oak al zijn bepaalde 
regels, afgeleid uit algemene beginse
len van het Burgerlijk Wetboek, toe
passelijk op de vaststelling van het
geen de rekenplichtige aan de Staats
kas zou zijn verschuldigd, vloeien de 
desbetreffende rechten en verplichtin
gen van die rekenplichtige voort uit 
het feit dat hij tot het openbaar ambt 
behoort en uit zijn statuut, zodat zij 
voornamelijk op grand van publiek
rechtelijke regels moeten worden 
bepaald (3). 

4' De hoedanigheid van justitiabel voor 
het Rekenhof moet worden bepaald op 
grand van art. 116 Gw.; het is niet vol
doende dat een ambtenaar of een aan
gestelde van een openbaar bestuur of 
een instelling van openbaar nut in de 
wet, of een bepaling ter uitvoering 
ervan, als rekenplichtige wordt 
omschreven (4). 

5', 6' en 7' Uit de bepalingen van de 
artt. 7 tot 18 wet van 6 juli 1971 hou
dende oprichting van de Regie der 
Posterijen blijkt niet dat de wetgever, 
met toepassing van art. 116 Gw., aan 
ondergeschikte beambten, zoals de 
ambtenaren van de Regie der Poste
rijen die Jagere functies uitoefenen 
dan die van ontvanger of bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft 
willen opleggen hun comptabiliteitsver
richtingen te verantwoorden tegenover 
de Belgische Staat zelf, vertegenwoor
digd door de minister van Verkeers
wezen, oak al nemen zij deel aan het 
behandelen van 's Rijks gelden (5). 
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(CHARLOITEAUX T. REGIE DER POSTERIJEN, 
BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEERSWEZEN, 
BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS VOOR 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, BEL-

GISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6830) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1982 door het 
Rekenhof gewezen; 

Overwegende dat het Rekenhof, 
bij zijn uitspraak over de beheersre
kening voor de maand september 
1979, die eiser heeft opgemaakt in 
zijn hoedanigheid van onderreken
plichtige ontvanger 4e klasse van de 
Regie der Posterijen, beslist dat hij 
samen met andere aangestelden ver
antwoordelijk is voor het vastge
stelde tekort, zijn beheersrekening 
afsluit en hem veroordeelt om aan 
de Regie der Posterijen een bedrag 
van 976.200 frank te betalen; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerders, de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de minister van Verkeerswe
zen, de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de staatssecretaris 
voor Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie, tegen het cassatieberoep opge
worpen, en over de grond van niet
ontvankelijkheid, ambtshalve door 
het openbaar ministerie opgeworpen 
tegen het cassatieberoep dat gericht 
is tegen de verweerder Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de 
minister van Financien, van welke 
grand kennis is gegeven, overeen
komstig atikel 1097 van het Gerech
telijk Wetboek, en hieruit afgeleid 
dat die verweerders geen partij 
waren bij de rechtspleging voor het 
Rekenhof; 

Overwegende dat eiser, wiens 
rekeningen tot het arrest hebben 
geleid, afhangt van de Regie der 
Posterijen, pubiekrechtelijke rechts
persoon, vertegenwoordigd door de 

minister van Verkeerswezen en Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie; dat 
de verweerders onder 2 tot 4 met de 
zaak niets te maken hebben; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid dienen te worden aange
nomen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, inzonderheid 
lid 1, van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij de Belgische wet 
van 13 mei 1955, artikel 1, en, voor 
zoveel nodig, schending van de 
artikelen 1 van de genoemde wet van 
13 mei 1955 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na de zogenaamde 
beheersrekening van eiser te hebben 
afgesloten, uitspraak doet met gesloten 
deuren of althans niet op regelmatige 
wijze de openbaarheid van de terechtzit
ting van 5 mei 1982 vaststelt en eiser 
veroordeelt « om aan de Regie der Poste
rijen een bedrag van negenhonderdzes
enzeventigduizend tweehonderd frank te 
betalen », 

terwijl aile vonnissen die burgerlijke 
rechten of verplichtingen vaststellen in 
de zin van het in het middel aangewezen 
artikel 6, dat wil zeggen uitspraken die 
doorslaggevend zijn voor dergelijke rech
ten of verplichtingen, in het openbaar 
moeten worden gewezen; het Rekenhof, 
in zoverre het, zoals ten deze, uitspraak 
doet over de verantwoordelijkheid van 
een zogenaamde rekenplichtige tegen
over de Staatskas voor het tekort van 
zijn rekening, en hem veroordeelt, zij 
het op grand van publiekrechtelijke 
beginselen, om aan de Staat of aan de 
openbare instelling, waarvan hij afhangt, 
het bedrag van dat tekort terug te beta
len, uitspraak doet over een geschil dat 
het vermogen ·van die ambtenaar 
grondig bei:nvloedt, dus over zijn burger
lijke rechten, en derhalve in openbare 
terechtzitting uitspraak moet doen; daar
uit volgt dat het arrest, nu het met geslo
ten deuren is uitgesproken, of althans 
niet vaststelt dat de terechtzitting van 
5 mei 1982, waarop het is uitgesproken, 
openbaar was, de in het middel aange-
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wezen bepalingen schendt en inzonder
heid artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden : 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden slechts toepasselijk zijn 
inzake « betwistingen over de bur
gerlijke rechten en verplichtingen », 
of inzake uitspraken over de 
« gegrondheid van een tegen een 
persoon ingestelde strafvervolging »; 

Overwegende dat het artikel geen 
betrekking heeft op de rechten en 
verplichtingen die voortvloeien uit 
publiekrechtelijke rechtsbetrekkin
gen; 

Dat het Rekenhof geen uitspraak 
doet over een betwisting, wanneer 
het zoals ten deze, uitspraak doende 
met toepassing van de artikelen 5 
en 10 van de wet van 29 oktober 
1846, de rekeningen van een reken
plichtige tegenover de Staatskas 
naziet en verevent en vaststelt of 
ZlJn rekeningen effen zijn, een 
tegoed vertonen of met een tekort 
sluiten; 

Dat het Rekenhof evenmin bur
gerlijke rechten en verplichtingen 
vaststelt; dat weliswaar bepaalde 
regels, die afgeleid zijn uit in het 
Burgerlijk Wetboek vastgelegde 
algemene beginselen, toepasselijk 
zijn op de vaststelling van hetgeen 
de rekenplichtige aan de Staatskas 
verschuldigd zou zijn; dat de desbe
treffende rechten en verplichtingen 
van de rekenplichtige evenwel voort
vloeien uit het feit dat hij tot het 
openbaar ambt behoort en uit zijn 
statuut, zodat zij voornamelijk op 
grond van regels van publiek recht 
moeten worden bepaald; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97, 116 van de Grand
wet, 7, 11 van de wet van 18 mei 1846 op 
's lands rekendienst, 10 van de wet van 
29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof, 7, 8 en 10 van de wet van 
6 juli 1971 houdende oprichting van de 
Regie der Posterijen, 

doordat het arrest beslist dat « eiser 
macht heeft en verantwoordelijkheid 
draagt, waardoor hij een rekenplichtige 
is in de zin van artikel 116 van de 
Grondwet », zodat het Rekenhof ten deze 
bevoegd was, op grand « dat wegens de 
verantwoordelijkheid voor het beheer 
enerzijds, en de noodwendigheden van 
de organisatie anderzijds, het binnen
huisreglement van het bureau Courcelles 
1, goedgekeurd door de bevoegde over
heid, aan Charlotteaux verschillende ver
plichtingen oplegde ten einde de gelden 
veilig te stellen; dat Charlotteaux inge
volge die bepalingen, bij afwezigheid van 
de bijzondere rekenplichtige, recht
streeks betrokken was bij de bewaring 
van de gelden, voor zover hij, omdat hij 
de sleutel bezat, verplicht was de ope
ning van het vak van de dienst F in de 
brandkast bij te wonen •, 

terwijl, in de zin van artikel 116 van 
de Grondwet, slechts rekenplichtige van 
de Staatskas is hij die door de Staat of 
een openbare instelling belast is met het 
beheer van 's Rijks geld, en dat beheer 
tegenover de Staat of die openbare 
instelling moet verantwoorden; naar luid 
van artikel 7 van de wet van 15 mei 
1846, elke agent, belast met enig beheer 
van gelden van de Staatskas, als reken
plichtige wordt erkend, door het feit 
aileen dat de betrokken gelden tegen 
zijn kwitantie of zijn ontvanstbewijs zijn 
gestort; het enkele feit, dat een agent, 
een ambtenaar of een aangestelde van 
een openbare macht belast is met hei 
veilig stellen van 's Rijks gelden, der
halve niet betekent dat hij rekenplich
tige van de Staatskas is en bijgevolg 
onder de juridictie van het Rekenhof 
valt indien hij niet bovendien is belast 
met' het beheer van dat geld, of indien 
het hem niet tegen zijn kwitantie of ont
vangstbewijs is afgegeven; daaruit volgt 
dat het arrest niet wettig heeft kunnen 
afleiden dat eiser rekenplichtige was in 
de zin van artikel 116 van de Grondwet, 
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uit bet enkele feit dat hij verschillende 
verplichtingen had om de gelden in bet 
bureau Courcelles 1 veilig te stellen, zon
der vast te stellen dat hij die gelden 
beheerde of dat zij hem tegen kwitantie 
of ontvangstbewijs waren overhandigd 
(schending van de in bet middel aange
wezen bepalingen, inzonderbeid van de 
artikelen 116 van de Grondwet en 7 van 
de wet van 15 mei 1846); 

het derde, afgeleid uit de scbending 
van ,de artikelen 92, 93, 97, 107, 116 van 
de Grondwet, 11 van de wet van 15 mei 
1846 op 's lands rekendienst, 10 van de 
wet van 29 oktober 1846 op de inrichting 
van bet Rekenbof, 7, 8 en 10 van de wet 
van 6 juli 1971 boudende opricbting van 
de Regie der Posterijen, 229 van bet 
koninklijk besluit van 10 december 1968 
houdende algemeen reglement van de 
rijkscomptabiliteit, 1, 300, § 1, en 448 van 
de Algemene Ricbtlijn, 5e dee!, algemene 
boekhouding, van de Regie der Poste
rij~n, 

doordat bet arrest zegt dat eiser 
onderrekenplichtige is en beslist dat hij 
« .,. e<m opdracht lieeft, macht bezit en 
verantwoordelijkbeden draagt, waardoor 
hij een rek!inplicbtige is, in de zin van 
artikel 116 van de Grondwet », zodat bet 
Rekenhof ten deze bevoegd was op 
grand « dat wegens de verantwoordelijk
heid voor bet beheer enerzijds, en de 
noodwendigheden van de organisatie, 
anderzijds, het binnenbuisreglement van 
het bureau Courcelles 1, goedgekeurd 
door de bevoegde overheid, aan Cbarlot
teaux verscbillende verplicbtingen op
legde ten einde, de gelden veilig te 
stellen; dat Charlotteaux ingevolge die 
bepalingen, bij afwezigheid van ,een bij
zondere rekenplicbtige, rechtstreeks 
betrokken was bij de bewaring van de 
gelden, voor zover bij, omdat bij de sleu-, 
tel bezat, verplicbt was de opening van 
bet vak van de dienst F in de brandkast 
bij te wonen », 

terwijl, eerste onderdeel, bet reken
plicbtig beheer van de postontvangerijen 
wordt toevertrouwd aan de ambtenaren 
met de titel van postontvanger of van 
bijzondere rekenplicbtige, de andere per
soneelsleden die « op enigerlei wijze gel
den behandelen » slechts « onderreken
plicbtigen » zijn (artikel 1, eerste tot 
derde lid, van de in bet midde! aangewe
zeri Algemene Richtlijn); 'daaruit volgt 

dat bet arrest, zelfs wanneer men ervan 
uitgaat dat bet beslist dat bet Rekenbof 
ten deze bevoegd is, op grand dat eiser 
onderrekenplichtige is, desalniettemin : 
1' die hoedanigheid niet wettig beeft 
kunnen afleiden uit de enkele vaststel
ling dat eiser de litigieuze gelden veilig 
moest stellen omdat hij de sleutel bezat 
van een brandkast en de opening daar
van moest bijwonen, aangezien een der
gelijke opdracht niet impliceert dat bij 
gelden moest bebandelen (scbending van 
alle in bet middel aangewezen bepalin
gen en inzonderheid van artikel 1, eerste 
en derde lid, van de Algemene Ricbtlijn, 
5e dee!, algemene boekhouding, van de 
Regie der Posterijen), en 2' dus niet 
naar recbt heeft kunnen beslissen dat 
bet Rekenbof bevoegd is (scbending van 
de in bet middel aangewezen bepalingen, 
inzonderheid van atikel 106 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, enerzijds, de 
bevoegdbeid van het Rekenbof stoelt op 
artikel 116 van de Grondwet, alleen de 
wetgever op geldig wijze die bevoegd
heid zou kunnen uitbreiden binnen de 

' perken van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, anderzijds, in de zin van arti
kel 116 van de Grondwet, rekenplicbtige 
tegehover de Staatskas die derbalve 
onder de recbtsprekende bevoegdbeid 
van bet Rekenhof valt, alleen is bij die 
door de Staat of een openbare instelling 
belast is met het beheer van 's Rijks 
geld,_en dat bebeer jegens de Staat of die 
openbare instelling moet verantwoorden; 
ten slotte het rekenplicbtig bebeer van 
de postontvangerijen wordt toevertrouwd 
aan een ambtenaar met de titel van ont
vanger of van bijzondere rekenplicbtige 
(artikel 1, eerste lid, van de in bet mid
del aangewezen Algemene Ricbtlijn) en 
boewel alle andere ambtenaren die gel
den bebandelen, geacht worden onderre
kenplicbtigen te zijn, deze laatsten toch 
alleen, maar fungeren onder bet gezag 
van de rekenplichtigen aan wie zij 
rekenschap verschuldigd zijn over hun 
comptabiliteitsverrichtingen (artikelen 1, 
derde lid, en 300, § 1, van de genoemde 
Algemene Ricbtlijn); zodat, bij ontstente
nis van een bijzondere wet, de onderre
kenplichtige die het door hem · uitgeoe
fende bebeer niet krijgt van de Staat of 
van een openbare instelling waarbij bij 
tewerk is gesteld, maar van de reken
plicbtige onder wiens verantwoordelijk
beid hij optreedt, niet wettig bescbouwd 
kan worden als rekenplichtige' tegenover 
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de Staatskas en als zodanig evenmin 
onderworpen kan zijn aan de rechts
praak van het Rekenhof; artikel 448 van 
de Algemene Richtlijn, 5e dee!, algemene 
comptabiliteit, van de Regie der Poste
rijen, weliswaar inzonderheid zegt dat het 
Rekenhof uitspraak doet over het tekort 
van een onderrekenplichtige, maar die 
verordenende bepalingen, die strijdig 
zijn met artikel 116 van de Grondwet en 
met artikel 7 van de wet van 15 mei 
1846, niet kunnen worden toegepast (arti
kel 107 van de Grondwet); daaruit volgt 
dat het arrest in de onderstelling, quod 
non, dat eiser onderrekenplichtige was, 
niet naar recht kon beslissen dat hij 
rekenplichtig was tegenover de Staats
kas, en derhalve dat het Rekenho~ 
bevoegd is (schending van aile in het 
middel aangewezen bepalingen, inzon
derheid van artikel 116 van de Grand
wet): 

Over de middelen in hun geheel : 
Overwegende dat, ingevolge arti

kel 116 van de Grondwet, het 
Rekenhof belast is met het nazien 
der rekeningen van het algemeen 
bestuur van de Staat en van allen 
die tegenover de Staatskas reken
plichtig zijn; 

Dat aan de hand van die grond
wettelijke bepaling moet worden uit
gemaakt wie onder de rechtspre
kende bevoegdheid van het Reken
hof valt; 

Dat de omschrijving door de wet of 
ter uitvoering van de wet van de hoe
danigheid van rekenplichtige niet 
volstaat; dat voor ieder geval op 
grand van de alde waarbij de amb
tenaar met de door hem uitgeoe
fende functies is belast, moet wor
den onderzocht of de aldus omschre
ven ambtenaar in werkelijkheid 
belast is met de taak, de bevoegdhe
den en de verantwoordelijkheden 
waardoor hij een rekenplichtige is 
in de zin van artikel 116 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat artikel 7, tweede' 
lid, van de wet van 15 mei 1846 op 
's lands rekendienst weliswaar 

bepaalt dat, behoudens de bij de wet 
bepaalde uitzonderingen, elke agent 
belast met enig beheer van gelden 
van de Staatskas als rekenplichtige 
wordt erkend door het feit aileen 
dat de betrokken gelden tegen zijn 
kwitantie of ontvangstbewijs ge
stort zijn; dat die gelden niet mogen 
worden behandeld en geen rijkskas 
mag worden bestuurd dan door een 
agent onder de bevelen van de 
minister van Financien, door de wet 
of op zijn voorstelling benoemd, ver
antwoordelijk tegenover hem en 
onderworpen aan de rechtsmacht 
van het Rekenhof; 

Dat artikel 1 van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de con
trole op sommige instellingen van 
openbaar nut de Regie der Poste
rijen vermeldt als een van de orga
nismen die, ingevolge artikel 5 van 
de genoemde wet, hun rekeningen 
moeten overleggen aan de minister 
van wie zij afhangen en dat die 
rekenihgen dan voor toezicht aan 
het Rekenhof worden voorgelegd; 

Dat de wet van 6 juli 1971 hou
dende oprichting van de Regie der 
Posterijen in haar artikelen 7 tot 18 
bijzondere regels uitvaardigt inzake 
beheer, administratie en boekhou
ding van de Regie, en in artikel 17 
inzonderheid bepaalt dat de Regie 
voorrecht heeft op alle goederen van 
haar rekenplichtigen, onderreken
plichtigen en andere aangestelden 
belast met het behandelen van 
's Rijks gelden; 

Dat uit die verschillende wetsbe
palingen evenwel niet blijkt dat de 
wetgever, met toepassing van arti
kel 116 van de Grondwet, aan onder
geschikte beambten, zoals de ambte
naren van de Regie der Posterijen, 
die lagere functies uitoefenen dan 
die van bijzonder rekenplichtige, 
zoals die van ontvangers 4e klasse 
onder het gezag van een bijzondere 
rekenplichtige, de verplichting heeft 
willen opleggen hun comptabiliteits
verrichtingen te verantwoorden 
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tegenover de Belgische Staat zelf, 
vertegenwoordigd door de minister 
van Verkeerswezen, ook al nemen 
zij dee! aan het behandelen van 
's Rijks gelden en a! moeten zij die 
gelden veilig stelden; dat die ambte
naren immers slechts optreden 
onder de verantwoordelijkheid van 
de rekenplichtige of de ontvanger 
aan wie zij rekenschap verschuldigd 
zijn over hun comptabiliteitsver
richtingen, en derhalve niet als 
rekenplichtigen tegenover de Staats
kas kunnen worden beschouwd in 
de zin van artikel 116 van de Grand
wet en evenmin onder de rechtspre
kende bevoegdheid van het Reken
hof vallen; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
eiser onderrekenplichtige is, zonder 
vast te stellen dat hij 's Rijks gelden 
behandelde, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde 
arrest; veroordeelt verweerster in de 
kosten, behalve die betreffende de 
betekening van het cassatieberoep 
aan de tweede, derde en vierde ver
weerder; en, overeenkomstig artikel 
13 van de wet van 29 oktober 1864 
op de inrichting van het Rekenhof, 
verwijst de zaak naar een commis
sie ad hoc, samengesteld uit !eden 
van de Kamer van Volksvertegen
woordigers. 

30 juni 1983 - 1' kamer - Voorzitter: 

Nr. 608 

VAKANTIEKAMER - 20 ju!i 1983 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 

ART. 38, § I, 2' - VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN- VOORWAAR· 
DEN. 

2° STRAF - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF -
ONDERDEEL VAN DE STRAF. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

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

1' Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen, wegens overtreding van 
art. 8.3, eerste lid, Wegverkeersregle
ment, kan slechts worden uitgespro
ken op grond van art. 38, § 1, 2', van 
de Wegverkeerswet, als de beklaagde 
binnen het jaar v66r het misdrijf drie
maal is veroordeeld wegens overtre
ding van de verkeersreglementen (1). 

2' en 3' Daar het als straf uitgesproken 
verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig een onderdeel is van 
de straf strekt de onwettigheid van dit 
verval zich uit tot de gehele veroorde
ling wegens het misdrijf waarvoor het 
rijverbod werd opgelegd; de vernieti
ging van die veroordeling geschiedt 
met verwijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER 
T. VANGENOT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8112) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 april 1983 in hoger 

ridder de Schaetzen, voorzitter - Ver- l----------------
slaggever : de h. Clason - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, procu
reur-generaal Advocaten mrs. 
Simont en Biitzler. 

(1) Cass., 23 dec. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 242). 

{2) Cass., 29 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr, 131), 
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beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te leper; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 38 en 42 van de Wegverkeers
wet; 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt wegens overtre
ding van artikel 8.3, eerste lid, van 
het Wegverkeersreglement (telast
legging B) tot een geldboete van 
twintig frank, verhoogd met 590 
opdeciemen, of twee dagen vervan
gende gevangenisstraf en in kosten, 
en hem bovendien vervallen ver
klaart van het recht de voertuigen 
te besturen van de categorieen A tot 
F bepaald bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 3 mei 1965 
voor de duur van twee jaar en het 
herstel in het recht tot sture~ afhan
kelijk maakt van een geneeskundig 
en psychologisch onderzoek; 

Overwegende dat de rechter, bij 
veroordeling wegens overtreding 
van de politie over het wegverkeer 
of wegens een verkeersongeval te 
wijten aan het persoonlijk toedoen 
van de dader, verval van het recht 
tot besturen van een voertuig, een 
luchtschip en het geleiden van een 
rijdier kan of zelfs moet uitspreken 
als straf, in de gevallen bepaald bij 
artikel 38, §§ 1 en 2, van de Wegver
keersw~t, in welke gevallen hij 
bovend1en het herstel in het recht 
tot sturen kan afhankelijk maken 
van het slagen voor een of meer bij 
artikel 38, § 3, bepaalde onderzoe
ken; dat de rechter, ingevolge arti
kel 42 van dezelfde wet, dat verval 
als beveiligingsmaatregel moet uit
spreken wanneer de schuldige licha
melijk ongeschikt wordt bevonden 
tot het besturen van een voertuig of 
een luchtschip of tot het geleiden 
van een rijdier; 

Overwegende dat de veroordeling 
wegens de telastlegging B niet een 
van de gevallen betreft bepaald bij 

artikel 38, §§ 1 en 2, van de Wegver
keerswet; dat het vonnis evenmin 
vaststelt, overeenkomstig artikel 42 
van genoemde wet, dat verweerder 
lichamelijk ongeschikt is bevonden 
tot het besturen van een voertuig of 
een luchtschip of tot het geleiden 
van een rijdier; 

· Dat het uitgesproken verval van 
het recht een voertuig te besturen 
derhalve onwettig is; 

Overwegende dat het uitsproken 
verval van het recht tot besturen 
van een voertuig een onderdeel is 
van de straf uitgesproken wegens de 
telastlegging B, zodat die onwettig
heid zich uitstrekt tot de gehele ver
oordeling wegens dit misdrijf; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiele of op straf
fe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het ver
weerder schuldig verklaart aan de 
telastlegging B en hem uit dien 
hoofde veroordeelt tot straf rijver
b?d .en in kosten; verwerpt de voor
zlenmg voor het overige· beveelt dat 
van dit arrest melding ' zal worden 
ge~aakt op ~e kant van het gedeel
tehJk vermet1gde vonnis; veroordeelt 
verweerder in de helft van de kos
ten; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtb~nk te Veurne, zitting hou
dende m hoger beroep. 

28 julil983 - Vakantiekamer - Voor
zltter : ndder de Schaetzen, voorzitter -
Verslaggever : de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h 
D'Hoore, advocaat-generaal. · 
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Nr. 609 

VAKANTIEKAMEP - 20 ju!i 1983 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO

GER BEROEP TEGEN DE BESLISSING WAARB!J 

HET BEVEL TOT AANHOUDING WORDT BEVES
TIGD - BEVOEGDHEID VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULD!GINGSTELLING OOK AL ZOU DE 
BEROEPEN BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER NIETIG ZIJN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - VOORLOPIGE 

HECHTENIS - MIDDEL BETREFFENDE DE 
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE VOOR 
DE RAADKAMER - ONONTVANKELIJK. 

1" Op het hager beroep van de verdachte 
tegen de beschikking van de raadka
mer die het bevel tot aanhouding 
bevesti-"t is de kamer van inbeschuldi
gingste"1JJng bevoegd om, binnen de 
termijn bepaald bij art. 20, zevende l1d, 
van de wet van 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, het bevel tot aan
houding te bevestigen, ongeacht of de 
beroepen beschikking van de raadka
mer nietig is of niet (1). 

2" Wanneer, op verdachtes hager beroep 
tegen de beschikking van de. raadka
mer tot bevestiging van het bevel tot 
aanhouding, de kamer van inbeschul
digingstelling regelmatig tot de !wncf
having van dat bevel heeft beslist, JS 
het middel tot staving van een voorzie
ning tegen Jaatstgenoemde beslissin.g, 
dat enkel opkomt tegen de regelmatig
heid van de procedure voo1· de raadka
mer, niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang (2). 

(1) Cass., 19 juni 1939 (A.C., 1939, 184) (Bull. 
en Pas., 1939, I, 317); 13 dec. 1943 (A.C., 1944, 
54) (Bull. en Pas., 1944, I, 108); 1 april 1946 
(A.C., 1946, 125) (Bull. en Pas., 1946, I, 124); 
16 feb. 1982, A.R. nr. 7146. 

Zie Cass., 15 feb. 1886 (Bull. en Pas., 1886, I, 
77); 28 mei 1912 (ibid., 1912, I, 283), 20 maart 
1944 (ibid., 1944, I, 266). 

(2) Cass., 19 juni 1939 (A.C., 1939, 184) (Bull. 
en Pas., 1939, I, 317); 10 feb. 1943 (A.C., 1943, 
39) (Bull. en Pas., 1943, I, 60). 

(WAUTERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8201) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1983 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschu!digingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 5 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, en 4 van de wet 
van 20 april 187 4 op de voorlopige hech
tenis woordelijk weergegeven als volgt : 
Uit bovenvermelde wettest blijkt zeer 
duidelijk dat bij de bevestiging van een 
aanhoudingsmandaat de aangehoudene 
het volledige recht heeft zich te verdedi
gen en zich door een advokaat te Iaten 
bijstaan. Het is duidelijk dat, zo die 
advokaat enige nuttige bijstand wil leve
ren, hij de absolute noodzakelijkheid 
moet hebben om met zijn client te spre
ken des te meer daar hij bij de bevesti
ging van het aanhoudingsmandaat het 
dossier niet mag inzien. Wauters Andre 
had onmiddellijk na zijn aanhouding een 
advokaat gevraagd, die echter ondanks 
de ontvangen provisie hem de drie eer
ste dagen niet is gaan bezoeken zodat 
hij uiteindelijk in catastrofe op zijn hui
dige advokaat beroep heeft gedaan. Dat 
deze advokaat zich onmiddellijk naar het 
gevang te Vorst begeven heeft om daar 
om 17 uur te vernemen dat zijn client 
nog steeds in verhoring was. Uiteindelijk 
heeft ondergetekende advokaat zijn 
client kunnen zien om 21 u. 25, om na 2 
a 3 minuten te vernemen dat hij moest 
buiten gaan want dat het gevang om 
21 u. 30 gesloten was. Op zijn verzet 
werd hem gezegd dat, zo hij niet buiten
ging, hij voor de nacht zou ~pgesloten 
worden in het gevang. Het IS onaan
vaardbaar dat daags v66r de verschij
ning voor de bevestiging van h7t aanhou
dingsmandaat, op het ogenbhk dat de 
advokaat het dossier niet mag zien, hij 
daags v66r deze verschijning in .~e 
onmogelijkheid gezet wordt met ZIJn 
client te spreken en dus een redelijke 
verdediging naar voor te brengen. Inder
daad, de gerechtelijke politie werkt 
onder de controle van de onderzoeks
rechter. Deze moest weten dat Wauters 
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daags nadien voor de raadkamer moest 
verschijnen en moest dan ook zo de 
schikkingen treffen dat Wauters met zijn 
advokaat kon spreken. Zelfs was de eer
ste aangesproken advokaat ter zake 
gebleven, was het voor hem onontbeer
lijk geweest van zijn client te vernemen 
wat er op die dag van 2 juni gebeurd is 
en waarover die ondervragingen gegaan 
waren. Het is nu een recht dat iedereen 
die aangehouden is, door een advokaat 
bijgestaan te worden en met hem volle
dig de zaak te kunnen bespreken. Dit is 
ter zake, door de houding van de gerech
telijke politie die Wauters zolang vastge
houden heeft dat een gesprek met zijn 
advokaat niet meer mogelijk was, niet 
kunnen gebeuren. Onderzoeksrechter 
had hier de controle over. Het is hier 
dus een flagrante schending van de rech
ten van de verdediging, van het recht 
dat ieder betichte heeft van bijgestaan te 
worden door zijn advokaat en met hem 
zijn verdediging te bespreken. Daardoor 
heeft Wauters voor de raadkamer geen 
verdediging kunnen krijgen. Daar waar 
het arrest zegt dat het de verdachte 
mogelijk was uitstel te vragen tot een 
later uur op dezelfde dag, dient opge
merkt te worden dat dit voorgesteld 
werd door de voorzitter van de raadka
mer, maar dat de procureur des Konings 
geweigerd heeft daar op in te gaan en 
geiiist heeft dat de zaak onmiddellijk zou 
behandeld worden. Dat bijgevolg de 
kamer van inbeschuldigingstelling ten 
onrechte naast deze schending van de 
rechten van de verdediging is voorbijge
gaan en de beslissing van de raadkamer 
heeft bevestigd. Dat de kamer van inbe
schuldigingstelling integendeel de beslis
sing van de raadkamer had moeten wij
zigen, zeggen dat zij ten onrechte over 
de schending van de verdediging is heen
gegaan en het aanhoudingsmandaat 
bevestigd heeft : 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, ongeacht of 
de beroepen beschikking van de 
raadkamer tot bevestiging van het 
bevel tot aanhouding nietig is of 
niet, bevoegd is om, binnen de ter
mijn bepaald bij artikel 20, zevende 
lid, van de wet van 20 april 1874, het 
bevel tot aanhouding te handhaven; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dat punt te worden aange-

vochten, over eisers hoger beroep 
heeft beslist binnen vijftien dagen 
nadat het boger beroep was inge
steld; dat het, onder vermelding van 
de gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
nauwkeurig de ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden aangeeft 
die in het belang van de openbare 
veiligheid de voorlopige hechtenis 
van eiser vereisen; dat het arrest 
mitsdien de beslissing die het op 
eigen beweegredenen laat steunen, 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel, nu het enkel 
opkomt tegen de regelmatigheid van 
de procedure voor de raadkamer, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de sub-
. stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

20 juli 1983 - Vakantiekamer - Voor
zitter : ridder de Schaetzen, voorzitter -· 
Verslaggever : de h. Matthijs - Gelijk
luidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Croes, Brussel. 

Nr. 610 

VAKA~ITIEKAMER - lll aUg'U§tUs 1983 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF 
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ZAKEN - GEWEITIGDE VERDENKING - VER
ZOEK GEGROND OP FElTEN DIE AAN SOM
MIGE LEDEN VAN EEN RECHTBANK EN AAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEN LASTE WOR
DEN GELEGD - NIET ONTVANKELIJK VER

ZOEK. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF

ZAKEN - VERZOEK GEGROND OP FElTEN DIE 
AAN SOMMIGE LEDEN VAN EEN RECHTBANK 
EN AAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEN 
LASTE WORDEN GELEGD- NIET ONTVANKE

LIJK VERZOEK. 

1' en 2' Niet on tvankelijk is het verzoek 
tot verwijzing wegens gewettigde ver
denking dat is gegrond op feiten die 
aan drie Jeden van een rechtbank, en 
niet aan de rechtbank in haar geheel, 
alsook aan het openbaar ministerie 
ten laste worden gelegd (1). (Artt. 542 
tot 552 Sv.) 

(SABLON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3079} 

RET HOF; - Gelet op het op 
10 juni 1983 ter griffie van het Hof 
binnengekomen verzoekschrift dat 
ertoe strekt de zaak op grond van 
gewettigde verdenking te onttrek
ken aan de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel waarvan de tweede kamer 
uitspraak moet doen over de bij 
haar tegen eiser aanhangig ge
maakte zaak met parketnotitie
nummer 75.50.2593/80; 

grieven aanvoert als die welke zijn 
uiteengezet in het op 25 februari 
1983 ter griffie van het Hof inge
diende verzoekschrift en welke bij 
voormeld arrest van het Hof zijn 
onderworpen; 

Overwegende dat eiser bovendien 
tot staving van dit verzoekschrift 
aanvoert « dat verzoeker op 15 mei 
1983 bij de minister van Justitie, op 
grond van de artikelen 483, 484, 485, 
486 en volgende van het Wetboek 
van Strafvordering, meer bepaald 
wegens valsheid in geschriften, en 
op grond van artikel 197 van het 
Strafwetboek, klacht heeft inge
diend tegen de tweede kamer van 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel die op donderdag 25 november 
1976 samengesteld was uit de h. 
Marescaux, rechter, die het ambt 
van voorzitter waarnam, en mevr. J. 
Cuvelier, echtgenote Roulet, en de h. 
Joosten, rechters, alsook tegen de h. 
Haag, eerste substituut van de pro
cureur des Konings »; 

Overwegende dat het verzoek tot 
onttrekking op grond van gewet
tigde verdenking enkel ertoe kan 
strekken de zaak te onttrekken aan 
een gerecht of aan een onderzoeks
rechter en ze te doen verwijzen 
naar een ander gerecht of onder
zoeksrechter; 

Dat het verzoekschrift niet ont
vankelijk is, in zoverre het gegrond 
is op feiten die aan het openbaar 
ministerie worden verweten; 

Dat het verzoekschrift, in zoverre 
het gegrond is op feiten die aan drie 
!eden van de correctionele recht

Overwegende dat het verzoek- bank worden verweten en niet aan 
schrift niet ontvankelijk is, in de gehele rechtbank, niet kan wor
zoverre verzoeker daarin dezelfde den beschouwd als het in de artike
------------------l len 542 tot 552 van het Wetboek van 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 4 mei 1983; 

\1) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1154) en 
Cass., 2 apnl 1980, (A.C., 1979-80, nr. 503). 

Strafvordering bedoelde verzoek tot 
verwijzing op grond van gewettigde 
verdenking; 
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Dat, zelfs als zouden de in het 
verzoekschrift aangevoerde gronden 
kunnen worden beschouwd als een 
grond tot wraking van de in het ver
zoek aangewezen rechters, dan nog 
uit de artikelen 835 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat 
het Hof niet bevoegd is om daarvan 
kennis te nemen; 

Dat het verzoekschrift ook in dat 
opzicht niet ontvankelijk is; 

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

18 augustus 1983 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Grain
dorge, Brussel. 

Nr. 611 

VAKANTIEKAMER - 18 augustus 1983 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA· 
VING VAN DE HECHTENIS- REDENGEVING. 

Niet naar recht met redenen omkleed, 
als vereist door art. 5 Wet Voorlopige 
Hechtenis, is het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis slechts verantwoordt door de uit
zonderlijke ernst van de feiten en het 
gevaar voor collusie en door de over
weging dat een invrijheidstelling 
onverenigbaar is met de behoeften van 
het onderzoek, zonder de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden, die 
eigen zijn aan de zaak of de persoon
lijkheid van verdachte en die de open
bare veiligheid raken, nauwkeurig te 
omschrijven (1). 

(1) Zie Cass., 15 dec. 1982 (A.C., 1982-83, 
nr 228} 

(VIDAL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3082) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1983 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 5 en 19 
van de wet op de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de ten taste gelegde feiten 
uitzonderlijk ernstig zijn, dat Juan 
Bosch Hernandez, die poogde te ont
vluchten, op 19 mei 1983 voor de 
onderzoeksrechter formeel, en in 
weerwil van het feit dat eiser de fei
ten ontkende, heeft verklaard dat 
eiser hem het wapen voor de prijs 
van 100.000 frank heeft verkocht, 
dat een invrijheidstelling in de hui
dige stand van de rechtspleging vol
ledig onverenigbaar is met de 
behoeften van het oo.derzoek die in 
een zo belangrijke zaak « duidelijk 
voor zichzelf spreken >>; 

Dat het arrest zich daarenboven 
beroept op het gevaar voor 
collusie >>; 

Overwegende dat het arrest met 
die consideransen de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden niet 
aangeeft die eigen zijn aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de ver
dachte en die de openbare veiligheid 
dermate raken dat zij de handha
ving van de voorlopige hechtenis 
noodzakelijk maken; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie die op de grif
fie van het Hof is neergelegd op 
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12 augustus 1983, dat is buiten de 
door artikel 420 bis van het W etboek 
van Strafvordering voorgeschreven 
termijn; vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Bergen. 

18 augustus 1983 - 2' !tamer - Voor
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Poupart - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. L. Van 
Boeckel, Brussel. 

Nr. 612 

VAKANTIEKAMER - 11! augustus 1983 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BETE

KENING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING 
- VORMVOORSCHRIFTEN VAN ART. 97 SV. -
NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SCHREVEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING - REDENGEVING. 

1" De vormvoorschriften van art. 97 Sv. 
voor de betekening van het bevel tot 
aanhouding zijn noch substantieel 
noch voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; het verzuim daarvan en 
met name het niet-vermelden van de 
dagtekening op het aan de verdachte 
afgegeven afschrift van het aanhou
dingsbevel brengt slechts nietigheid 
van de betekening en onwettigheid 
van de do01· de rechter bevolen aan
houding mee als daardoor het recht 
van verded1ging is m1skend of de aan
houd willekeurig is geworden (1). 

'1) Cass., 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, 1348). 

2" Naar recht met redenen omkleed is 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat een bevel tot 
aanhouding bevestigt op grand dat de 
verdachte opzettelijk de goede gang 
van het onderzoek belemmert door 
geen gevolg te geven aan de oproepin
gen, en dat er ernstige redenen 

i!Lilestaan om te vrezen dat de ver
dachte, zo hij in voorlopige vrijheid 
zou worden gesteld, zich aan het 
gerecht zal onttrekken en het onder
zoek opnieuw zal belemmeren, meer 
bepaald door afspraken te maken met 
mededaders of medeplichtigen die nag 
moeten worden ondervraagd. Het 
arrest stelt aldus gegevens vast die 
eigen zijn aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte en die ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den opleveren welke de openbare vei
Iigheid raken (2). 

(MELCHIOR) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 3112) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1983 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, aigeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet en 97, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het arrest het tegen eiser ver
leende bevel tot aanhouding bevestigt, 

terwijl het aan eiser betekende 
afschrift van dat aanhoudingsbevel, dat 
voor hem geldt als origineel, niet is 
gedagtekend door de onderzoeksrechter 
die op het afschrift met de hand geschre
ven wijzigingen heeft aangebracht in de 
getypte redengeving, het bevel derhalve 
nietig is en het ontbreken van de dagte
kening het niet mogelijk maakt na te 
gaan of het bevel wei degelijk is ver
leend binnen de termiJn van vierentwin-

(2) Zie Cass., 9 feb. 1982 (A.C., 1981 82, 
nr. 350) 
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tig uur na de aanvang van de vrijheids-~ 
beroving van eiser, dus na 19 mei 1983 
om 23 u. 45 : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
Grondwet geen enkele rechtsvorm 
voorschrijft wanneer het aanhou
dingsbevel aan de verdachte binnen 
de vierentwintig uur na diens aan
houding wordt betekend; dat het in 
dat verband uitdrukkelijk verwijst 
naar artikel 97 van het W etboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat de rechtsvor
men die krachtens artikel 97 bij de 
betekening van het aanhoudingsbe
vel in acht moeten worden genomen 
geen substantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men zijn; dat de niet-inachtneming 
ervan slechts dan de nietigheid van 
de betekening en derhalve van de 
door de rechter bevolen aanhouding 
tot gevolg heeft wanneer de verdedi
ging door dat verzuim in haar recht 
is geschaad of de aanhouding wille
keurig is geworden; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser is aangehou
den op 19 mei 1983 om 23 u. 45 en 
dat het tegen hem verleende aan
houdingsbevel hem op 20 mei 1983 
om 21 uur is betekend; 

Dat bijgevolg het recht van verde
diging niet is miskend en dat het 
beginsel van de door de Grondwet 
gewaarborgde persoonlijke vrijheid 
volledig is gevrijwaard; dat de 
omstandigheid dat het aan eiser 
overhandigde afschrift van het aan
houdingsbevel niet gedagtekend was 
geen gevolgen heeft voor de wettig
heid van de bestreden beslissing; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6.2 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, 7 van de Grondwet, 1, 
tweede lid, en 2 van de wet van 20 april 
1974 op de voorlopige hechtenis, 

doordat het arrest het tegen eiser ver
leende aanhoudings bevel bevestigt, 

terwijl, eerste onderdeel, het aanhou
dingsbevel vermeldt « dat verdachte 
opzettelijk de goede gang van het onder
zoe!< belemmert door ... geen gevolg te 
geven aan de oproepingen >>, hetgeen een 
foutieve redengeving is daar eiser dok
tersattesten heeft ingediend om zijn 
afwezigheid te rechtvaardigen en die 
attesten niet zijn betwist; 

tweede onderdeel, het aanhoudingsbe
vel bovendien vermeldt « dat verdachte 
opzettelijk de goede gang van het onder
zoe!< belemmert door ... bij zijn onder
vraging niet te antwoorden op de hem 
gestelde vragen en door te doen alsof hij 
van niets wist », ofschoon eiser in 1966 
een hersenbloeding heeft gehad die 
motorische en spraakstoornissen tot 
gevolg heeft gehad en een aanzienlijk 
geheugenverlies heeft teweeggebracht, 
eiser ernstig spraakgestoord is en niets 
veinst, nu die stoornissen door deskun
dige Walter Poelman in zijn verslag wor
den bevestigd; 

derde onderdeel, het aanhoudingsbevel 
tevens vermeldt dat verdachte geen 
gevolg heeft gegeven aan de oproepingen 
« zoals trouwens de andere in de zaak 
betrokken personen », ofschoon dit feit, 
dat op andere personen betrekking 
heeft, niet aan eiser kan worden verwe
ten en niet eigen is aan de persoonlijk
heid van verdachte; 

vierde onderdeel, in elke vordering of 
verslag gewag wordt gemaakt van het 
feit dat eiser lid is geweest van « de 
sekte " des Trois Saints Cceurs ", waarr 
over een later berucht geworden proces 
is gevoerd », eiser hierdoor in een ver
dacht daglicht komt te staan terwijl hij 
nochtans in dat proces is vrijgesproken; 

vijfde onderdeel, het aanhoudingsbevel 
gewag maakt van de gedragingen van 
derden, de eigenlijke bedoeling hiervan 
is geweest de ondervrag111g uit te Iokken 
van personen die in het buitenland 
wonen of er verbliJven, ofschoon de 
internationale overeenkomsten derge-
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lijke onderzoeksverrichtingen in het 
kader van een in een belastingzaak 
gevoerd onderzoek verbieden : 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat het Hof, om uit
spraak te doen over die onderdelen 
van het middel, verplicht zou zijn 
om feitelijke gegevens na te gaan; 
dat het daartoe elke bevoegdheid 
mist; 

Dat het eerste en het tweede 
onderdeel van het middel niet ont
vankelijk zijn; 

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

zijds de gronden overneemt van het 
aanhoudingsbevel waaruit blijkt 
<< dat verdachte opzettelijk de goede 
gang van het onderzoek belemmert 
door, evenals de andere in de zaak 
betrokken personen, geen gevolg te 
geven aan de oproepingen, door bij 
zijn ondervraging niet te antwoor
den op de hem gestelde vragen en 
door te doen alsof hij van niets 
wist », anderzijds eraan toevoegt 
<< dat, gelet op het feit ... dat zowel 
verdachte als de andere in deze 
fraudezaak betrokken personen 
systematisch de goede gang van het 
onderzoek dwarsbomen, er ernstige 
redenen bestaan om te vrezen dat 
verdachte, zo hij voorlopig in vrij
heid zou worden gesteld, zich aan 
het gerecht zal onttrekken en het 
onderzoek opnieuw zal belemmeren, 
meer bepaald door afspraken te 
maken met mededaders of mede
plichtigen die nog moeten worden 
ondervraagd »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
gegevens vaststelt die eigen zijn aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
eiser, die ernstige en uitzonderlijke 
omstandlgheden opleveren en die de 
openbare veiligbeid raken; dat het 
aldus de bevestiging van het bevel 
tot aanhouding verantwoordt; 

Dat het derde onderdeel van bet 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat bet vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van het middel kritiek oefent op de 
vordering van het openbaar ministe
rie en bet verslag van de onder
zoeksrechter en derhalve geen 
betrekking beeft op de bestreden 
beslissing; dat bet niet ontvankelijk 
is; 

W at bet vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van bet middel berust op bewerin
gen die geen enkele steun vinden in 
de bestreden beslissing noch in de 
overige stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan; 

Dat het feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat de sub
stantHlle 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. 

18 augustus 1983 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. C. Geor
ges, Brussel. 

Nr. 613 

VAKANTIEKAMER - 18 augustus 1983 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDE 
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D!GING - M!DDEL HIERUIT AFGELE!D DAT 
EEN STUK NIET B!J HET DOSSIER IS 
GEVOEGD - MIDDEL VOOR DE EERSTE MAAL 
VOOR HET HOF AANGEVOERD - NIET ONT
VANKELIJK M!DDEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - NOTA PER 
BRIEF AAN DE RECHTER TOEGESTUURD -
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

3° BEWIJS STRAFZAKEN GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
M!DDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1" Voor het Hof mag niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd het middel 
hieruit afgeleid dat stukken niet zijn 
gevoegd bij het aan de appelrechter 
voorgelegde dossier (1). 

2" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een verweernota die hem per brief 
is toegestuurd (2). 

3" In strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter de geloof
waardigheid en de juistheid van de 
verklaringen van de partijen in feite, 
mits hij de bewijskracht niet miskent 
van de akte waarin ze zijn opgenomen 
(3). 

(LEONARD) 

ARREST ( vertaling') 

(A.R. nr. 3137) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 7 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 82). 

(2) Cass., 9 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1079). 

(3) Cass., 22 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr 303). 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens diefstallen ten nadele van een 
zekere Robert Calonne, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep het openbaar ministerie op de 
terechtzitting van 18 mei 1983 had aan
gezocht om de enige getuige van de fei
ten, de heer Calonne, te dagvaarden, die 
op de terechtzitting van 25 mei diende te 
verschijnen, het openbaar ministerie op 
die zitting aankondigde dat genoemde 
getuige de dag voordien, namelijk op 
24 mei, overleden was, en het hof van 
beroep de zaak onmiddellijk in beraad 
heeft genomen ofschoon bij het dossier 
geen enkel uittreksel uit de akte van de 
burgerlijke stand noch enige ander stuk 
is gevoegd tot vaststelling van het over
lijden van de heer Calonne; het recht 
van de verdediging van eiser aldus is 
miskend; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het verweerschrift dat door 
eisers raadsman aan de zevende kamer 
van het hof van beroep is toegezonden 
bij een in de inventaris van de stukken 
van de rechtspleging vermelde brief, 
ofschoon in dat verweerschrift de elf aan 
de getuige Calonne te stellen vragen 
waren samengevat alsook de elf leemtes 
in het voorbereidend onderzoek : 

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

waarop het Hof yermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter de schending van zijn 
recht van verdediging heeft aange
voerd waarop hij zich thans beroept; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel pas nu voor het Hof is voor
gedragen en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Wat 
treft : 

het tweede onderdeel be-

Overwegende dat de feitenrechter 
niet verplicht is te antwoorden op 
een hem bij brief toegestuurd ver
weerschrift dat niet regelmatig is 
voorgelegd tijdens de terechtzitting; 
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Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het tweede middel, eerste onder
dee], hieruit afgeleid dat het volgens het 
arrest te betreuren is dat tijdens het 
onderzoek het een en het ander niet is 
nagegaan, en dat de oprechtheid van het 
slachtoffer niet in twijfel kan worden 
getrokken, 

terwijl het slachtoffer noch door de 
onderzoeksrechter noch ter zitting van 
de correctionele rechtbank onder eed 
was ondervraagd zodat het hof van 
beroep geen enkele reden had om, zoals 
ten deze, de oprechtheid van het slacht
offer als hoven aile twijfel verheven te 
beschouwen; het hof van beroep, om zich 
van de oprechtheid van het slachtoffer te 
overtuigen, diens verklaringen had moe
ten overnemen en pas daaruit eventueel 
de gevolgtrekking had mogen maken dat 
die verklaringen onmogelijk op een dwa
ling konden berusten; het arrest, nu het 
zonder nadere precisering aanneemt dat 
de oprechtheid van het slachtoffer niet 
in twijfel kon worden getrokken, zich 
beperkt tot een algemene redengeving 
die in gelijk welk ander strafgeding van 
toepassing kon zijn geweest; 

tweede onderdeel, het arrest vermeldt 
dat de geestesstoornis van de 

beklaagde de door het slachtoffer ver
melde feiten waarschijnlijk maakt », 

terwijl er geen enkel verband bestaat 
tussen, enerzijds, de geestesstoornis van 
eiser en, anderzijds, de feiten zoals ze 
door het slachtoffer zijn uiteengezet; uit 
het feit dat eiser geestesgestoord is nog 
niet kan worden afgeleid dat de feiten 
waarschijnlijk zo zijn gebeurd zoals ze 
door het slachtoffer zijn uiteengezet; het 
arrest dus niet voldoende met redenen is 
omkleed: 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder 

bewijsmiddel voorschrijft, de feiten
rechter de geloofwaardigheid en de 
juistheid van de verklaringen van 
de partijen in feite beoordeelt, mits 
hij de bewijskracht niet miskent 
van de akte waarin ze zijn opgeno
men; dat het middel, in zoverre het 
die beoordeling bekritiseert, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het hof van beroep, bij ontsten
tenis van conclusies, niet verplicht 
was om aan te geven op welke 
gronden het van oordeel is dat de 
oprechtheid van het slachtoffer niet 
in twijfel kan worden getrokken en 
dat diens verklaringen overtuigen
der zijn dan die van eiser; dat het 
middel in zoverre 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, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 augustus 1983 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Legros, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. M. Lan
caster, Brussel. 
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ALF ABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade 
- Geen vaststelling waaruit kan worden afgew 
leid dat de schade, zeals zij zich heeft voorge~ 
daan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout 
die ten laste van een andere bestuurder is 
vastgesteld - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. 1209 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Fout - Beoordeling. 1262 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Vergoedende interesten- Begrip. 1261 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Personeelslid van de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen - Overlijden van 
een personeelslid ten gevolge van een ongeval 
- Recht van de maatschappij om van de 
dader van het ongeval terugbetaling te vorde
ren van een deel van de vooruitbetaalde 
maandwedde - Voorwaarde en grenzen. 1244 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor de zaak die men 
onder zijn bewaring heeft - Gebrek van de 
zaak - Begrip. 1257 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burenhinder - Hinder veroorzaakt door wer
ken die de gemeente door een aannemer heeft 
laten uitvoeren - Afwijzing van de vordering 

INHOUDSOPGAVE 

van de eigenaar tegen de gemeente gegrond 
op de artt. 11 Gw. en 544 B.W. - Feiten waar
uit niet blijkt dat het evenwicht tussen nabu
rige eigendommen is verbroken, waardoor 
toepassing van die bepalingen kan worden 
gemaakt - Beslissing naar recht verant
woord. 1224 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burenhinder - Buurtschapsstoornis ten 
gevolge van werken op een naburig erf -
Aansprakelijkheid van de eigenaar van het 
erf waar die stoornis ontstaat of van diegene 
die ten aanzien van dat erf beschikt over een 
van de attributen van het eigendomsrecht -
Begrip. 1256 

Advocaat 
Raad van de Orde - Kennisneming van 
tuchtzaken. 1220 

Advocaat 
Raad van de Orde - Dagvaardingstermijn in 
tuchtzaken. 1220 

Advocaat 
Raad van de Orde - Raad van de Orde die, 
met miskenning van het recht van verdedi
ging, over feiten, die ten laste van een advo
caat kunnen worden gelegd, beraadslaagt 
voordat, door toedoen van de stafhouder bij 
de raad, tuchtvervolgingen aanhangig zijn 
gemaakt - Onwettige handelwijze. 1220 

Arbeidsongeval 
Toepassingsgebied - Inrichters van vakan
tiekolonies en door hen tewerkgestelde moni
toren en bewakers - Vakantiekolonie -
Begrip. 1294 
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Arbeidsongeval 

Begrip - Oorzakelijk verband tussen ongeval 
en letsel - Vermoeden - Tegenbewijs. 1337 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Tijdelijke, gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid - Wedertewerkstelling. 

1335 

Arbeidsongeval 
Bepalingen betreffende de verjaring - Open
bare orde. 1330 

Arbeidsovereenkomst 
Verjaring - Toepassing art. 2274 B.W. -
Begrip. 1333 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst - Arbeidsongeschi ktheid ten 
gevolge van een andere dan een beroeps
ziekte - Geneesheer door de werkgever 
gemachtigd om na te gaan of de werknemer 
werkelijk arbeidsongeschikt is - Vaststellin
gen - Draagwijdte. 1296 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst - Arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een andere dan een beroeps
ziekte - Bewijs van de ongeschiktheid -
Begrip. 1296 

Arbeidsovereenkomst 
Ontslag - Dringende reden 
door de rechter. 

Beoordeling 
1332 

Architect ( tucht en bescherming van de 
titel) 
Tekortkoming aan de regels inzake de plich
tenleer- Begrip. 1214 

B 

Bescherming van de maatschappij 
Vordering tot internering - Kamer van 
inbeschuldigingstelling mag niet bij afzonder
lijke beslissingen enerzijds het feit bewezen 
verklaren en zich uitspreken over de geestes
toestand van de verdachte op het ogenblik 
van dat feit, en anderzijds uitspraak doen 
over de geestestoestand van de verdachte ten 
tijde van de internering. 1267 

Bescherming van de maatschappij 
Kamer van inbeschuldigingstelling die te be
slissen heeft over een vordering tot interne
ring - Toepasselijke regels van rechtsple
ging. 1267 

Betekening van exploten 
Betekening aan een partij die in het buiten
land woont, maar in Belgie keuze van woon
plaats heelt gedaan - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 40 - Betekening van een akte van verzet 
tegen een verstekvonnis in het buitenland 
gedaan niettegenstaande die keuze van woon
plaats- Gevolg. 1328 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Voor de bewijsvoering 
toepasselijke regels - Macht van de rechter 
- Artikel876 van bet Gerechtelijk Wetboek. 

1290 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijft - Overtui
ging van de rechter wettig gegrond op aile 
regelmatig verkregen en aan de tegenspraak 
van partijen onderworpen gegevens. 1248 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen bij
zonder bewijsmiddel voor~chrijft - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrechter. 

1366 

Bioscoop 
Europese Gemeenschappen - E.E.G.-Ver
drag, artt. 36 en 85 - Overeenkomst betref
fende het recht tot vertoning van een film -
Geldigheidsvereisten - Toezicht van de rech
ter. 1346 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Tuchtvervolgingen en tuchtsancties - In 
beginsel geen geschillen over burgerlijke 
rechten, in de zin van art. 92 Gw. 1214 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Tuchtvervolgingen en tuchtsancties - In 
beginsel geen geschillen over burgerlijke 
rechten, in de zin van art. 92 Gw. 1214 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Tdchtvervolgingen en tuchtsancties vallen 
niet onder de geschillen in de zin van art. 92 
c~ un 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Tuchtvervolgingen en tuchtsancties vallen 
niet onder de geschillen in de zin van art. 92 
c~ un 
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c 

Cassatie 
Bevoegdheid Strafzaken - Verdachte bij 
afzonderlijke beschikkingen wegens verschil
lende feiten verwezen naar correctionele 
rechtbanken die niet ressorteren onder het 
rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep -
Verzoek tot regeling van rechtsgebied 
gegrond op samenhang - Beoordeling door 
het Hof. 1254 

Cassatie 
Omvang Strafzaken - Strafvordering -
Vordering tot internering - Twee afzonder
lijke beslissingen over het bewezen zijn van 
het feit en de geestestoestand van de ver
dachte op het ogenblik van het feit, enerzijds, 
en over de geestestoestand van de verdachte 
ten tijde van de internering, anderzijds -
Voorziening tegen de tweede beslissing -
Draagwijdte. 1267 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Sam en loop van mis
drijven - Een enkel misdadig opzet -
Veroordeling tot een enkele straf- Afzonder
lijke geldboete opgelegd wegens het misdrij! 
bepaald bij art. 73, § 1, van het Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waarde 
(Wet van 3 juli 1969 zoals die van kracht was 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
10 februari 1981 betreffende de strafrechte
lijke beteugeling van de belastingsontdui
king) - Vernietiging beperkt tot de onwettig 
opgelegde geldboete - Geen verwijzing. 1302 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Vervallenverklaring 
van het recht tot sturen als straf - Vernieti
ging wegens onwettigheid van die straf -
Volledige vernietiging met venvijzing. 1358 

Cassatiemiddelen 
Directe belastingen - Middel waarin schen
ding van art. 97 Gw. word t aangevoerd -
Schending van die grondwettelijke bepaling 
- Begrip. 1230 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grond van niet-ontvan
kelijkheid - Grand viln niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleid dat recht en feiten in 
het middel vermengd zijn, zodat het Hof zou 
verplicht zijn feitelijke gegevens te toetsen -
Bestreden arrest met de voor het onderzoek 
van het mlddel vereiste vaststellingen -
Grand van niet-ontvankelijkheid niet aan-
neembaar. 1315 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvan
kelijkheid - Grand van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen tegen een memorie van 
antwoord waarin een middel van niet-ontvan
kelijkheid wordt aangevoerd die is afgeleid 
uit het niet tijdig instellen van het cassatiebe
roep - Niet-ontvankelijkheid afgeleid uit het 
ontbreken in de memorie van antv.roord van 
de opgave van de woonplaats en, in elk geval, 
van de volledige verblijfplaats van de ver
weerder - Verzuim waardoor de partij die de 
exceptie opwerpt, niet geschaad is in haar 
belangen - Grand van niet-ontvankelijkheid 
niet aanneembaar. 1315 

Cas sa tiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvan
kelijkheid tegen een memorie van antv.roord 
opgeworpen - Niet-ontvankelijkheid hieruit 
afgeleid dat de memorie is opgemaakt door 
een partij in hoedanigheden waarin zij niet 
bevoegd is om in rechte op te treden - Cassa
tieberoep aan die partij betekend in de hoeda
nigheden waarin zij haar memorie van ant
woord heeft neergelegd - Grond van niet
ontvankelijkheid niet aanneembaar. 1315 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarin niet wordt aan
gegeven in welk opzicht een wetsbepaling is 
geschonden - Niet ontvankelijk middel. 1248 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Vaag middel - Niet ontvanke
lijk middel. 1248 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Schendihg van het recht ~an 
verdediging - Middel hieruit afgeleid dat een 
stuk niet bij het dossier is gevoegd - Middel 
voor de eerste maal voor het Hof aangevoerd 
- Niet ontvankelijk middel. 1366 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Feitelijke bewering die 
steun vindt noch in de bestreden beslissing 
noch in de gedingstukken - Middel zonder 
feitelijke grondslag. 1300 

Cassatiemiddelen 
Stra!zaken - Stra!vordering - Middel dat op 
een onjuiste lezing van de bestreden beslis
sing berust- Gemis aan feitelijke grondslag. 

1248 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel gegrond op een 
wettelijke bepaling die de openbare orde 
raakt - Nieuw middel - Ontvankelijk mid
del. 1281 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvan
kelijkheid tegen een middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het middel nieuw is -



-4-
Middel waarvan de appelrechter kennis heeft 
genomen door de conclusie van de eiseres -
Geen nieuw middel - Grand van niet-ontvan
kelijkheid niet aanneembaar. 1315 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op de 
regelmatigheid van Ue dagvaarding voor de 
appelrechter - Eiser die zich over de grand 
van de zaak heeft verdedigd - Onontvanke
lijkheid. 1304 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middelen met enkel kri
tiek op redenen die geen invloed hebben op 
de wettigheid van de bestreden beslissing -
Middel zonder belang. 1319 

Cassatiemiddelen 
Voorlopige hechtenis - Mlddel betreffende 
de regelmatigheid van de procedure voor de 
raadkamer- Onontvankelijk. 1360 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vermelding van de wet
telijke bepalingen - Bepalingen zonder ver
band met de aangevoerde grief. 1264 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel zonder enig verband 
met de bestreden beslissing - Niet ontvanke
lijk. 1246 

D 

Dagvaarding 
Strafzaken - Geldigheid van de dagvaarding 
- Toepasselijke wetsbepalingen en regels -
Artikel 184 van het Wetboek van Strafvorde
ring. 1304 

Diefstal en afpersing 
Zware diefstal - Bestanddelen. 1248 

Douane en accijnzen 
Vrijstelling van invoerrechten - Vrijstelling 
toe:!_Jasselijk op de vervoermiddelen die wor-

11 den ingevoerd door de ondernemingen wier 
exploitatiezetel in het buitenland is gelegen 
- Voorwaarde. 1240 

Douane en accijnzen 
Invoer - Inklaring - Verplichte ambtsver
richting zelfs voor de van invoerrechten vrij
gestelde koopwaar. 1240 

Douane en accijnzen 
Regelmatig proces-verbaal van de ambtena
ren van douane en accijnzen - Materi(He 
vaststelling - Wettelijke bewijswaarde -
Grenzen. 1240 

E 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, art. 67 - Kapitaalverkeer -
Richtlijn van 11 mei 1960 - Belgische rege-
ling betreffende de wisselcontrole Over-
eenstemming. 1269 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag1 art. 177 - Vraag betreffende 
de overeenstemming van de Belgische wetge
ving met het Verdrag of met de door de instel
lingen van de Gemeenschap verrichte hande
lingen - Onbevoegdheid van het Hof van Jus
title van de Europese Gemeenschappen .. 1269 

Europese Gemeenschappen 
E.E.G.-Verdrag, artt. 36 en 85 - Overeen
komst betreffende het recht tot vertoning van 
een film - Geldigheidsvereisten - Toezicht 
van de rechter. 1346 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement gesloten wegens ontoereikend 
actief - Schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het vonnis gedurende een maand - Bete
kening van het cassatieberoep aan de curator 
gedurende die termijn. 1279 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement van de verzekeraar van de bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen Toewijzing aan het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds van 
de bedragen die de schuldenaars van de ver
zekeraar verschuldigd zijn. 1281 
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G 

Gerechtskosten 
Strafzaken - ProcessenMverbaal van de 
terechtzitting die melding maken van de kos
ten voor het verhoor van een getuige doch 
niet van diens eedaflegging - Nietigheid van 
de rechtspleging. 1343 

Gerechtskosten 
Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Cassa
tie van de beslissing van een tuchtraad van 
beroep van de balies op het cassatieberoep 
van een advocaat - Kosten van het cassatie
geding ten laste van de Staat. 1220 

Grondwet 
Gelijkheid van de Belgen voor de wet -
Tuchtsanctie door het tuchtrechtscollege 
beoordeeld, rekening houdende met de om
standigheden eigen aan de zaak - Zwaardere 
bestraffing van een beklaagde dan een andere 
- Geen schending van vorenvermelde grond
wettelijke regel. 1324 

Grondwet 
Artikel 116 - Postambtenaar, rekenplichtige 
in de zin van art. 116 Gw. - Begrip. 1353 

H 

Hoger beroep 
Strafzaken - Aanhangigmaking van de zaak 
bij de rechter in hoger beroep. 1304 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis gewezen op verzet -
Hoger beroep tegen dat vonnis ingesteld door 
het openbaar ministerie - Ontvankelijk 
hager beroep. 1340 

Hoger beroep 
Tuchtzaken- Art. 1068, tweede lid, Gerechte-
lijk Wetboek Onderzoeksmaatregel -
Begrip. 1217 

Hoger beroep 
Tuchtzaken - Beslissing van de eerste rech
ter waarbij uitspraak wordt gedaan over de 
ontvankelijkheid van het verzet en herope-

ning van de debatten is bevolen om de 
beklaagde in staat te stellen zich over de zaak 
zel£ te verdedigen - Hoger beroep tegen die 
beslissing - Gevolg. 1217 

Huur van goederen 
Handelshuur - Kampeerterrein - Diensten 
en leveringen - Eijzaak van de verhuring -
Geen handelshuurovereenkomst. 1276 

I 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Belastingplichtige met 
woonplaats in Belgie - Begrip. 1344 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Inkomsten uit onroe
rende goederen - Onroerend goed in huur 
gegeven aan een vennootschap - Bedrag van 
het belastbaar inkomen. 1230 

lnkomstenbelastingen 
Personen- en vennootschapsbelasting -
Bedrijfsbelasting - Vastgoedhandelaar -
Meerwaarde van een onroerend goed -
Afzonderlijke aanslagvoet. 1226 

lnkomstenbelastingen 
Personen- en vennootschapsbelasting -
Bedrijfsbelasting - Meerwaarden - Begrip. 

1226 

Inkomstenbelastingen 
Aanslag en inkohiering - Subsidiaire aan
slag - Bevoegdheid van het hof van beroep. 

1232 

lnteresten 
Vergoedende interesten- Begrip. 1261 

lnteresten 
Moratoire interest - Eigenlijk of oneigenlijk 
misdrijf - Door de rechter toegekende scha
devergoeding - Datum van ingang van de 
moratoire interest. 1306 

L 

Lastgeving 
Geven van rekenschap en verantwoording -
Recht om rekenschap en verantwoording te 
vragen. 1319 
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0 

Openbare orde 
Wetten van 24 dec. 1968 en 6 nov. 1970 tot 
voorlopige uitbreiding van de bevoegdheid 
van bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds - Bepalingen die de openbare orde 
raken. 1281 

Openbare orde 
Arbeidsongeval - Bepalingen betreffende de 
verjaring. 1330 

Overeenkomst 
Uitlegging - Twijfel - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1162 - Schuldenaar van de verbintenis
Verbintenis - Begrip. 1311 

Overeenkomst 
Uitlegging - Twijfel - Burgerlijk Wetboek, 
art. 1162 - Begrip. 1311 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen partijen - Rech
ter die aan de overeenkomst het gevolg toe
kent dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eraan geeft, wettelijk tussen parttjen heeft. 

1276 

p 

Posterijen 
Postambtenaar - Postambtenaar, reken
plichtige in de zin van art. 116 Gw.- Begrip. 

1353 

R 

Raad van State 
Afdeling wetgeving - « Hoogdringendheid » 
waardoor de ministers ervan ontslagen wor
den bepaalde voorontwerpen aan de afdeling 
wetgeving van de Raad van State voor te leg
gen - Beoordeling door de ministers - Gren
zen. 1237 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Tuchtrechtscollege van beroep 
- Behandeling van de zaak en uitspraak met 
gesloten deuren - Onwettigheid Voor~ 

waarden. 1212 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Afzien van de bij die bepaling 
voorgeschreven openbaarheid - Begrip. 1212 

Rechten van de Mens 
Em·opees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1. - Afzien van de bij die bepaling 
voorgeschreven openbaarheid- Begrip. 1212 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Gevallen waarin die bepaling 
van toepassing is op een tuchtprocedure -
Rechterlijke instantie verplicht te voldoen 
aan de vereisten van die bepaling. 1214 

Rechten van de Mens 
Em·opees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.A - Tuchtrechtscollege van beroep 
- Behandeling van de zaak en uitspraak in 
het openbaar - Wettelijke vereisten. 1217 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, 
art. 5.l.c- Redelijke termen om te vermoe
den dat de gearresteerde of gevangen gehou
den persoon een strafbaar feit heeft begaan 
- Geen onderscheid tussen misdrijfvermoe
den en schuldvermoeden. 1287 

Rechten van de Mens 
Em·opees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Tuchtrechtscollege van beroep 
- Behandeling van de zaak en uitspraak met 
gesloten deuren - Onwettigheid Voor-
waarden. 1324 

Rechten van de Mens 
Em·opees Verdrag Rechten van de Mens -
Artikel 6.1 - Rechtsbetrekkingen uit publiek 
recht. 1353 

Recht van verdediging 
Tuchtzaken - Raad van de Orde van Advoca
ten - Raad die, met miskenning van het 
recht van verdediging, over feiten die ten 
laste van een advocaat kunnen worden 
gelegd, beraadslaagt voordat, door toedoen 
van de stafhouder bij de raad, tuchtvervolgin-
gen aanhangig zijn gemaakt Onwettige 
handelwijze. 1220 

Recht van verdediging 
Bijzondere regeling van de wet in een welbe
paalde materie- Draagwijdte. 1350 
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Rechterlijk gewijsde 

Strafzaken - Gezag van rechterlijk gewijsde 
van een vorige beslissing betreffende feiten 
die door beklaagde zijn gepleegd tijdens 
dezelfde periode als die waarvoor hij thans 
verschijnt - Eenheid van opzet - Be grip. 

1248 

Rechterlijke Macht 
(( Hoogdringendheid » waardoor de ministers 
ervan ontslagen worden bepaalde voorontwer~ 
pen aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State voor te leggen - Bevoegdheid van 
de hoven en rechtbanken om na te gaan of het 
wettelijk begrip « hoogdringendheid » niet is 
miskend. 1237 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf~ 
zaken - Politierechtbank - Rechter die niet 
alle zittingen heeft bijgewoond waarop de 
zaak is behandeld - Nietigheid van het von
nis. 1272 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Uitlegging - Redenen die in 
onderling verband moeten worden uitgelegd. 

1248 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige en dub~ 
belzinnige redenen - Begrip. 1319 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de onder
zoeksrechter waarbij een minderjarige wordt 
verwezen naar de jeugdrechtbank van het
zelfde rechtscollege - J eugdrechtbank die 
zich niet bevoegd verklaart - In kracht van 
gewijsde gegane beslissingen - Gegrond 
schijnende onbevoegdverklaring - Vernieti
ging van de beschikking van de onderzoeks~ 
rechter - Verwijzing naar de procureur des 
Konings. 1246 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Verdachte bij afzonderlijke be
schikkingen wegens verschillende feiten ver
wezen naar de correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep - Verzoek tot rege:
ling van rechtsgebied gegrond op samenhang 
- Verzoekschrift van de verdachte Ont-
vankelijkheid. 1254 

Regeling van rechtsgebied 

Strafzaken - Verdachte bij afzonderlijke be~ 
schikkingen wegens verschillende feiten ver
wezen naar correctionele rechtbanken die 
niet ressorteren onder het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep - Beoordeling door 
het Hoi. 1254 

Rekenhof 
Rekening en verantwoording door een reken
plichtige tegenover de Staatskas - Procedure 
bij de wet geregeld - Gevolg wat betreft het 
recht van verdediging. 1350 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vaststelling dat verkeersmis
drijven het rechtstreeks gevolg zijn van de 
staat van dronkenschap van de beklaagde -
Niettemin afzonderli]ke straffen - Tegen- Rekenhof 
strijdigheid tussen r~dengeving en beschik- Rekenplichtige tegenover de Staatskas -
kende gedeelte. 1341 Verplichtingen van die rekenplichtige -

Rechtskarakter. 1350 
Redenen van de vonnissen en arresten I 

Strafzaken - Nota per brief aan de rechter Rekenhof 
toegestuurd - Geen verplichting voor de Bevoegdheid - Grenzen, 1350 
rechter e;rop te antwoorden. 1366 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Beslissing waarbij een 
vordering wordt aangenomen - Regelmatig 
voorgedragen verweer - Geen antwoord -
Niet regelmatig met redenen omklede beslis
sing. 1315 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Conclusie - Beslissing 
die, door te steunen op bepaalde feitelijke 
gegevens, de daarmee strijdige of andere bij 
conclusie aangevoerde gegevens verwerpt -
Regelmatig gemotiveerde beslissing. 1319 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie voor de appelrechter 
- Verwijzing van de appelrechter naar de 
redenen van de eerste rechter - Antwoord op 
conclusie - Begrip. 1210 

Rekenhof 
Bevoegdheid - Grenzen. 1350 

Rekenhof 
Justitiabel - Regels toepasselijk bij de vast
stelling van de justitiabel voor het Reken
hof. 1353 

Rekenhof 
Rekenplichtige tegenover de Staatskas -
Verplichtingen van die rekenpichtige -
Rechtskarakter. 1353 

Rekenhof 
Bevoegdheid - Grenzen. 1353 

Rekenhof 
Postambtenaar, justitiabel voor het Rekenhof 
- Postambtenaar, rekenplichtige in de zin 
van art. 116 Gw. - Begrip. 1353 
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Verjaring 

s 

Samenloop van misdrijven 
EEm enkel misdadig opzet - Veroordeling tot 
een enkele straf - Mzonderlijke geldboete 
opgelegd wegens het misdrijf bepaald bij art. 
73, § 1, van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde (wet van 3 juli 1969 
zoals die van kracht was v66r de inwerking
treding van de wet van 10 feb. 1981 betref
fende de strafrechtelijke beteugeling van de 
belastingontduiking) - Onwettigheid. 1302 

Schenkingen en testamenten 
Legaat de residua - Misbruik van of benade
ling door de begunstigde van he t overschot 
van de vermaakte goederen - Begrip. 1319 

Straf 
Vervallenverklaring van het recht tot sturen 
als straf - Onderdeel van de straf. 1358 

Straf 
Strafwetboek, art. 65 - Verplichting om 
slechts een enkele straf op te leggen wanneer 
verkeersrnisdrijven het gevolg zijn van de 
staat van dronkenschap van de beklaagde. 

1341 

T 

Tussenkomst 
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vor
dering tot bindendverklaring van het arrest 
door de eiser in cassatie ingesteld - Ontvan
kelijkheidsvereiste. 1234 

v 

Vennootschap 
Verbintenissen aangegaan door een vennoot
schap - Handelsverbintenis. 1230 

Arbeidsovereenkomst - Toepassing art. 2274 
B.W. - Begrip. 1333 

Verjaring 
Strafzaken - Veroordeling Onmogelijk
heid voor het Hof na te gaan of de strafvor
dering al dan niet verjaard was - Vernieti
ging met verwijzing. 1273 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering Definitieve 
veroordeling v66r het verstrijken van de ver
jaringstermijn - Veroordeling enkel onher
roepelijk nadat de termijn is verstreken -
Geen verjaring. 1275 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf en overtreding van de 
Wegverkeerswet of -reglement Verjaring 
door verloop van een jaar. 1308 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Vernietiging van de op de straf
vordering gewezen beslissing wegens verval 
van die rechtsvordering - Kosten van die 
rechtsvordering die ten laste van de Staat 
moeten blijven - Cassatie zonder verwijzing. 

1308 

Verwijzing na cassatie 
Tuchtzaken - Orde van Advocaten - Cassa
tie van de beslissing van een tuchtraad van 
beroep- Verwijzing voor dezelfde tuchtraad, 
anders samengesteld. 1220 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere · 
Gewettigde verdenking - Strafzaken - Ver
zoek gericht tegen de correctionele rechtbank 
- Verdenking niet gericht tegen de recht
bank, maar enkel tegen de leden van een 
kamer van die rechtbank - Niet ontvankelijk 
verzoek. 1265 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Verzoek gegrond op feiten die 
aan sommige leden van een rechtbank en aan 
het openbaar ministerie ten laste worden 
gelegd - Niet ontvankelijk verzoek. 1361 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoek gegrond op feiten die aan sommige leden 
van een rechtbank en aan het openbaar 
ministerie ten laste worden gelegd - Niet 
ontvankelijk verzoek. 1361 

Verzekering 
Verzekering in het algemeen - Verzekering 
nietig wegens verzwijging of valse verklaring 
van de verzekerde- Verzwijging- Begrip. 

1298 
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Verzekering 

Verzekering in het algemeen - Verzwijging 
- Geen aangifte van een omstandigheid die 
de verzekerde niet kende of had moeten ken~ 
nen - Begrip. 1298 

Verzekering 
Brandverzekering - Vergoeding van de 
bedrijfsschade ten gevolge van brand -
Begrip. 1279 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering Faillissement van de 
verzekeraar - Gevolg wat betreft het voor~ 
recht op de sommen en waarden bedoeld in 
art. 15, § 1, W.A.M.-wet 1 juli 1956. 1281 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Failissement van de 
verzekeraar - Toewijzing aan het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds van de 
bedragen die de schuldenaars van de verzeke~ 
raar verschuldigd zijn. 1281 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Correctionele 
en politiezaken - Over de schuld en de straf 
mag niet bij afzonderlijke beslissingen uit
spraak worden gedaan. 1267 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Bescherming 
van de maatschappij - Vordering tot interne~ 
ring - Kamer van inbeschuldigingstelling 
mag niet, bij afzonderlijke beslissingen, ener~ 
zijds het feit bewezen verklaren en zich uit~ 
spreken over de geestestoestand van de ver~ 
dachte ten tijPe van dat feit, en anderzijds 
uitspraak doen over de geestestoestand van 
de verdachte ten tijde van de internering. 

1267 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Niet goedgekeurde doorhalingen -
Doorhalingen als niet bestaande beschouwd. 

1271 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 78 - Niet goedgekeurde doorhalingen -
Toepasingsgebied. 1271 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
nietig - Vonnis in boger beroep van de cor
rectionele rechtbank, dat die nietigheid over
neemt, eveneens nietig. 1272 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Processen-verbaal van de 
terechtzitting die melding maken van de kos
ten voor het verhoor van een getuige doch 
niet van diens eedaflegging - Nietigheid van 
de rechtspleging. 1343 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Vereiste vermeldin
gen. 1269 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Redengeving. 1364 

Voorlopige hechtenis 
Betekening van het bevel tot aanhouding -
Vormvoorschriften van art. 97 Sv. - Niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. 1364 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen de beslissing waarbij het 
bevel tot aanhouding wordt bevestigd -
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldi
gingstelling ook a! zou de beroepen beschik
king van de raadkamer nietig zijn. 1360 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Recht op vergoeding - Vrij~ 
heidsberoving strijdig met art. 5 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens - Beoordeling 
- Artikel 27, § 1, van de wet van 20 april1874 
op de voorlopige hechtenis, gew. bij art. 5 wet 
van 13 maart 1973 - Artikel 5-5 van het Ver
drag. 1287 

Voorlopige hechtenis 
Voorziening van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling waarbij 
wordt heslist dat er geen grand bestaat tot 
handhaving van de voorlopige h~chtenis van 
de verdachte - Niet ontvankelijke voorzie~ 
ning. 1306 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis 
ving. 

Voorrechten en hypotheken 

Redenge-· 
1363. 

Sommen en waarden bij voorrecht aan de 
getroffenen toegewezen wegens de door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade - Faillisse
ment van de verzekeraar - Gevolg wat 
betreft de uitoefening van het voorrecht. 1281 

Voorziening in cassatie 
Faillissement gesloten wegens ontoereikend 
actief - Schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het vonnis gedurende een maand - Bete
kening van het cassatieberoep aan de curator 
gedurende die termijn. 1279 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Termijn - Cassatiebe
roep ingediend meer dan drie maanden na de 
betekening van het bestreden arrest aan de 
verweerster op het adres van de vereffening 
in Belgie - Cassatieberoep te laat ingesteld. 

1315 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Termijn - Betekening 
van het bestreden arrest a an de verweerster, 
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tegelijkertijd gedaan overeenkomstig de ver
schillende wijzen waartussen de verweerster 
kon kiezen, terwijl de aan de geadresseerde 
verleende termijn om zich in cassatie te voor
zien voor elk van die wijzen verschillend is -
Langste bij de wet voorgeschreven termijn. 

1315 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Heropening van een 
onderzoek wegens nieuwe bezwaren - Arrest 
van buitenvervolgingstelling - Voorziening 
van de burgerlijke partij - Ontvankelijke 
voorziening- Draagwijdte. 1310 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Beschikking van de 
raadkamer in laatste aanleg gewezen, waarbij 
de beklaagde naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen - Voorziening v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk. 1275 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen waartegen voorziening in cassa
tie openstaat - Strafzaken - Voorziening 
van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij wordt beslist 
dat er geen grand bestaat tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis van de verdachte -
Niet ontvankelijke voorziening. 1306 

Voorziening in cassatie 
Draagwijdte - Strafzaken - Strafvordering 
- Bescherming van de maatschappij - Vor
dering tot internering - Twee afzonderlijke 
beslissingen over het bewezen zijn van het 
feit en de geestestoestand van de verdachte 
op het ogenblik van het feit, enerzijds, en over 
de geestestoestand van de verdachte ten tijde 
van de internering, anderzijds - Voorziening 
tegen de tweede beslissing - Draagwijdte. 

1267 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Veroordelend arrest - Bevel 
tot onmiddellijke aanhouding - Verwerping 
van de voorziening tegen de beslissing van 
veroordeling - Voorziening tegen het bevel 
tot onmiddellijke aanhouding zonder be lang. 

1248 

D/1986/0196/1 

w 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet, art. 38, § 1, 2° - Vervallen
verklaring van het recht tot sturen - Voor
waarden. 1358 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloos 
wegens omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil - Begrip. 1259 

Wetten, decreten, besluiten 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Revali
datie- en omscholingsverstrekkingen 
Koninklijk besluit dat de verzekeringstege
moetkoming voor bepaalde revalidatiever
strekkingen beperkt tot een tijdvak van 
zes maanden - Wettigheid. 1234 

Wetten, decreten, besluiten 
« Hoogdringendheid » waardoor de bevoegde 
minister wordt ontslagen van voorlegging aan 
de afdeling wetgeving van de Raad van State 
van het antwerp van het koninklijk besluit 
van 14 dec. 1959 waarbij regels worden gesteld 
op het aanplakken en reclame maken, als
mede van het antwerp van het koninklijk be
sluit van 1 maart 1960 houdende bepaling van 
de verkeerswegen waarvoor regelen worden 
gesteld op het aanplakken en reclame maken 
- Geen dringende noodzaak - Begrip. 1237 

Wisselcontrole 
Besluitwet van 6 okt. 1944 tot oprichting van 
het Instituut voor de Wissel en Regentsbesluit 
van 6 okt. 1944 betreffende de wisselcontrole 
- Overeenstemming met art. 6 van de richt
lijn van 11 mei 1960 voor de inwerkingtreding 
van art. 67 van het E.E.G.-Verdrag. 1269 

Wraking 
Strafzaken - Procedure. 1265 

z 
Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

Geneeskundige verstrekkingen - Revalida
tie- en omscholingsverstrekkingen - Konink
lijk besluit dat de verzekeringstegemoetko
ming voor bepaalde revalidatieverstrekkingen 
beperkt tot een tijdvak van zes maanden -
Wettigheid. 1234 


