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OVERWEGINGEN BIJ DE TOEPASSING 
VAN DE WET OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS 

Nederlandse vertaling van de redevoering door de procureur-gene
raal E. Krings, uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van het Hof van Cassatie op 3 september 1984 

I. Inleiding 

1. lets meer dan tien jaar geleden trad de wet van 13 maart 1973 
op de voorlopige hechtenis in werking (1). Het leek mij nuttig, ja 
zelfs onontbeerlijk, even de stand van zaken op te maken, in de 
eerste plaats aan de hand van de rechtspraak van het Hof en van 
de feitenrechters, maar evenzeer in het licht van de vele artikelen 
en commentaren waartoe die aanleiding heeft gegeven. 

Heeft de nieuwe wet volledig de rechtmat:ge verwachtingen van 
de wetgever ingelost ? 

Nu het Hof allereerst « der wet behoeder » is en zijn opdracht 
erin bestaat de wet naar geest en letter te doen eerbiedigen, lijkt 
het aangewezen nate gaan of de wet een afdoend werktuig biedt 
om de oogmerken van haar opstellers te verwezenlijken. 

Laat ik onmiddellijk zeggen dat ik vanzelfsprekend niet de 
pretentie heb een zo allesomvattende studie te maken als die van 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt. Men blijft in bewonde
ring staan voor de wijsheid die afstraalt van die studie die, hoewel 
zij verscheen in 1924, toen hij substituut-procureur-generaal was, 
ook nu nog verrassend actueel blijft (2). Ik loop daarmee natuur
lijk het gevaar meer dan eens in herhaling te vervallen van de 
scherpzinnige beschouwingen die procureur-generaal Dumon aan 
dit onderwerp heeft gewijd in zijn openingsrede van 1 september 
1981 over De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend (3). De 

(1) Die wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 april 1973. 

(2) • De Ia loi sur Ia detention preventive •, Rev. Droit penal et de Criminologie, 
1924, 285 tot 312 en 389 tot 416. 

(3) Zie nrs. 40 e.v. 
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ervaring leert evenwel dat ondanks die leerrijke onderrichting 
nog heel wat twijfel bestaat omtrent de strekking en de draag
wijdte van de wetsbepalingen over de voorlopige hechtenis. Er nog 
eens op terugkomen lijkt dus wel geboden. 

Wij zullen ons beperken tot de vragen die sinds 1973 aan het Hof 
zijn voorgelegd en die veelal, hoewel zij niet nieuw waren, ten 
gevolge van de wijzigingen in de wet van 1874 weer aan de orde 
kwamen. 

2. Wetenschappelijk onderzoek (ongeacht de tak van de weten
schap) berust meestal op een of meer vooraf bepaalde grondstel
lingen, die het speurwerk zullen richten en dragen. Blijkt daarbij 
dat de bewuste stellingen niet helemaal juist zijn, dan kunnen zij 
aan de hand van de bevindingen worden bijgewerkt. 

Dat geldt ook op het gebied van de rechtswetenschap. Door
gaans is de stelling hier een beginsel dat algemeen aanvaard lijkt 
of door de onderzoeker als fundamenteel wordt beschouwd. De 
intellectuele eerlijkheid waarvan hij onder geen beding mag af
stappen, zal hem gebieden die beginselen of hun omschrijving te · 
herzien, telkens als het onderzoek lacunes, leemten of zelfs vergis
singen aan het licht mocht brengen. 

Die werkwijze lijkt mij ten zeerste aangewezen in de materie 
van de voorlopige hechtenis, vooral wegens de ambigu'iteit zowel 
van de desbetreffende wettelijke bepalingen als van de wijze 
waarop die bepalingen werden toegepast. 

3. Het in deze kiese materie alles dominerende grondbeginsel is, 
mijns inziens, dat de voorlopige hechtenis nooit mag worden be
schouwd als de vervroegde toepassing van een straf. 

Als ik dit hier beklemtoon, dan doe ik dat enerzijds om van meet 
af aan duidelijk te poneren dat dit beginsel de grondstelling van 
mijn onderzoek zal zijn - waarbij ik aanneem dat ik in voorko
mend geval dat standpunt zal moeten herzien als het onjuist, 
onvoldoende of onvolledig mocht blijken - en anderzijds, omdat 
ik er niet zeker van ben dat daarover zo algemeen, ook bij de 
wetgever, eenstemmigheid bestaat (4) behalve- en dat is natuur
lijk van groot belang - in het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens dat dienaangaande een uitdrukkelijke bepa
ling bevat, namelijk artikel 6.2. 

Dat beginsel is om verscheidene redenen van wezenlijk belang. 
De uitspraak van een straf is het resultaat van een, soms zeer 

lange, procedure tijdens welke eerst de onderzoeksgerechten en 
later de vonnisgerechten aile elementen trachten te ontdekken en 
vast te stellen waaruit niet enkel de schuld van de betrokkene 

(4) Onlangs nog, op 20 september 1983, heeft het Hof een arrest vernietigd van een 
als onderzoeksgerecht uitspraak doende kamer van inbeschuldigingstelling die ter 
verantwoording van de handhaving van de voorlopige hechtenis had beslist dat de 
verdachte de feiten had gepleegd. Het Hof heeft vernietiging uitgesproken omdat de 
rechter aldus geen rekening had gehouden met het vermoeden van onschuld waarop 
de verdachte zich kan beroepen (arrest nr. A.R. 8316). 
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maar vooral de ernst van de hem ten laste gelegde feiten blijkt, 
dat wil zeggen alle gegevens die in zijn voordeel pleiten of die zijn 
geval verzwaren en waarmee de rechter die over de strafvordering 
moet oordelen, noodzakelijk rekening zal moeten houden alvorens 
een beslissing te nemen over de straftoemeting. 

Is het dan te verantwoorden dat een straf wordt toegepast v66r 
dat onderzoek ten einde is en v66r dus alle beoordelingselementen 
zijn verzameld? 

Zulks laat zich des te minder verantwoorden daar in de over
grate meerderheid van de gevallen het bevel tot aanhouding heel 
in het begin van het onderzoek wordt verleend, dat wil zeggen op 
een ogenblik dat de meeste feiten aan de hand waarvan de straf 
wordt bepaald, nog volkomen onbekend zijn. 

Overigens, en dat volgt uit wat zoeven werd gezegd, als men de 
voorlopige hechtenis als een straf zou beschouwen, dan zou het 
recht van verdediging anders moeten worden ingericht en gewaar
borgd. 

De onderzoeksrechter, van wie al vaak is gezegd dat hij zijn 
onderzoek objectief moet voeren, d.w.z. zonder enig vooroordeel 
ten gunste of ten nadele van de verdachte, zou dan een rechter 
worden die uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvorde
ring, aangezien het op zijn weg zou liggen te beslissen dat de 
persoon die voor hem verschijnt, schuldig is en reeds nu een 
bestraffing verdient. 

Dan zou het recht van verdediging v66r de onderzoeksrechter 
moeten worden georganiseerd zoals v66r de feitenrechter. 

Ten slotte, door aan de onderzoeksrechter aldus de bevoegdheid 
toe te kennen om uitspraak te doen over de op te leggen straf, zou 
men onvermijdelijk als verwijt te horen krijgen hetzij dat de 
feitenrechter daardoor gebonden wordt, in die zin dat deze, om 
tegenstrijdigheid tussen de beslissing over de voorlopige hech
tenis en de eindbeslissing te vermijden, zou kunnen menen geen 
effectieve straf te mogen opleggen die minder zwaar is dan de 
reeds ondergane hechtenis, hetzij, als dat niet het geval was, dat 
men een tegenstrijdigheid in het leven roept en aldus, althans in 
bepaalde gevallen, een hechtenis oplegt die de aansprakelijkheid 
van de Staat in het geding kan brengen. Ook dat punt zal verder 
nog worden besproken. 

4. In feite berust de voorlopige hechtenis op een paradox. Of 
men het wil of niet, de hechtenis wordt door dege,:~ die ze onder
gaat altijd ervaren als een straf hem door de onderzoeksrechter 
opgelegd. 

Die maatregel laat zich dan ook slechts verantwoorden als 
voldaan is aan de dubbele voorwaarde dat, enerzijds, de maatregel 
volstrekt uitzonderlijk en voorlopig is en, anderzijds, dat ten laste 
van de verdachte ernstige aanwijzingen van misdaad of wanbe
drijf voorhanden zijn waarvan de onderzoeksrechter en nadien de 
onderzoeksgerechten het bestaan dienen vast te stellen. 
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Laatstvermelde voorwaarde komt in de wet niet voor omdat zij 
nu eenmaal uiteraard geboden en vanzelfsprekend is, ook al hoeft 
de rechter het niet te vermelden, tenzij wanneer de verdachte 
daarover een conclusie heeft genomen. Het Hof heeft dit zeer vaak 
herhaald (5). 

Wat de eerstgenoemde voorwaarde betreft, daarvan hebben 
zowel de wet als de rechtspraak voortdurend getracht een steeds 
nadere bepaling te geven in een steeds restrictievere zin, wat niets 
anders is dan de toepassing en de uitdrukking van het hierboven 
vermelde grondbeginsel. 

Geen van deze beschouwingen is zeker origineel. Men vindt ze 
trouwens her en der terug in de kritische studies over de voorlo
pige hechtenis, ofschoon het beginsel dat eraan ten gronde ligt, 
slechts uitzonderlijk wordt vermeld. 

II. Wettelijke oorsprong van het huidige stelsel 
van de voorlopige hechtenis 

5. Reeds in de eerste jaren van's lands onafhankelijkheid werd 
de noodzaak aangevoeld het stelsel van de voorlopige hechtenis te 
wijzigen (6). 

Ten tijde van de Code Napoleon (7) werd weliswaar aange
nomen dat de « detention prealable » geen straf mocht zijn, maar 
was men niettemin van oordeel dat in het algemeen belang van de 
samenleving de veiligheid moest worden gewaarborgd, de latere 
uitvoering van de straf moest worden verzekerd en men over een 
« krachtig » onderzoeksmiddel moest beschikken. 

Zo kon de rechter, steeds op de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
er ernstige aanwijzingen van wanbedrijf of misdaad bestonden, 
hetzij een « mandat de depot » uitvaardigen, dat uiteraard voor
lopig was, hetzij een aanhoudingsbevel (mandat d'arret) verlenen 
dat definitief was, d.w.z. dat het bleef gelden tot met het vonnis, en 
daarom met redenen omkleed moest zijn en aan de verdachte 
moest worden betekend. 

(5) Zie Cass., 5 aug. 1910 (Pas., 1910, I, 413) en de conclusie van proc.-gen. 
Terlinden; 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1058); 22 feb. 1978 (A.C., 1978, 766); 17 sept. 1980 
(A.C., 1980-81, nr. 44). 

(6) Aan de evolutie in de wetgeving inzake voorlopige hechtenis zijn al heel wat 
studies gewijd. Het leek me evenwel niet overbodig ook dat onderdeel hier te behan
delen, a! was het maar om aan te tonen hoezeer nog steeds dezelfde aspecten van de 
kwestie ook nu nog even intens de aandacht gaande maken in de meest kringen (zie 
A. DUMONT, • Le controle juridictionnel de Ia detention preventive », Rev. dr. pen., 
1970-71, 103 e.v.; F. BERNARD-TULKENS en H.D. BOSLY, • La detention preventive en 
procedure penale beige », Rev. science criminelle et de droit compare, 1975, 80 e.v.; 
TH. VERSEE, • De vrijheidsbeneming in het Belgisch strafproces », Vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 1965. 

(7) Zie FAUSTIN-HELIE, II, nrs. 2465 e.v.; BERNARD-TULKENS en BOSLY, Joe. cit., 
biz. 81. 
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De onderzoeksrechter beschikte aldus over een schier onbe
perkte bevoegdheid. 

De enige waarborg voor de verdachte bestond hierin dat hij aan 
de raadkamer zijn voorlopige invrijheidstelling kon vragen, een 
verzoek dat doorgaans enkel ingewilligd werd als de verdachte 
een borgstelling aanbood. 

Dat dit een zeer streng stelsel was hoeft wel geen betoog. De 
wetgever ging ervan uit dat het optreden van de rechter op zich
zelf een waarborg was, aangezien daarbij elke willekeur was 
uitgesloten. Hier mag men niet vergeten dat niet lang voordien 
zelfs die waarborg doorgaans niet bestaande was. 

6. De wet van 18 februari 1852 heeft dat stelsel voor het eerst 
aanzienlijk beperkt (8). 

Zij handhaafde het onderscheid tussen het bevel tot aanhouding 
(mandat d'arret) en het « mandat de depot» (9). 

Het bevel tot aanhouding bleef verplicht bij elk misdrijf waarop 
een zwaardere straf stond dan tijdelijke dwangarbeid (10). 

Daarentegen werd het << mandat de depot » de regel voor alle 
minder zware misdrijven, waarbij echter wel een onderscheid 
werd gemaakt tussen, enerzijds, de wanbedrijven die slechts met 
een correctionele straf strafbaar waren en, anderzijds, de mis
daden die konden leiden tot opsluiting of tot tijdelijke dwang
arbeid. In het laatste geval moest de onderzoeksrechter een 
<< mandat de depot » verlenen, behalve wanneer de procureur des 
Konings akkoord ging om de verdachte in vrijheid te laten. In het 
eerste geval daarentegen mocht het << mandat de depot » slechts 
worden uitgevaardigd onder ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden, waarna dat bevel binnen vijf dagen door de raadkamer 
bevestigd moest worden (11). 

In die wet van 1852 vinden we dus voor het eerst de grote 
trekken van het stelsel dat thans nog van toepassing is. 

We willen er derhalve even blijven bij stilstaan. 

7. Allereerst dient erop gewezen te worden dat, principieel, 
wanneer op het aan de verdachte ten laste gelegde feit de 
zwaarste straffen stonden, de voorlopige hechtenis verplicht was. 

Op dat aspect van de zaak zullen we verder terugkomen 
wanneer we de wet van 20 april1874 zullen bestuderen. 

De nieuwe wet hield voorts - en zulks voor het eerst - een 
beperking in van de bevoegdheid van de onderzoeksrechter in 
verband met het verlenen van het << mandat de depot ». De wet 

(8) Zie de parlementsstukken betreffende die wet in de Pasin., 1852, 67 e.v. 

(9) Art. 1. 

(10) Art. 4. 

(11) Art. 2. 
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bepaalde namelijk dat de onderzoeksrechter zo'n bevel enkel nog 
mocht verlenen onder ernstige en uitzonderl.ijke omstandigheden 
en dat zijn beslissing binnen vijf dagen aan het toezicht van de 
raadkamer moest worden onderworpen. Die beperking gold 
evenwel slechts t.a.v. de verdachte die in Belgie zijn woonplaats 
had. W anneer dat niet het geval was, bestond voor het verlenen 
van een « mandat de depot » geen enkele restrictieve voorwaarde. 

Voor een goed begrip van dit, op het eerste gezicht heterocliet 
stelsel, dient men steeds voor ogen te houden dat zowel de 
wetgever als ongetwijfeld ook de publieke opinie voornamelijk 
wilden voorkomen dat een misdadiger door te ontvluchten aan 
zijn bestraffing zou ontkomen (12). Hoe zwaarder het gepleegde 
feit, hoe meer voorzorgen er dan ook moesten worden genomen 
om hem in handen van het gerecht te houden. Vandaar dat het 
bevel tot aanhouding verplicht was voor de zwaarste misdrijven 
en dat het « mandat de depot» zonder enige beperking kon worden 
aangewend t.a.v. de delinquent zonder woonplaats in Belgie. 

Vandaar ook dat voor de gevallen waarin er minder gevaar 
bestond dat de delinquent zich aan het gerecht zou onttrekken 
omdat het om minder ernstige feiten ging en omdat de verdachte 
in het land woonde, de wetgever erop stond dat de voorlopige 
hechtenis beperkt bleef tot die zaken waarin een dergelijke 
aantasting van de persoonlijke vrijheid wegens ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden was gerechtvaardigd. 

Die zeer terechte bezorgdheid, die tot op onze dagen ter zake 
steeds een bepalende rol heeft gespeeld, ging uit van het evenver
melde beginsel dat een ieder geacht wordt onschuldig te zijn tot de 
rechter over de strafvordering te zijnen laste uitspraak heeft 
gedaan. Voorlopige hechtenis was dus enkel gerechtvaardigd in 
uitzonderlijke gevallen, die overigens niet nader waren gepreci
seerd. 

Men kan zich bij nader inzien echter niet van de indruk ontdoen 
dat dit stelsel mank gaat aan tegenstrijdigheden; waarom moet 
namelijk onderscheid worden gemaakt tussen misdaden en 
wanbedrijven naar gelang van de ernst van het misdrijf ? Is het 
vermoeden van onschuld soms minder groot wanneer de misdaad 
zwaarder is ? Tenzij men meent dat het vermoeden van onschuld 
moet wijken voor het risico dat een misdadiger ontsnapt. 

Dat ontbreken van een strakke krachtlijn was in feite het 
gevolg van een bepaalde wijze van denken die stamde uit het 
Ancien Regime en het Empire toen de persoonlijke vrijheid niet 
meteen als het hoogste goed gold. De grondwetgever van 1830 had 
gewis gemeend niet aileen het grondbeginsel van die vrijheid te 
moeten uitvaardigen, maar hij was daarbij van oordeel geweest 
dat het voldoende was het toezicht daarop aan de rechter toe te 
vertrouwen, om elk misbruik te voorkomen. 

(12) Zie Pasin., 1874, lli, verslag namens de Commissie van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers uitgebracht door de h. Thonissen. 
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De wet van 18 februari 1852 was niet meer dan een eerste 
reactie tegen de heersende praktijken, en een volmaakt coherent 
stelsel moet daarin dus zeker niet worden gezocht. 

8. Als wij ons in die eerste volledig aan de voorlopige hechtenis 
gewijde wet hebben verdiept, dan was het omdat zij ondanks alles 
een invloed heeft gehad op de voorbereiding van de tweede wet 
over dat onderwerp, de wet namelijk van 20 april1874. 

In feite was die wet van 1874 op haar beurt een reactie tegen de 
heersende praktijken (13). Maar veel meer nog was zij ditmaal de 
uitdrukking van een gedachtenstroom die veel krachtiger en 
dieper liggend was en geen genoegen meer nam met ijdele 
woorden, maar ernstige waarborgen eiste tegen elke onverant
woorde aantasting van de persoonlijke vrijheid. 

Uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat het in 
1852 beoogde doel niet was bereikt (14). Het vereiste van ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden werd niet in acht genomen, 
omdat de rechters zich in feite ermee vergenoegden zonder 
nadere verduidelijking te verklaren dat dergelijke omstandig
heden aanwezig waren, en omdat er bovendien op het bestaan van 
die omstandigheden geen werkelijk toezicht was, aangezien de 
beklaagde zijn opmerkingen en verweermiddelen niet mocht doen 
gelden. 

De wet van 1874 past derhalve in een langzaam ontwikkelings
proces. Zij is echter niet meer dan een bijwerking van het werk 
van 1852 en overigens was zij, naar de verklaring van haar opstel
lers zelf (15), een voorlopige wet, die binnen een min of meer korte 
termijn moest worden vervangen door een volledig nieuwe wetge
ving op de strafvordering, met de herziening waarvan men toen 
trouwens al bezig was (16). Dat tijdelijk karakter heeft evenwel 
niet belet dat die wet, niettegenstaande alle kritieken waartoe de 
toepassing ervan heeft geleid, meer dan honderd jaar oud is 
geworden, en dat de wijzigingen die in 1973 werden aangebracht, 
slechts fragmentair waren in afwachting, hoeft het nogmaals 
gezegd?, van een « meer doorgedreven hervorming van de straf
vordering ». Eenmaal was geenmaal! 

Men beseft onmiddellijk het grote belang van die wet. Ook hier 
dient erop gewezen te worden dat een goed begrip en de uitlegging 
ervan vereisen dat rekening wordt gehouden met het sociologisch 
en politiek milieu waarin zij tot stand is gekomen. Dat de onder
zoeksrechter ook heden ten dage nog - wat waarlijk belachelijk 

(13) Pasin., 1874, 111, verslag namens de Kamercommissie gedaan door de h. 
Thonissen. 

(14) Pasin., 1874, 120, algemene bespreking van het ontwerp in de Kamer. 

(15) Pasin., 1874, 131, verslag namens de Kamercommissie gedaan door baron 
d'Anethan; zie BERNARD-TULKENS en BOSLY, op. cit., biz. 82. 

(16) De door de regering opgerichte commissie die tot taak had een voorontwerp 
van herziening op te stellen, werd voorgezeten door prof. Nypels. Voor het wetsont
werp had men zich op vele pun ten door dat voorontwerp Iaten Jeiden. 
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lijkt - een bevel tot aanhouding kan verlenen voor elk feit 
waarop een gevangenisstraf van drie maanden staat, is een gevolg 
van het verzet dat destijds gerezen is tegen het oorspronkelijk 
regeringsontwerp waarin daarvoor een straf van ten minste zes 
maanden was bepaald. Men vreesde namelijk dat, mocht de tekst 
van het regeringsontwerp worden goedgekeurd, het onmogelijk 
zou worden nog !anger stakingsposten aan te houden die werkwil
ligen de toegang tot het werk beletten (17) ! 

9. Niettegenstaande haar voorlopig karakter heeft de wet van 
1874 belangrijke hervormingen ingevoerd die ook thans nog 
actueel zijn. 

De aandacht van de wetgever was toegespitst op drie 
problemen : de redenen die voorlopige hechtenis konden verant
woorden, het toezicht op de beslissing van de onderzoeksrechter 
en de weigering van vrij verkeer (18). 

Laten we meteen het derde probleem afhandelen en erop wijzen 
dat onder de gelding van de vroegere wetgeving aan de verdachte 
voor onbepaalde tijd vrij verkeer met een raadsman en zelfs alle 
contact met de buitenwereld kon worden ontzegd. Op die regel 
was scherpe kritiek gekomen en het regeringsontwerp voorzag 
zonder meer in de afschaffing van elke weigering van vrij verkeer. 
Dat leidde zowel in de commissie als in de openbare vergade
ringen tot ellenlange discussies en ten slotte besliste men dat vrij 
verkeer met een raadsman enkel nog kon worden ontzegd voor 
drie dagen onmiddellijk na de eerste ondervraging van de 
verdachte. Die regel is ook thans nog van toepassing (19). 

10. Van het begin af stand het probleem van de rechtvaardiging 
van de voorlopige hechtenis zowelin de Kamer als in de Senaat in 
het brandpunt van de bespreking (20). 

Laten we er eerst aan herinneren dat het « mandat de depot » bij 
de nieuwe wet werd afgeschaft. Het enkele aanhoudingsbevel zou 
voortaan de rol vervullen zowel van het vroegere aanhoudings
bevel als van het afgeschafte « mandat de depot» (21). 

Het is goed dat voor ogen te houden om de latere evolutie van 
het instituut te begrijpen. 

In het regeringsontwerp was bepaald dat indien de verdachte 
zijn verblijfplaats (en niet meer aileen zijn woonplaats) in Belgie 

(17) Pasin., 1874, 120 en 122, algemene bespreking van het ontwerp in de Kamer, 
vergadering van 17 maart 1874. 

(18) Zie memorie van toelichting, Pasin., 1874, 108 e.v. 

(19) Verslag Thonissen in de Kamer, Pasin., 1874; 111. Bespreking van art. 3 in de 
Kamer, Pasin., 1874, 144 e.v. 

(20) Algemene bespreking van het ontwerp in de Kamer, Pasin., 1874, 119 e.v. 
Bespreking van art. 1 in de Kamer, Pasin., 1874, 137. 

(21) Pasin., 1874, 143, verslag Nypels. 
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had, de rechter slechts een bevel tot aanhouding kon verlenen 
onder ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, wanneer die 
maatregel in het belang van de openbare veiligheid vereist was 
(22). 

Dat antwerp was een uitvloeisel van de werkzaamheden van de 
commissie die belast was met de herziening van het Wetboek van 
Strafvordering, onder voorzitterschap van professor Nypels. 

Het werd in de Kamer bestreden door Thonissen, die voorstelde 
de woorden « wanneer die maatregel in het belang van de open
bare veiligheid vereist is » te schrappen, wat door de Kamercom
missie werd aanvaard (23). 

Vooraan in alle desbetreffende handelingen, zowel in het ver
slag van de commissie als van de debatten in Kamer en Senaat, 
vindt men - zowat als een boegbeeld - die beginselverklaring 
terug dat de voorlopige hechtenis nooit een straf mag zijn, aange
zien de verdachte geacht wordt onschuldig te zijn tot het vonnis 
over zijn schuld is uitgesproken (24). 

Die verklaring wordt echter onmiddellijk gevolgd door een hele 
reeks overwegingen die vaak moeilijk te verenigen zijn met dat 
grate beginsel (25). 

Blijkbaar was het zo dat voor het merendeel van de sprekers het 
hoofddoel van de voorlopige hechtenis erin bestond te voorkomen 
dat de verdachte zou ontvluchten en ervoor te zorgen dat hij 
beschikbaar zou zijn voor het proces en de latere strafuitvoering. 

Die bedoeling werpt een licht op de draagwijdte van de discus
sies waartoe die door de regering voorgestelde zinsnede heeft 
geleid. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 april 1874 
komen twee gegevens naar voren, die ongetwijfeld beslissend zijn 
geweest: enerzijds de verklaringen van minister van Justitie De 
Lantsheere en anderzijds het verslag van de commissie tot herzie
ning van het Wetboek van Strafvordering. 

Professor Nypels, de steller van dat verslag, liet zich daarbij uit 
als volgt (26) : 

« Men is het er doorgaans over eens dat in de volgende omstan
digheden voorlopige hechtenis noodzakelijk en als dusdanig 
verantwoord is : 

(22) Pasin., 187 4, 136, waar de drie ontwerpen te vinden zijn : dat van de Commissie 
Nypels, dat van de regering en dat van de Kamercommissie. 

(23) Pasin., 1874, 112, verslag namens de Kamercommissie. 

(24) Pasin., 1874, 110 e.v., verslag namens de Kamercommissie. 

(25) Pasin., 1874, 120 en 121, algemene bespreking van het ontwerp in de Kamer, 
meer bepaald de toespraak van de h. Thonissen. 

(26) Pasin., 1874, 141. 
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1o Wanneer de strafwet het gevaar loopt niet te worden uitge
voerd. Haar kracht ligt namelijk in de zekerheid dater bestraffing 
volgt. Zij zou haar doeltreffendheid verliezen als het mogelijk was 
door de vlucht aan haar uitvoering te ontkomen. Dat gevaar is 
reeel wanneer de verdachte geen woonplaats heeft ... Het is 
evenmin denkbeeldig wanneer de straf zo zwaar is dat men kan 
veronderstellen dat de veroordeelde, eventueel ten koste van een 
tijdelijke verbanning, zich eraan zal onttrekken. 

2o Wanneer de openbare veiligheid onmiddellijk gevaar loopt. 
De onmiddellijke aanhouding van een gevaarlijk misdadiger op de 
plaats van zijn misdrijf zelf is een eerste genoegdoening aan de 
roep om gerechtigheid en een voorwaarde voor de openbare rust. 

3° Als onderzoeksmiddel is de aanhouding van de verdachte een 
krachtig en vaak het enige middel om achter de waarheid te 
komen. » 

De commissie ging er niettemin van uit dat voor de in Belgie 
verblijvende verdachte de voorlopige hechtenis de uitzondering 
moest zijn en stelde derhalve voor aan de uitdrukking « ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden » de woorden « wanneer die 
maatregel in het belang van de openbare veiligheid vereist is » toe 
te voegen. Zij verantwoordde die toevoeging als volgt (27) : « La 
seule existence de circonstances graves et exceptionnelles ne doit 
pas determiner le juge a decerner le mandat, il faut de plus que la 
securite publique reclame, en quelque sorte, la detention de 
l'inculpe et, en effet, il peut exister, dans une espece donnee, des 
circonstances graves et exceptionnelles, sans que pour cela seul il 
faille necessairement ordonner la detention. Si la presence de 
l'inculpe dans la societe ne peut compromettre la securite 
publique, s'il n'est pas a craindre qu'elle entrave la marche de 
!'instruction, on ne peut pas avec justice priver l'inculpe de sa 
liberte. La detention ne serait pas necessaire. » 

Uit de toespraak van de minsiter van Justitie De Lantsheere in 
de openbare vergadering van de Kamer is vooral de volgende 
passage van overwegend belang (28) : 

« ... 11 est evident que l'on peut, dans bien des cas, rencontrer des 
circonstances graves et exceptionnelles sans que cependant 
!'interet de la securite publique fasse de la detention une veritable 
necessite. 

» Je voudrais atteindre ce resultat que les circonstances en 
quelque sorte intrinseques du fait ne fussent pas considerees, par 
elles-memes et par elles seules, comme pouvant, quelle que soit 
leur gravite, quelque exceptionnelles qu'elles paraissent, motiver 
la detention d'un individu. 

(27) Pasin., 1874, 142, verslag Nypels. 

(28) Pasin., 1874, 130, a!gemene bespreking van het ontwerp. 
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» Ainsi par exemple, je suppose un fait de detournement, un fait 
de faux, un fait de banqueroute; il se presente dans des circon
stances tres graves, tres exceptionnelles, a raison de l'importance 
des sommes, a raison des moyens employes par les auteurs du 
delit, etc. Mais il est cependant tres evident que les inculpes ne 
sauraient songer a renouveler leur mefait. D'autre part, la justice 
tient en son pouvoir tousles documents qui peuvent l'eclairer. 

» En quoi la securite publique est-elle interessee a ce que 
l'inculpe soit mis sous les verrous ? Si sa presence dans la societe 
n'expose celle-ci a aucun nouveau danger, s'il n'est pas a craindre 
qu'il entrave par de coupables manreuvres la marche de !'instruc
tion, peut-on dire que l'interet social commande de lui faire subir 
la necessaire injustice de la detention preventive ? » 

Die verklaringen en overwegingen, die ook nu nog hadden 
kunnen uitgesproken zijn, zijn des te belangrijker daar de 
wetgever, nauwelijks honderd jaar later, niet heeft gemeend het 
principe ervan te moeten wijzigen maar enkel de wijze van toepas
sing daarvan nader heeft bepaald. 

11. Men kan zich niettemin afvragen of de thans gehekelde 
misbruiken niet reeds sinds die tijd, althans in de kiem, aanwezig 
waren, zo al niet in de teksten dan toch in de uitlegging die 
daaraan in het parlement werd gegeven en die waarschijnlijk de 
weergave was van wat bij een deel van de bevolking leefde. 

Wanneer men immers beklemtoont dat de hechtenis noodzake
lijk is om de uitvoering van de straf te waarborgen, wanneer men 
aanvoert dat zij een eerste voldoening van de roep om gerechtig
heid is, en erop wijst dat zij vaak het enige middel is om de waar
heid te achterhalen, waarbij dit alles nodig geacht wordt voor de 
openbare veiligheid, is het duidelijk dat in heel wat gevallen de 
hechtenis zich gemakkelijk laat verantwoorden. 

Gewis, de van toen af aan de rechter opgelegde verplichting 
(artikel 2) om in het bevel tot aanhouding de feiteijke gegevens te 
bepalen die naar zijn oordeel de hechtenis rechtvaardigden, was 
enigszins een rem op de overhaaste beoordelingen. 

De verplichting om het bevel tot aanhouding van geval tot geval 
in feite te motiveren is door de' onderzoeksrechters evenwel nooit 
ernstig nageleefd (29). Het is bekend dat v66r de wet de wet van 
1973 de motivering van de bevelen tot aanhouding meestal 
beperkt bleef tot een standaardformulering waarin gewoon de 
bewoordingen van de wet werden overgenomen. Artikel 2 van de 
wet van 1874 was dus praktisch dode letter gebleven. 

Anderzijds was het zo dat niet aileen vele magistraten doch ook 
de publieke opinie de _!lechtenis noodzakelijk achtten zodra het 
ging om ernstige feiten die onder de bevolking beroering konden 
verwekken. Zoals professor Nypels schreef, betrof het hier een 
eerste tegemoetkoming aan het openbaar geweten, aan de alge-

(29) Pasin., 1874, 130, algemene bespreking van het antwerp in de Kamer. 
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mene roep om gerechtigdheid. Men zal zich herinneren dat, kort 
geleden nog, voor verkeersongevallen onder invloed van de drank 
en zeker ook voor tal van andere gelijksoortige feiten, steevast 
een bevel tot aanhouding werd verleend. 

Het moet trouwens worden toegegeven dat de tekst zelf van de 
wet dubbelzinnig kon worden opgevat, aangezien daarin uitdruk
kelijk was bepaald dat, wanneer de feiten zo. ernstig waren dat er 
een straf op stond van vijftien tot twintig jaar dwangarbeid of een 
zwaardere straf, de onderzoeksrechter de hechtenis moest 
bevelen, voor zover - dat spreekt vanzelf - er tegen de voor hem 
gebrachte persoon ernstige schuldaanwijzingen bestonden. Dit 
laatste punt kon trouwens voor de raadkamer worden betwist 
binnen vijf dagen na de aanhouding. 

12. De wet van 1874 had een andere belangrijke wijziging aange
bracht, namelijk dat de verdachte in vrijheid zou worden gesteld 
indien de raadkamer over de telastlegging geen uitspraak had 
gedaan binnen een maand te rekenen van de ondervraging, 
« tenzij ze, bij een met redenen omklede beschikking ... verklaart 
dat het openbaar belang de handhaving van de hechtenis vereist » 
(artikel 5). 

Dat systeem bestond niet onder de gelding van de wet van 1852; 
toen moest de verdachte zelf zijn invrijheidstelling vragen, met 
dien verstande dat de onderzoeksrechter natuurlijk ook op eigen 
initiatief aan de hechtenis een einde mocht maken. 

Het is merkwaardig te moeten vaststellen dat, terwijl bijzonder 
felle discussies waren gevoerd over de door het ontwerp inge
voerde beperking om het bevel tot aanhouding aileen nog te 
verlenen ingeval de openbare veiligheid zulks vereiste, niemand 
daartegen enig bezwaar schijnt te hebben geopperd bij de bespre
king van artikel 5 dat een maandelijkse verlenging van de hech
tenis mogelijk maakte als die verlenging gemotiveerd werd door 
het algemeen belang. Over die woorden is geen enkele opmerking 
gemaakt of uitleg gegeven noch in de memorie van toelichting 
noch in de verslagen van de commissies noch tijdens de openbare 
besprekingen. Ofschoon ze verschilde van de in de artikelen 1 en 2 
gebruikte bewoordingen werd aan die uitdrukking geen woord 
be steed. 

Betekent dit dat de wetgever van oordeel was dat beide uitdruk
kingen dezelfde inhoud hadden ? 

Straks zullen we zien welk belang die vraag gekregen heeft 
tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1973. 

13. Als ik tot hiertoe de verleden tijd heb gebruikt, dan heb ik 
dat gedaan om duidelijk aan te geven dat ik de toestand beschreef 
zoals die was ontstaan met de wet van 20 april1874 (30). Hoef ik er 

(30) Voor ze in 1973 werd gewijzigd, had die wet enkele kleinere wijzigingen onder
gaan, namelijk bij de wetten van 23 juli 1895 (borgstelling), 19 juni 1899 (voorlopige 
invrijheidstelling door de feitenrechter), 23 aug. 1919 (inzage van het dossier door de 
advocaat voor de zitting tot verlenging van de hechtenis), 9 mei 1931 (aanrekening 
van de voorlopige hechtenis als uitgevoerde gevangenisstraf), 25 juli 1959 (termijn 
binnen welke het hof van beroep uitspraak moet doen). 
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nog aan toe te voegen dat het de toestand is die we 
tot de wet van 13 maart 1973 en die trouwens, ope 
ringen na, ook heden ten dage nog bestaat. 

T 

Daar er heel wat kritiek was gekomen op de to 
wet van 20 april 1874 (31), onder meer omdat de m~ ~ssing van de 
de bevelen tot aanhouding vaak niet meer waren ~ ~eringen van 
formuleringen en ook omdat de voorlopige hecht~ 
betekenis had gekregen van een straf v66r de veroa.~ 
de minister van Justitie op 10 september 1969 een ~ 
tot wijziging van de voormelde wet van 20 april 18 (: "-tsontwerp in 

Dat antwerp werd, na uitvoerige bespreking in.. ~ ( 32). 
15 december 1970 goedgekeurd. Het werd aan de ~ ~ Kamer op 
zonden waar het in commissie werd onderzocht tij ~ ~aat ove~ge
tuur 1968-1971, zonder dat het in de openbare ~~~ s de legisla
stemming kwam. Na de verkiezingen van eind 19? ~~adering ter 
commissie het onderzoek ervan en amendeerde l:::t~ .hervatte de 
lijke antwerp. ~orspronke-

De verschillende omwerkingen van het on~~ 
bijzondere aandacht omdat ze een licht werpen at> verdienen 
van de huidige tekst. Q:.~ strekking 

In het oorspronkelijke antwerp werden de woorq~ 
veiligheid , die reeds voorkwamen in de wet van J..a~ << openbare 
maar in artikel 6, dat betrekking had op de opb.e::f:t:, behouden 
bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechte t- :tlt:)_g van het 
woorden « openbaar belang » ingevoegd. In geval v q_r{ "verden de 
schil dienaangaande tussen onderzoeksrechter en. D ~eningsver
Konings moest uitspraak worden gedaan door de ~a l:-~~ureur des 
de hechtenis slechts mocht handhaven indien ern~ti q_q~amer die 
derlijke omstandigheden in verband met het openha:~ en uitzon
verantwoordden. l:- belang dat 

Verscheidene leden van de Kamercommissie V: 
waren van oordeel dat voor handhaving van de h.e ~C)l: Justitie 
nauw en veeleisend moest worden toegekeken a~ ... .._ t:enis even 
verlenen van het bevel tot aanhouding (33) . Zij stel d e ~ voor het 
artikel 5 als artikel 6 te wijzigen door eraan toe te "oell. 'Voor zowel 
in het bevel tot aanhouding vermelde omstandighedell.€r~l1 dat " de 

Y-ergen dat 

(31) Gezegd werd dat die kritiek overtrokken was en daarbij V!ter 
het advies van de minister van Justitie die enkele gehekelde geva.11 d " e :t-w 
(zie H. BEKAERT, « Conception generate de Ia detention provisoireen. h.q_ ezen naar 
projet », in La manifestation de la verite dans Je proces penal, Br u.s d q_tl. s d

1 
nagegaan 

e.v.; W. BROSENS, « Voorlopige hechtenis. en evolutie van het recht :el , 1 97~ ~de en 
gmg, biz. 44, nr. 2; TH. VERSEE, Joe. cJt., nrs. 22 tot 25). Naar 

0 
• l'te<:J:Jt •. ~· 296 

sommige van die kritieken inderdaad verantwoord, omdat zeer Va. ll.s gev m ewe
hechtenis gegrond was op de subjectieve ernst van de feiten en a.tdlla.k. de oel r'a~en 
diegenen die ze oplegden, een eerste vorm van de straf was, ees ltJ. d voor 0p1ge 
volkomen onaanvaardbaar is. n. otl,~ otgen van 

va tmg die 
(32) Pari. St., Kamer, 1968-69, nr. 472/1. 

(33) Pari. St., Kamer, 1968-69, nr. 472/6, verslag namens de Corn.tn.is . 
gedaan door de h. Jeunehomme, biz. 7. 8 le v

0 
J t· . 

or us 1he 
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de hechtenis wordt gehandhaafd ». Men verwees dus onrecht
streeks naar het in artikel 2 gehanteerde begrip openbare veilig
heid. 

Minister van Justitie Vranckx (34) merkte op dat het bevel tot 
aanhouding een evolutief karakter heeft, omdat de omstandig
heden die het hebben gemotiveerd, kunnen verdwijnen, terwijl 
andere zich kunnen voordoen. Overigens bestaan er twee soorten 
bevelen tot aanhouding : die welke worden verleend in geval van 
bijzondere omstandigheden en die welke van rechtswege worden 
verleend (wanneer het ten laste gelegde feit met dwangarbeid van 
vijftien tot twintig jaar of meer kan worden gestraft). 

In een schrijven aan de leden van de commissie zette de 
minister uiteen dat hij het bestaande systeem zo weinig mogelijk 
wilde wijzigen. Dit had voornamelijk betrekking op het van 
rechtswege verleende bevel, doch ook op het begrip openbaar 
be lang. 

Naar de mening van de minister van Justitie was het begrip 
openbaar belang ruimer dan het begrip openbare veiligheid (35). 
De uitdrukking « openbaar belang » slaat onder meer op de 
behoeften van het onderzoek, de vereisten van de bestraffing 
(ernst van de feiten: de invrijheidstelling zou de maatschappelijke 
orde schaden en het openbaar gevoelen krenken), het gevaar voor 
recidive. 

Daarentegen moesten de voorwaarden voor het verlenen van 
het bevel tot aanhouding worden verstrengd. Zoals er in het 
verslag op gewezen werd (36), zou het, om een bevel tot aanhou
ding wettelijk met redenen te omkleden, niet meer voldoende zijn 
zich in algemene bewoordingen zonder meer te beroepen op de 
omstandigheden in verband met de openbare veiligheid, zoals de 
ontvluchting of het gevaar voor belemmering of lamlegging van 
het onderzoek of gevaar voor recidive. Er zou ook moeten bepaald 
worden, in een aan de zaak of aan verdachtes persoonlijkheid 
eigen motivering, waarom de bewuste omstandigheden inderdaad 
bestaan. Het verslag gaf verscheidene voorbeelden van dergelijke 
omstandigheden. 

Bij de verdere bespreking in de commissie (37) nam de minister 
evenwel het initiatief om de eenmaking van het gehele systeem 
voor te stellen, d.w.z. de regels zowel betreffende het verlenen van 
het bevel tot aanhouding als betreffende de handhaving ervan, in 

(34) Pari. St., Kamer, 1968-69, nr. 472/6, versiag namens de Commissie voor 
Justitie, gedaan door de h. Jeunehomme, biz. 8. 

(35) Parl. St., Kamer, 1968·69, nr. 472/6, biz. 9. Die opvatting is algemeen aange· 
nomen. Zie F. DUMON, Joe. cit., nr. 51; R. DECLERCQ, Postunivers. oyolus, Gent, 1976, 
169; R. DECLERCQ,« Actueie problemen inzake voorlopige hechtenis •, R. W., 1973-74, 
268. 

(36) Pari. St., Kamer, 1968-69, nr. 472/6, biz. 6. 

(37) Pari. St., Kamer, 1968-69, nr. 472/6, biz. 12. 
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alle stadia van de rechtspleging. Met dat doel werden zelfs in 
artikel 2 de woorden « openbare veiligheid » vervangen door de 
woorden « openbaar belang ». 

Dat was het resultaat van de werkzaamheden in de Kamer. 

14. Twee jaar later werd het antwerp opnieuw in studie 
genomen in de Commissie voor Justitie van de Senaat. Van meet 
af aan meenden de leden van de commissie zich niet te kunnen 
aansluiten bij de in artikel 2 aangebrachte wijziging die erin 
bestond de woorden << openbare veiligheid » te vervangen door 
<< openbaar belang », omdat deze vervanging de misbruiken nog in 
de hand zou werken (38). 

De commissie was evenwel van oordeel dat de woorden << open
baar belang », die voorkwamen in artikel 5 van de wet van 1874, 
behouden mochten blijven in artikel 3 van het antwerp; die 
woorden hadden weliswaar een ruimere betekenis dan << open bare 
veiligheid », doch de vervanging ervan werd niet noodzakelijk 
geacht mits de bepalingen van artikel 2 strikt werden nageleefd 
(39). 

De tekst werd in die versie aangenomen door de Commissie 
voor de Justitie van de Senaat. 

Tijdens de openbare bespreking evenwel diende de voorzitter 
van die Commissie Pierson een amendement in dat ertoe strekte 
in alle teksten de woorden « openbaar belang » te vervangen door 
« openbare veiligheid ». 

De verslaggever van de Commissie Vanderpoorten betuigde zijn 
instemming met dat amendement, doch voegde eraan toe dat 
laatstgenoemde uitdrukking een beperktere betekenis had dan de 
eerste en dat het aanbeveling verdiende dat zowel de raadkamer 
als de onderzoeksrechter zich aan dezelfde normen zouden 
houden (40). 

Dat amendement werd zonder verdere discussie aangenomen 
(41). De Kamer, waaraan het antwerp werd overgezonden, keurde 
het op haar beurt goed zonder discussie over dat punt. 

15. Dat is dus de oorsprong van de tekst die thans de voorlopige 
hechtenis regelt en die er de voornaamse grondslag van vormt. 

De wil van de wetgever is niet aileen zeer duidelijk restrictief 
tot uiting gekomen in de unanieme verklaringen van de parle-

(38) Pari. St., Senaat, 1971-72, nr. 392, verslag namens de Commissie voor Justitie 
door de h. Vanderpoorten, blz. 4 en 7. 

(39) Pari. St., Sen a at, ibid., blz. 7. 

(40) Senaat, Parlementaire Hand., 15 juni 1972, blz. 1136. 

'41) Ibid., blz. 1137. 
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mentsleden, doch bovendien zijn de in de wet gebruikte bewoor
dingen onbetwistbaar van die aard dat zij de toepassing ervan 
aanzienlijk kunnen beperken. De uitdrukking << openbare veilig
heid » heeft een veel beperktere betekenis dan « openbaar 
belang ». 

Procureur-generaal Hayoit de Termicourt schreef dienaan
gaande : « Sans doute l'interet public sera toujours interesse au 
maintien de la detention preventive, lorsqu'il existe des circon
stances graves, exceptionnelles reclamant cette detention dans 
l'interet de la securite publique; mais meme si semblables circon
stances n'existent plus, !'interet public peut encore exiger le main
tien de la detention. La repression des crimes et delits est d'un 
interet public de premier ordre; il s'ensuit que si cette repression 
reclame imperieusement, dans des circonstances determinees, le 
maintien de la detention, celui-ci sera justifie au vceu de I' article 5, 
alors meme que les necessites de !'information ne rendent plus la 
detention indispensable. » (42) 

Die commentaar bij het begrip « openbaar belang », zoals dat 
voorkwam in artikel 5 van de wet van 20 apri11874, toont duidelijk 
aan hoe belangrijk de wijziging is geweest die deze tekst in 1973 
heeft ondergaan. Dergelijke beschouwingen zouden thans niet 
meer mogelijk zijn, precies wegens de vervanging van de woorden 
<< openbaar belang » door << openbare veiligheid ». 

Naar luid van de wet kunnen voortaan zowel het bevel tot 
aanhouding als de handhaving van de hechtenis zolang de rechts
pleging duurt, zelfs v66r de feitenrechters, voor het eindvonnis 
(43) slechts verantwoord zijn, voor zoveel het in vrijheid laten van 
de verdachte een gevaar kan betekenen voor de openbare veilig
heid, en wel om de redenen eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de betrokkene (44). 

16. Als besluit van dit overzicht van de parlementaire werk
zaamheden die hebben geleid tot de huidige tekst van de wet, kan 
men vaststellen dat het de principii:He zorg van de wetgever is 
geweest de regel te doen eerbiedigen dat de verdachte voor 
onschuldig moet worden gehouden zolang geen feitenvonnis tegen 
hem is uitgesproken. Dat betekent in de praktijk dat de hechtenis 
nooit mag worden gebruikt als middel om onmiddellijk de straf 
door te voeren voor het hem ten laste gelegde feit (45). Voorlopige 

(42) R. HAYOIT DE TERMICOURT, R.D.P., 1924, 391. Zie ook verkiaring van de h. 
Pierson, Hand. Senaat, 15 juni 1972, biz. 1137. 

(43) Zeer oniangs nog, meer bepaaid op 20 augustus 1984, besliste het Hof dat 
wanneer de feitenrechter uitspraak te doen heeft over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling van een bekiaagde die in vooriopige hechtenis naar zijn rechtbank 
werd verwezen, hij bij zijn beslissing over de handhaving van de hechtenis enkei de 
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden in aanmerking mag nemen die de open
bare veiligheid in gevaar kunnen brengen (vgl. de mening van proc.-gen. Dumon, Joe. 
cit., nr. 60). 

(44) Pari. St., Senaat, 1971-72, nr. 392, blz. 4; Kamer, 1968-69, nr. 472/6, biz. 6. 

(45) Zie F. DUMON, De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend, nr. 53; 
BERNARD-TULKENS en BOSLY, Joe. cit., biz. 83 en noot 11. 
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hechtenis wegens rijden onder invloed van de drank, ook als dit 
misdrijf bijzonder ernstige gevolgen heeft gehad, is dus in de regel 
niet aan te nemen. 

Er moet nochtans worden toegegeven dat noch de tekst van de 
wet noch de toelichting die de wetgever bij die tekst heeft 
verstrekt, bijzonder logisch zijn wat dat betreft. Ret bevel tot 
aanhouding van rechtswege, zoals men het nog heeft genoemd bij 
de voorbereiding van de wet van 1973, lijkt onverenigbaar met die: 
regel, te meer daar dit bevel wordt beschouwd als « een eerste 
tegemoetkoming aan het openbaar rechtsbewustzijn » (46). In dit 
geval is de hechtenis onvermijdelijk een eerste manifestatie van 
de straf, wat kennelijk in strijd is met de regel dat een verdachte 
steeds het vermoeden van onschuld moet genieten. 

De oplossing schijnt des te minder verantwoord, daar na verloop 
van een maand de handhaving van de voorlopige hechtenis onder
worpen is aan de algemene regel dat « er ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden moeten bestaan die de openbare veiligheid 
raken ». 

Dat bevel van rechtswege lijkt duidelijk een overblijfsel uit het 
stelsel zoals het bestond in het Wetboek van Strafvordering ten 
tijde van Napoleon (47). 

In werkelijkheid is in het merendeel van de gevallen het 
bestaan van ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, al voldoende, aangezien het begrip 
openbare veiligheid ruim genoeg is om de onmiddellijke aanhou
ding mogelijk te maken van een persoon die van een uitzonderlijk 
zware misdaad wordt beschuldigd. Dat begrip dekt immers het 
begrip openbare rust, voor het geval die rust door de vrijlating van 
een dergelijke verdachte zou kunnen worden verstoord. Als dat 
evenwel niet het geval is, is er bezwaarlijk een voldoende reden te 
vinden om de voorlopige hechtenis te verantwoorden. 

De wet van 1874 en nadien de wet van 1973 hebben zeer duide
lijk de wil van de wetgever tot uitdrukking gebracht om de voorlo
pige hechtenis te beperken tot de enkele gevallen waarin hetzij de 
feiten, hetzij het gedrag van een persoon de open bare veiligheid in 
gevaar brengen. Vooral de wetgever van 1973 heeft over funda
mentele rechtsvragen in verband met dat probleem duidelijkheid 
gebracht, enerzijds, door het begrip « openbaar belang » uitdruk
kelijk te schrappen, omdat dat begrip blijkens de besprekingen in 
de Senaatscommissie veel te ruim is en onder meer samenvalt 
met het begrip openbare orde en maatschappelijke orde en, ander
zijds, door de rechter te verplichten om in het bevel tot aanhou
ding en in de beslissingen van de raadkamer en de kamer van 

(46) R. DECLERCQ, « Actuele problemen ... », Joe. cit., kol. 304. 

(47) H. BEKAERT, Joe. cit., blz. 266. Met bet oog op de afscbaffing van bet verplicbte 
bevel tot aanbouding merkt scbrijver op dat in dat geval tegen de beslissing van de 
onderzoeksrecbter boger beroep zou moeten openstaan, niet aileen voor de 
verdacbte, maar ook voor het openbaar ministerie. 
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inbeschuldigingstelling een nauwkeurige omschrijving te geven 
van de feiten of gedragingen die als ernstig en uitzonderlijk 
worden beschouwd en de openbare veiligheid in gevaar brengen. 

In dat verband verdienen de woorden « ernstige en uitzonder
lijke » bijzondere aandacht, omdat men wel eens de neiging heeft 
de werkelijke draagwijte ervan uit het oog te verliezen. W anneer 
de rechter de behoeften van het onderzoek als grond aanvoert, 
beroept hij zich op een omstandigheid die op zich niet ernstig of 
uitzonderlijk is. 

In tegenstelling tot de zienswijze van de wetgever van de XIXe 
eeuw leveren noch de ernst van de feiten noch de zorg om de 
latere strafuitvoering noch zelfs de behoeften van het onderzoek 
per se gronden op voor de voorlopige hechtenis. Andere gegevens 
zijn vereist, die eigen zijn aan de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte en die de openbare veiligheid in gevaar kunnen 
brengen. 

De combinatie van die verschillende gegevens is het die thans 
van essentieel belang is en die ongetwijfeld nog te dikwijls wordt 
voorbijgezien, zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof. 

III. De rechtspraak van het Hof 
in verband met de gronden van de voorlopige hechtenis 

sedert de inwerkingtreding van de wet van 1973 

17. Reeds in de eerste maanden na de inwerkingtreding van de 
wet heeft het Hof de gelegenheid gehad de strekking van de 
nieuwe bepalingen te preciseren. 

Zo bepaalde uw arrest van 19 juni 1973 (48) dat het niet volstaat 
te wijzen op de ernst van de feiten en het zwaar verleden van de 
verdachte, maar dat ook moet worden aangegeven waarin de 
openbare veiligheid daardoor gevaar loopt. 

Het arrest van 5 maart 1974 {49) oordeelde dat de bestreden 
beslissing weliswaar had vastgesteld dat de handelwijze van 
verdachte een gevaarlijke geestesgesteldheid uitwees en gevaar 
voor recidive inhield, dat daarenboven het onderzoek pas in zijn 
beginstadium was, en ten slotte dat te vrezen was dat de 
verdachte het verder verloop van het onderzoek zou belemmeren, 
maar dat die beslissing naliet vast te stellen dat de openbare 
veiligheid daardoor dermate in gevaar was gebracht dat hechtenis 
geboden was. 

Het Hof toonde aldus reeds in de eerste maanden van de toepas
sing van de wet aan dat de ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden steeds moeten worden bekeken in verband met het gevaar 
voor de openbare veiligheid. 

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

(49) Cass., 5 maart 1974 (A.C., 1974, 740). 
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Zo ook werd bij het arrest van 11 maart 1974 (50) beklemtoond 
van de omstandigheid dat wegens de zware misdrijven ten laste 
van de verdachte kan worden gevreesd dat, indien deze in vrijheid 
werd gelaten, hij soortgelijke feiten zou plegen of zich aan de 
vervolging zou onttrekken, geen voldoende bewijs is dat de open
bare veiligheid in gevaar was. 

Zeer belangrijk, in dat verband, is uw arrest van 21 augustus 
1974 (51) waarin U hebt gesteld dat de rechter wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat, gelet op de hoge bedragen die verduisterd 
werden en op de hoge rang van de verdachte in het bestuur, de 
openbare veiligheid door zijn invrijheidstelling ernstig in gevaar 
zou zijn gebracht, aangezien zij een rampzalig voorbeeld zou zijn 
geweest voor de ondergeschikten van die hoge ambtenaar, wiens 
gedragingen ten gevolge van zijn hoedanigheid de publieke opinie 
fel hadden geschokt. 

Bijzonder kenschetsend is het arrest van 3 september 1974 (52). 
Het betrof een geval van handhaving van de hechtenis, overeen
komstig artikel 5, van een vrouw die werd vervolgd wegens dood
slag. De bestreden beslissing stelde vast dat het hier ging om een 
ernstig feit en dat de verdachte in geval van invrijheidstelling het 
onderzoek zou kunnen hinderen. 

U hebt erop gewezen dat, hoe ernstig de ten laste gelegde feiten 
ook mochten zijn, de handhaving van de hechtenis enkel mocht 
worden bevolen als die, bovendien, noodzakelijk was om redenen 
van openbare veiligheid : 

« Dat, bij gebrek aan precisering, de considerans volgens welke 
in geval van invrijheidstelling het onderzoek zou kunnen worden 
gehinderd, het Hof in de onmogelijkheid stelt te onderscheiden of 
de rechter van oordeel is dat verdachte, na haar invrijheidstelling, 
het onderzoek zou kunnen belemmeren, bijvoorbeeld door vlucht, 
bei:nvloeding van getuigen of het doen verdwijnen van bepaalde 
bewijzen, in welk geval dan nog gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte moesten worden aangehaald die 
de vrees voor zodanige gebeurtenissen doen ontstaan, dan wel dat 
de verdere hechtenis enkel geboden is om het onderzoek te verge
makkelijken, in welk geval de omstandigheid die de openbare 
veiligheid zou raken, vreemd is aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte. » 

De verdienste van dat arrest is geweest dat het de draagwijdte 
van de nieuwe bepalingen goed heeft aangegeven. Het doet ener
zijds de samenhang uitkomen die moet bestaan tussen de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden en het gevaar dat ze voor de 
openbare veiligheid betekenen, en beklemtoont anderzijds de 
verplichting voor de rechter om de omstandigheden waarnaar hij 

(50) Cass., 11 maart 1974 (A.C., 1974, 757). 

(51) Cass., 21 aug. 1974 (A.C., 1974, 1240). 

(52) Cass., 3 sept. 1974 (A.C., 1975, 10). 
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verwijst, nauwkeurig te vermelden. Al kunnen de eisen van het 
onderzoek immers een gegeven zijn bij de beoordeling of de open
bare veiligheid gevaar loopt, toch leveren ze op zich geen 
voldoende grond voor de hechtenis op. Er moet tevens worden 
aangetoond hoe de voor de openbare veiligheid gevaarlijke verhin
dering van het onderzoek ofwel zou te wijten zijn aan het toedoen 
van de betrokkene zelf ofwel zou blijken uit gegevens van de 
onderzochte zaak. Het is immers goed denkbaar dat de bemoeilij
king van het onderzoek het werk is van derden en niet aan de 
verdachte kan worden verweten, zodat diens invrijheidstelling 
geen gevaar voor de openbare veiligheid kan opleveren. 

Die zienswijze vinden wij bevestigd in het arrest van 
26 november 1974 (53). De verdachte die in een bijzonder delicate 
zaak van doodslag was beschuldigd, had volgens de beslissingen 
van de onderzoeksgerechten gepoogd getuigen te bei:nvloeden en 
had derden verdacht gemaakt door bedekte aantijgingen die hij 
naderhand had moeten intrekken, zodat moest worden gevreesd 
dat hij, eenmaal in vrijheid gesteld, zou pogen het onderzoek te 
dwarsbomen, getuigen te bei:nvloeden en zich te onttrekken aan 
de objectieve en dringende opsporingen die in de zaak vereist 
waren. 

In dat geval heeft het Hof aangenomen dat de rechter wettelijk 
had kunnen beslissen dat de vereisten van het onderzoek de hech
tenis van verdachte verantwoordden, daar de ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden aanwezig waren- die welke wij hebben 
opgesomd - die eigen waren aan de beschuldigde en die, mede 
gelet op de ernst van de feiten, de openbare veiligheid in gevaar 
brachten. 

De eisen van het onderzoek vormen op zichzelf dus geen toerei
kende grond voor de voorlopige hechtenis. Ik wil hierop heel in het 
bijzonder de nadruk leggen, omdat maar al te vaak de bevelen tot 
aanhouding, waarvan het Hof de jongste tijd kennis had te 
nemen, zich beperken tot deze considerans die - hoeft het nog 
gezegd ? - een standaardformulering is die in alle onderzoeken 
kan worden aangewend. Zoals het Hof heeft aangegeven in het 
arrest van 3 september 1974 voldoet zij geenszins aan de door de 
wet opgelegde verplichtingen. 

Het arrest van 21 oktober 1974 (54) belicht een ander facet van 
het probleem. Hier werd de verdachte ervan beschuldigd op zijn 
hoogbejaarde en zieke moeder euthanasie te hebben gepleegd. 
Ret bestreden arrest stelde vast dat, « daar het gaat om een 
aanslag op het leven van een moeder door haar zoon, het feit 
uitzonderlijk zwaar was, niettegenstaande de door de verdachte 
ingeroepen omstandigheden, en dat zijn invrijheidstelling onder 
dergelijke omstandigheden de publieke opinie zwaar zou 

(53) Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 366). 

(54) Cass., 21 okt. 1974 (A.C., 1975, 246). 
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schokken, niettegenstaande overlegging van een verzoekschrift 
dat ten gunste van de verdachte en diens handeling werd opge
steld ». Uw Hof stelt vast dat het arrest aldus, door de gegevens 
eigen aan de zaak te vermelden, een nauwkeurige omschrijving 
geeft van de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die de 
openbare veiligheid raken en uit hoofde waarvan de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd. 

Hier komen we bij een ander aspect van de open bare veiligheid, 
namelijk de openbare rust. De - mogelijk hevige - reacties van 
de publieke opinie zijn een van de factoren waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de beoordeling van het gevaar voor de 
openbare veiligheid. 

Overwegingen in dezelfde trant vinden we terug in het arrest 
van 29 oktober 1974 {55). De verdachte was beschuldigd van dood
slag. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling stelde 
vast dat het feit bijzonder ernstig was. Dat aileen ware niet 
voldoende geweest, doch het arrest voegde eraan toe dat de terug
keer van eiseres in haar omgeving - een kleine stad - bij haar 
medeburgers grote opspraak zou verwekken en aldus ernstige 
stoornissen van de openbare rust tot gevolg zou hebben, die de 
openbare veiligheid in het gedrang zouden brengen. Er bestonden 
dus ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de 
zaak, en daarmee samengaande omstandigheden eigen aan de 
verdachte, namelijk de ergernis die haar terugkeer in de omge
ving zou verwekken. Al die omstandigheden te zamen waren van 
dien aard dat ze de publieke opinie ernstig konden beroeren en 
aldus de openbare veiligheid in gevaar konden brengen. 

Het Hof heeft evenwel in een arrest van 9 december 1974 (56) 
impliciet te verstaan gegeven dat de sociale beroering die door een 
vrijlating in een vrij ernstige zaak kan worden teweeggebracht, op 
zich niet kan volstaan maar dat er bovendien omstandigheden 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte moeten 
zijn die deze maatregel in het belang van de openbare veiligheid 
verantwoorden. In dat bewuste geval had de feitenrechter vastge
steld dat invrijheidstelling de openbare veiligheid zou verstoren 
daar ze een schadelijk voorbeeld zou geweest zijn voor de 
personen van het speciaal milieu waarin de verdachte v66r haar 
aanhouding verkeerde. 

18. Sedert die arresten van 1974, die zowat de eerste etappe 
vormden in 's Hofs interpretatie van de wet van 1973, heeft het 
Hof vele malen de gelegenheid gekregen zijn standpunt nader te 
bepalen. 

Vooral dient te worden beklemtoond dat, zoals reeds gebleken is 
uit de zoeven aangehaalde rechtspraak, de vereisten van de wet 

(55} Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 271}. 

(56} Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 418}. 
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van 1973 een geheel vormen en elkaar aanvullen. Zij mogen niet 
van elkaar worden losgemaakt. 

Het Hof heeft aldus herhaaldelijk en vooral in het arrest van 
31 januari 1977 (57) eraan herinnerd dat de beslissing melding 
moet maken van de gegevens, eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, die ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden opleveren en die dermate de openbare veiligheid raken dat 
ze de handhaving van de voorlopige hechtenis vereisen. 

Die gegevens mogen bijgevolg niet los van elkaar worden 
beschouwd. Ze moeten in hun onderling verband worden onder
zocht (58). 

In de regel is het dus volstrekt noodzakelijk eerst de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte te 
bepalen. Die gegevens moeten « ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden » opleveren en in deze context - ik wil het bena
drukken - moeten de woorden in hun voile betekenis worden 
verstaan en zijn ze geenszins op te vatten als een stijlformule. Dit 
betekent dat de gegevens die in aanmerking worden genomen, 
niet in onverschillig welke zaak terug te vinden kunnen zijn en 
niet voor gelijk welke verdachte kunnen gelden. Ten slotte moet 
worden aangetoond dat die gegevens de openbare veiligheid in 
gevaar kunnen brengen. 

19. In een zeer groot aantal gevallen beroepen de feitenrechters 
zich op de ernst van de feiten (59}. Dat is uiteraard een gegeven, 
maar op zich is het niet voldoende. Ook de eisen van het onder
zoek worden vaak ingeroepen, doch zijn al evenmin voldoende. In 
se zijn dat trouwens geen ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden en zij kunnen evenmin op zich gevaar opleveren voor de 
openbare veiligheid. 

Hoewel geen enkel arrest van het Hof daarop uitdrukkelijk 
betrekking heeft, wordt tussen de regels het ontsnappingsgevaar 
vaak als grondslag van de voorlopige hechtenis aangevoerd, zoals 
met name in het arrest van 11 maart 1974 (60). Bij de voorberei
ding van de wet van 20 april 1874 (61} is daaraan heel wat 

(57) Cass., 31 jan. 1977 (A.C., 1977, 604). 

(58) Misschien is dit enigszins afwijkend van het standpunt van proc.-gen Duman 
waar deze oordeelde dat er enerzijds ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
eigen aan de zaak of aan de beklaagde aanwezig moeten zijn en anderzijds gevaar 
voor de openbare veiligheid meet bestaan (zie DUMON, op. cit., nr. 52). Naar luid van 
de rechtspraak van het Hof vormen die twee reeksen voorwaarden een onscheidbaar 
geheel, derwijze dat de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden de openbare 
veiligheid in gevaar brengen. 

(59) Cass., 14 jan. 1975 (A.C., 1975, 495); 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1149); 13 dec. 1977 
(A.C., 1978, 458); 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 323); 15 april 1980 (A.C., 1979-80, 1018); 
25 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 179); 10 dec. 1980, 10 en 11 feb. en 25 maart 1981 (A.C., 
1980-81, nrs. 218, 343, 345, 346 en 429). 

(60) A.C., 1974, 757. 

(61) Pasin., 1874, 119 e.v., algemene bespreking van het antwerp in de Kamer. 
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aandacht besteed. Toen al werd erop gewezen dat een mogelijke 
vlucht van de verdachte wegens het bestaan van de uitleverings
bedragen minder verstrekkend~ gevolgen had. 

Dat motief van het ontsnappingsgevaar was in feite nauw 
verbonden met de overweging dat de bestraffing van misdaden en 
wanbedrijven het openbaar belang raakt (62} en dat derhalve dat 
motief op zichzelf al volstond om de voorlopige hechtenis te 
verantwoorden. 

Thans echter levert het openbaar belang geen grond voor het 
bevel tot aanhouding noch voor de handhaving van de hechtenis 
op. 

Aileen de bedreiging van de openbare veiligheid mag in aanmer
king worden genomen. Het ontsnappingsgevaar moet dus gepaard 
gaan met andere omstandigheden om de hechtenis te kunnen 
verantwoorden. 

Betreft het daarentegen een ernstig feit, zoals drughandel, en is 
er reden om te vrezen, niet aileen dat de verdachte zal 
ontvluchten, maar ook dat hij getuigen zal be'invloeden of bewijs
materiaal zal doen verdwijnen, dan kunnen al die gegevens te 
zamen een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid en 
derhalve de hechtenis verantwoorden (63}. Maar dan nog moet 
nauwkeurig worden omschreven waarom concreet de openbare 
veiligheid daardoor in gevaar wordt gebracht. Druggebruik in 
groep, dubieuze moraliteit van de verdachte en gevaar voor 
obstructie van het onderzoek zijn geen gegevens op grond 
waarvan mag worden geoordeeld dat de openbare veiligheid 
gevaar loopt. 

In bepaalde gevallen levert die nauwkeurige omschrijving geen 
moeilijkheden op, in andere is een meer omstandige uiteenzetting 
vereist. Zo is het feit aileen dat de verdachte reeds meermaals is 
veroordeeld wegens zware vermogensdelicten (64), niet voldoende 
om de handhaving van de hechtenis wettig te verantwoorden, als 
niet duidelijk wordt aangegeven dat wegens die omstandigheid de 
hechtenis in het belang van de openbare veiligheid geboden is. Die 
verantwoording zou bv. wel te vinden zijn in het feit dat de betrok
kene, die reeds verschillende malen wegens diefstal werd veroor
deeld, nauwelijks enkele dagen na het uitzitten van een gevange
nisstraf (65}, in het bezit is gevonden van gestolen voorwerpen. De 
openbare veiligheid zou in het gedrang kunnen komen door het 
gevaar voor recidive, maar ook daarover zal de rechter zich nader 
dienen te verklaren. 

(62} R. HAYOIT DE TERMICOURT, Joe. cit., 391. 

(63} Cass., 14 jan. 1975 (A. C., 1975, 532, 534, 535, 537). 

(64} Cass., 27 sept. 1977 (A.C., 1978, 129}. 

(65) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 458). 
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Zeker, het begrip openbare veiligheid is vaag en laat aan de 
rechter een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid. Het begrip dekt 
niet aileen de lichamelijke en materiele veiligheid van de inwo
ners voor wie het gedrag van een bijzonder gevaarlijke verdachte 
een dreiging kan vormen (66), het omvat ook de openbare rust, dat 
wil zeggen de reacties die de invrijheidstelling van een persoon bij 
het publiek zou veroorzaken wegens de ergernis die zijn misdaad 
heeft gewekt (67). 

In hoeverre het gedrag of de persoonlijkheid van de verdachte 
een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid wordt natuurlijk 
door de rechter in feite en derhalve soeverein beoordeeld (68). 
Zegt de rechter dat de terugkeer van de betrokkene in zijn leefmi
lieu - op het platteland of in de stad - bij de bevolking heftige 
reacties kan teweegbrengen, dan berust zijn beslissing op een 
beoordeling van feiten, en daartegen kan dus voor het Hof niet 
worden geklaagd. 

20. Die enkele voorbeelden tonen genoegzaam aan hoe moeilijk 
het is een bevel tot aanhouding naar recht te verantwoorden (69). 

Zeer vaak is opgeworpen dat door die vereisten de opdracht van 
de onderzoeksrechter en van de onderzoeksgerechten die een 
controlebevoegdheid uitoefenen, wel erg bemoeilijkt werd. De 
onderzoeksrechters en onderzoeksgerechten zijn beslist overbe
last en verkeren vaak in tijdnood. 

Al mag men zich niet ontveinzen dat die magistraten inderdaad 
heel wat moeilijkheden ondervinden, toch kunnen die moeilijk
heden nooit rechtvaardigen dat iemand ondoordacht voorlopig 
wordt gehecht (70). De voorlopige hechtenis is een maatregel die 
des te ernstiger is daar die wordt genomen tegen een persoon ten 
aanzien van wie enkel aanwijzingen van schuld bestaan - ten 

(66) Cass., 14 jan. 1975 (A.C., 1975, 494); 31 jan. 1977 (A.C., 1977, 603); 13 feb. 1979 
(A.C., 1978-79, 695). 

(67) Cass., 22 sept. 1975 (A.C., 1976, 98); 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1149); 21 nov. 1978 
(A.C., 1978-79, 323). 

(68) Cass., 21 april en 12 mei 1975 (A.C., 1975, 931, en J.T., 1975, 50); 13 feb. 1979 
(A.C., 1978-79, 695). 

(69) Zie R. SCREVENS en PH. QUARRE, « La protection de l'individu et de Ia societe 
en droit penal beige, les regles de Ia procedure penale en Belgique-Pologne, 
Tendances du droit penal •, P.U.B., 1981, biz. 79 e.v. 

(70) Het is zonder meer duidelijk dat die aanbevelingen evenzeer gelden voor het 
openbaar ministerie wanneer dat zijn vorderingen opmaakt. Het is evenwel zo dat, 
sinds de procureur des Konings niet meer in hager beroep kan komen tegen de 
weigering van de onderzoeksrechter om een bevel tot aanhouding te verlenen, de 
vorderingen van het openbaar ministerie in dat verband nog slechts een beperkte 
betekenis hebben en voor de rechter veeleer een aanwijzing zijn. 
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onrechte wordt er soms gesproken van « voldoende bezwaren » 
(71) -::- zonder enige zekerheid over zijn latere veroordeling. De 
onderzoeksmagistraat moet dus de tijd nemen om nate denken en 
acht te slaan op de richtlijnen die wet en rechtspraak hebben vast
gesteld. Een inderhaast en in onzekerheid genomen beslissing is 
in deze niet te rechtvaardigen. 

Wij weten natuurlijk dat de wet de tijd ten zeerste beperkt heeft 
en zeker wanneer de verdachte niet tijdig voor de onderzoeksma
gistraat wordt gebracht. In dat opzicht moeten de procureurs des 
Konings ervoor zorgen, enerzijds, dat de politie en de rijkswacht 
hun de betrokkenen ten spoedigste voorleiden en, anderzijds, dat 
op hun parket die zaken onverwijld worden behandeld. 

Mij dunkt echter dat de oorzaak van veel ondeugdelijke moti
veringen in de bevelen tot aanhouding, en meteen ook van heel 
wat niet gerechtvaardigde aanhoudingen, hierin ligt dat de onder
zoeksmagistraten zich niet voldoende verdiepen in de wettelijke 
beginselen inzake het bevel tot aanhouding, vooral zoals die door 
de wetgever in de loop van de laatste tien jaar zijn bepaald. Wilde 
elkeen zich de moeite getroosten zich daarover eens en voor goed 
grondig te bezinnen bij het opnemen van zijn onderzoeksambt, 
dan zou elk geval gemakkelijker op te lossen zijn. 

Zulks geldt ook, behoef ik het te benadrukken, voor de onder
zoeksgerechten, de raadkamer en de kamer van inbeschuldiging
stelling. Die gerechten hebben immers tot taak niet aileen de 
wettigheid van het bevel tot aanhouding te toetsen, maar ook, in 
voorkomend geval, de leemten ervan aan te vullen. Dat hebt U 
herhaaldelijk beslist, ook als het een nieuw bevel tot aanhouding 
betreft dat werd verleend op grond van artikel 8 van de wet van 
20 april 1874 (72). 

Het Hof, ten slotte, verricht in dat opzicht een uiterst belang
rijke wettigheidstoetsing. Sinds de inwerkingtreding van de wet 
van 1973 heeft het strikt ervoor gezorgd dat de wet correct werd 
gei:nterpreteerd en heeft het inzonderheid meermaals zijn afkeu
ring uitgesproken voor het gebruik van standaardformuleringen. 
Het heeft aldus gewaakt voor de uitwerking van wat de procureur-

(71) Het Hof heeft niet altijd zorgvuldig genoeg het onderscheid gemaakt tussen de 
« aanwijzingen • van schuld die vereist zijn in verband met de voorlopige hechtenis, 
en de zgn. « bezwaren • die nodig zijn om de zaak naar de feitenrechter te verwijzen. 
De « aanwijzingen van schuld • zijn namelijk veel minder aanzienlijk dan de 
• bezwaren •. Zie onder meer Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 277); 4 jan. 1977 (A.C., 
1977, 478); 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1058); 20 juli 1977 (A.C., 1977, 1131); 28 feb. 1978 
(A.C., 1978, 766); zie ook de conclusie van proc.-gen. TERLINDEN, voor Cass., 5 aug. 
1910 (Pas., 1910, I, 412); R. HAYOIT DE TERMICOURT, Joe. cit., blz. 293; de noot R.H. 
onder Cass., 2 juli 1951 (Pas., 1951, I, 762); J. LECLERCQ, • Le renvoi au tribunal 
correctionnel •, Rev. Dr. pen., blz. 717, noot 42. 

(72) Cass., 1 feb. 1960 (Pas., 1960, I, 619); 30 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1165); 18 okt. 
1965 (ibid., 1966, I, 224); 24 jurii 1975 (A. C., 1975, 1138); 10 maart 1977 (R. W., 1977-78, 
1811); 23 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 617); 29 maart 1983 (Rev. Dr. pen., 1984, 397); zie 
ook de concl. van adv.-gen. COLARD, (Pas., 1980, I, 188); R. DECLERCQ, « Actuele 
problemen ... •, Joe. cit., kol. 281 en 284; R. HAYOIT DE TERMICOURT, Joe. cit., blz. 295 
en 407; W. BROSENS, « Voorlopige hechtenis en evolutie van het (recht »,in Recht in 
beweging, 1973, blz. 46. 
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generaal Hayoit de Termicourt reeds in 1924 zo scherpzinnig « een 
op maat gesneden pak » noemde (73). 

Ik meen dat het hier op mijn weg ligt erop aan te dringen dat 
het Hof onverminderd waakzaam blijft en telkens als het de kans 
krijgt de beginselen in herinnering brengt en tot naricht dient. 

Er moet allicht niet opgewezen worden dat het die controle 
ambtshalve uitoefent op alle ontvankelijke voorzieningen tegen 
beslissingen van onderzoeksgerechten, onverschillig of de 
verdachte daarover voor die gerechten een conclusie heeft inge
diend (74) en ongeacht de middelen die hij voor het Hof moge 
voordragen. 

Die controle is des te noodzakelijker daar op de toepassing van 
de wet betreffende de voorlopige hechtenis blijkbaar heel wat 
kritiek te horen valt die ook weerklank vindt in het ·parlement. 

21. Wij hebben aldus vastgesteld dat wetsvoorstellen worden 
ingediend ter bestrijding van wat weleens het « misbruik van de 
voorlopige hechtenis » wordt genoemd. Het jongste daarvan, 
d.d. 22 mei 1984 (75), bedoelt aan de onderzoeksrechter het recht te 
ontzeggen om een bevel tot aanhouding te verlenen als hij niet 
eerst de - door zijn raadsman bijgestane - verdachte in zijn 
verweermiddelen heeft gehoord. 

Dat voorstel, dat aldus een wijziging beoogt in artikel 1 van de 
wet van 20 april 1874, gaat niet enkel voorbij aan de leidende 
beginselen ter zake, maar ook de bedoelde wijziging zou ook de 
gang van het onderzoek ernstig kunnen belemmeren. 

Immers - en aileen al om dit bezwaar moet vanuit een prak
tisch oogpunt tegen dat voorstel zeer ernstig voorbehoud worden 
gemaakt - zouden de onderzoeksrechters aldus een groat deel 
van hun tijd moeten besteden aan het luisteren naar pleidooien, 
die weleens zeer lang kunnen zijn. 

Trouwens, ook voor de balie vallen dan gelijkaardige moeilijk
heden te vrezen. Zullen de advocaten namelijk op elk uur van de 
dag ter beschikking kunnen staan en bereid zijn om bij de onder
zoeksrechter te komen telkens als deze, gebonden door de termijn 
van vierentwintig uur, meent tegen een verdachte een bevel tot 
aanhouding te moeten verlenen? 

Daarbij bestaat het gevaar dat de nu reeds overbelaste onder
zoeksrechters, wegens de tijd die aldus aan de pleidooien zou 
worden besteed, meer en meer verplicht zouden zijn zich te 
verlaten op de ondervragingen door de politie of de rijkswacht en 

(73) R. HAYOIT DE TERMICOURT, Joe. cit., blz. 298. 

(74) Cass., 7 jan. 1975 (A. C., 1975, 508); 27 sept. 1977 (ibid., 1978, 129); 21 maart 1978 
(ibid., 1978, 843); 24 jan. 1979 (ibid., 1979, 584). 

(75) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis, ingediend door kamerlid Henrion, Pari. St., Kamer, 1983-84, nr. 948/1. 
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ermee genoegen te nemen schriftelijk vast te stellen dat de 
verdachte zijn vroeger afgelegde verklaringen bevestigt. 

Zou dat werkelijk een vooruitgang zijn ? 
Maar de nadruk moet gelegd worden op de overweging dat de 

onderzoeksmagistraten en zeker ook de parketmagistraten ervoor 
moeten zorgen dat de wet stipt in acht wordt genomen opdat de 
voorlopige hechtenis beperkt blijft tot de gevallen die de wetgever 
heeft bedoeld. Dat is, dunkt mij, de goede en ook de enige oplos
sing. Daarvoor is geen enkele wetswijziging nodig en hoeft 
evenmin te worden geraakt aan de essentiele principes van het 
onderzoek. 

IV. Duur van de voorlopige hechtenis 

22. Onmiddellijk naast het probleem van de motivering van het 
bevel tot aanhouding en van de beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis rijst ook het probleem van de duur van die 
hechtenis. 

Dat komt uitdrukkelijk ter sprake in artikel 5.3 van het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens en dienaangaande 
heeft het Hof, sinds 1974, verscheidene arresten gewezen (76), 
waaronder een arrest van 15 april 1981, op de bijzonder gron
dige conclusie van advocaat-generaal Velu (77). 

Ik kan hier allicht volstaan met enkel de desbetreffende hoofd~ 
principes in herinnering te brengen, maar ik wil er vooraf toch 
nog op wijzen dat deze nieuwe kwestie weliswaar heel wat raak
vlakken heeft maar lang niet samenvalt met die welke we tot 
dusver hebben besproken. 

Een ieder die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden, heeft 
het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of, 
hangende het proces, in vrijheid te worden gesteld. 

U hebt beslist dat de bepalingen van artikel 5.3 van voornoemd 
Verdrag ook gelden t.a.v. de onderzoeksgerechten (78). 

Over de draagwijdte van het begrip « redelijke termijn » heeft 
het Europees Hof voor deRechten van de Mens zich herhaaldelijk 
uitgesproken (79). Het heeft daarbij rekening gehouden met de 
vereisten van « openbaar belang », waarop de nationale rechtscol-

(76) Cass., 20 maart 1972 (A.C., 1972, 687); 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 366); 3 maart 1975 
(ibid., 1975, 750); 4 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 2); 15 april 1980, twee arresten 
(ibid., 1979-80, nrs. 518 en 519, en R. W:, 1980-81, kol. 251); 15 april 1981 (A. C., 1980-81, 
nr. 477). 

(77) A.C., 1980-81, nr. 477, met cone!. van adv.-gen. Velu, in Pas., 1981, I, 922. 

(78) Cass., 4 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 2). 

(79) Zie a.m. de arresten Weinhoff en Neumeister van 27 juni 1968, Publ. Cour Eur. 
D. H., reeks A, nrs. 1 tot 17, biz. 21 tot 26, en nrs. 1 tot 15, biz. 23 tot 41. 
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leges zich beriepen om de handhaving van de hechtenis te verant
woorden (zoals gevaar voor ontsnapping, gevaar voor herhaling, 
vernieling van het bewijsmateriaal, enz.) en op grond daarvan 
heeft het geoordeeld of de redelijke termijn al dan niet in acht was 
genomen, gelet o.m. de manier waarop de zaak door de rechter
lijke overheid was behandeld. Die vraag moet dus worden onder
zocht naar gelang van elk afzonderlijk geval (80). 

23. Met andere woorden :de onderzoeksgerechten die de hech
tenis willen handhaven, hebben zich telkens te beraden over twee 
vragen die betrekking hebben zowel op artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 alsop artikel 5.3 van het Verdrag : enerzijds moet in 
ieder geval afzonderlijk worden bepaald of op het ogenblik dat de 
rechter uitspraak doet, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
voorhanden zijn die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
verdachte en de openbare veiligheid raken - welke omstandig
heden niet noodzakelijk dezelfde zijn als die welke aanvankelijk 
tot verantwoording hebben gediend van het bevel tot aanhouding, 
zodat het onderzoeksgerecht zich te dien aanzien uitdrukkelijk 
dient uit te spreken (81) - en anderzijds moet gelet worden op de 
marrier waarop het onderzoek plaatsheeft. Dat er nog onderzoeks
daden moeten worden verricht is dus niet voldoende, de marrier 
waarop die uitgevoerd worden mag ook geen onverantwoorde 
vertraging vertonen. Een deskundige die niet met de vereiste 
spoed zijn opdracht vervult, veroorzaakt een vertraging die onre
delijk kan zijn. Dat betekent dat de onderzoeksmagistraat nauw
lettend dient toe te zien op de uitvoering van de opdrachten die hij 
- hetzij aan deskundigen, hetzij aan politiediensten - voor
schrijft, en de nodige maatregelen moet treffen als hij oordeelt dat 
niet met de vereiste spoed werd gewerkt. 

Een vertraging die ten aanzien van de - nu eenmaal op natio
maal vlak geldende (82) - Bepalingen van artikel 5.3 van het Euro
pees Verdrag onverantwoord is, staat verlenging van de hechtenis 
in de weg, ook al zouden ten aanzien van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 gronden tot hechtenis blijven bestaan. Het belang 
van de kwestie is meteen duidelijk (83). 

(80) Zie Cass., 15 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 518). 

(81) Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 418). Zie J. LECLERCQ, « Le renvoi au tribunal 
correctionnel en etat d'arrestation », Rev. dr. pen., 1979, 719 e.v. 

(82) Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 366); 3 maart 1975 (ibid., 1975, 750). 

(83) Zie o.m. dienaangaande : J. VELU, « Le regime de !'arrestation et de Ia deten
tion preventive a Ia lumiere de !'evolution du droit international », Rev. Dr. pen., 
1965-66, 683 e.v.; J. VELU, Melanges Polys Modinos, biz. 391; G. SPERDUTI, « De Ia 
notion du delai resonnable qualifiant Ia duree de Ia detention preventive selon !'art. 5, 
§ 3, de Ia Convention europeenne des droits de l'homme », in Rev. des Droits de 
l'homme, VIII, 1, 1975, 865; H. ALBERS, • De voorlopige hechtenis en het Hof van 
Straatsburg », R. W., 1972-73, 1745 e.v.; K. GRIMONPREZ, « Het Hof van Cassatie en 25 
jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens », R. W., 1981-82, 2666. 
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Ook op dat punt moeten de onderzoeksgerechten hun toezicht 
uitoefenen, onverschillig of de verdachte al dan niet een conclusie 
heeft ingediend. Uw Hof zal dan enkel nog nagaan of de voorge
legde beslissingen terdege verantwoord zijn en of op de conclusie 
van de verdachte in dat opzicht deugdelijk is geantwoord (84). 

V. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van het openbaar 
ministerie tegen de beslissingen van de onderzoeksrechters 
en van de onderzoeksgerechten 

24. De wet van 13 maart 1973 heeft een belangrijke wijziging 
gebracht in artikel 1 van de wet van 20 april 1874. Naar Iuid 
daarvan is de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende het 
al dan niet afleveren van een aanhoudingsbevel niet vatbaar voor 
hoger beroep, evenmin trouwens als de beslissing waarbij de 
onderzoeksrechter weigert gevolg te geven aan de vordering van 
de procureur des Konings tot aanhouding van de verdachte. 

Dat tegen de beslissing van de onderzoeksrechter, die een bevel 
tot aanhouding verleent overeenkomstig de bepalingen van 
artikel1, eerste, tweede en derde lid, geen hoger beroep openstaat, 
valt nog te begrijpen, aangezien de betrokkene binnen vijf dagen 
voor de raadkamer moet verschijnen en daar de gelegenheid 
krijgt zijn verweermiddelen aan te voeren; bij die waarborg komt 
nog dat hij tegen de beslissing van de raadkamer wei in hoger 
beroep kan komen. Op de beslissing van de onderzoeksrechter 
bestaat dus een snelle en doeltreffende controle (85). 

(84) Cass., 20 maart 1972 (A. C., 1972, 687) en de opmerkingen daarbij van GRIMON
PREZ, Joe. cit., kol. 2666. 

(85) Wij kunnen onmogelijk de opvatting bijvallen dat het optreden van de raad
kamer een hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter uitmaakt. De 
raadkamer treedt ambtshalve op, niet om de beslissing van de onderzoeksrechter te 
wijzigen of te vernietigen, maar om die te bevestigen en te beslissen dat de verdachte 
gedurende een volle maand in hechtenis zal worden gehouden, tenzij de onderzoeks
rechter anders beslist. De beslissing van de onderzoeksrechter is een voorlopige 
beslissing, die slechts voor een zeer beperkte tijd - vijf dagen - geldt. Als na het 
verstrijken van die termijn de raadkamer niet optreedt, moet de verdachte in vrijheid 
worden gesteld. In feite wordt de beslissing van de onderzoeksrechter door de raad
kamer aangevuld nadat die de verdachte in zijn verweermiddelen heeft gehoord. De 
beslissing van de onderzoeksrechter en die van de raadkamer vormen een geheel, en 
wel in die mate dat zij beide samen vatbaar zijn voor hoger beroep bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die zowel de beslissing van de onderzoeksrechter als die van 
de raadkamer toetst. Bovendien beslist de raadkamer of de hechtenis, op de datum 
van haar uitspraak, gedurende een maand moet worden gehandhaafd. Wij kunnen 
derhalve niet instemmen met de zienswijze van 0. VANDEMEULEBROEKE (« Le 
contrille juridictionnel de la detention preventive », Rev. dr. pen., 1970-71, 142) en 
BEKAERT. Uitgaande van die opvatting voorzag Bekaert in het door hem opgestelde 
voorontwerp van het Wetboek van Strafvordering zelfs in een heuse rechtspleging 
van hoger beroep voor de raadkamer tegen aile beslissingen van de onderzoeks
rechter. Dat lijkt weinig realistisch en verzwaart nog de taak van de onderzoeks
rechter (zie BEKAERT, Joe. cit., blz. 280 en 281). Dit alles neemt echter niet weg dat het 
optreden van de raadkamer kan worden aangemerkt als een voorziening bij de 
rechter, in de zin van art. 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

{Zie vervoJg nota voJgende bJz.) 
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Anders is het gesteld ingeval de onderzoeksrechter weigert een 
bevel tot aanhouding te verlenen nadat de procureur des Koning 
dat heeft gevorderd (86). 

Dan is immers geen controle mogelijk. 
Ter verantwoording van die nieuwe bepaling heeft de wetgever 

twee overwegingen aangevoerd : enerzijds was hij van oordeel dat 
verdachte en openbaar ministerie op dezelfde voet moeten staan; 
anderzijds dat de onderzoeksrechter beter ge'informeerd is dan 
het openbaar ministerie, omdat hij de verdachte ondervraagd 
heeft en daardoor beter aile omstandigheden van de zaak kan 
afwegen. 

Het ligt niet op mijn weg de opportuniteit van die bepaling 
opnieuw ter sprake te brengen. Ik wil hier aileen maar vaststellen 
dat tot in 1973 de procedure voor hoger beroep van het openbaar 
ministerie niet wettelijk was geregeld en er meningsverschillen 
bestonden over de manier waarop de zaak bij de rechter in hoger 
beroep aanhangig moest worden gemaakt, en over diens bevoegd
heid (87). Daarenboven - en dat is juist het punt dat aile aandacht 
verdient - er moest ook worden bepaald hoe de beslissing zou 
worden uitgevoerd die, op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, de beslissing van de onderzoeksrechter zou hebben 
gewijzigd ... nadat de verdachte onvermijdelijk al was vrijgelaten 
door de rechter. 

25. W at er ook van zij, de nieuwe regel heeft voor een nieuw 
probleem gezorgd. 

Is de beslissing, waarbij de rechter weigert in te gaan op de 
vorderingen van het openbaar ministerie, vatbaar voor cassatiebe
roep? 

In verscheidene arresten heeft het Hof uitdrukkelijk de ontvan
kelijkheid van een dergelijke voorziening erkend (88), op grond 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dat Verdrag stelt immers als wezenlijk 
vereiste dat de verdachte moet kunnen verschijnen voor een andere rechter dan 
diegeno die het bevel tot aanhouding heeft verleend en er zowel in feite als in rechte 
zijn verweermiddelen moet kunnen doen gelden. Aangezien de raadkamer dienaan
gaande over de ruimste bevoegdheden beschikt, wordt aan de verplichting van dit 
Verdrag ongetwijfeld voldaan (zie in die zin VELU, Joe. cit., Rev. dr. pen., 1965-66, 733 
tot 738; BERNARD-TULKENS en BOSLY, Rev. dr. pen., 1974, 803). 

(86) H. BEKAERT, • L'erudition du magistrat et la procedure penale •, J.T., 1952, 
481; R. W., 1952-53, 89; THEO VERStE, Joe. cit., nr. 30; H. BEKAERT, « Conception gene
rale de la detention provisoire dans le code en projet •, La manifestation de la verite 
dans Je proci~s penal, Brussel, 1972, blz. 265 e.v. 

(87) Wij kunnen ons niet verenigen met de stelling van Bekaert (Joe. cit, blz. 276) 
volgens welke de vigerende wetgeving aan de procureur des Konings het recht 
verleent in hoger beroep te komen tegen de beslissing waarbij de onderzoeksrechter 
weigert een gevorderd bevel tot aanhouding uit te vaardigen. F. BERNARD-TULKENS 
en H.D. BOSLY constateren eveneens dat de wet op de voorlopige hechtenis niet 
uitdrukkelijk voorzag in enig rechtsmiddel tegen de beschikking van de onderzoeks
rechter (Rev. dr. pen., 1973-74, 803). Dat is ook de mening van R. DECLERCQ (• Actuele 
problemen », Joe. cit., kol. 276). 

(88} Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976, 853); 17 aug. 1976 (ibid., 1976, 1239); 21 juni 
1978 (ibid., 1978, 1237); 18 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 166). 
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dat de beslissing van de onderzoeksrechter een eindbeslissing is 
in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering (89}. 

In drie van de vier gevallen die aan het Rof werden voorgelegd, 
ging het om beslissingen waarbij de onderzoeksrechter geweigerd 
had een door het openbaar ministerie gevorderd bevel tot aanhou
ding te verlenen tegen een verdachte die beschuldigd werd van 
een feit waarop dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar of een 
zwaardere straf stond, terwijl de rechter in elk van die gevallen 
had vastgesteld dat er tegen de verdachte aanwijzingen van 
schuld aan dergelijke feiten voorhanden waren. Zoals reeds 
gezegd wordt in die gevallen het bevel van rechtswege verleend en 
kan de rechter de verdachte alleen maar in vrijheid laten op 
overeenkomstig advies van de procureur des Konings. 

U heeft die beslissingen vernietigd wegens schending van 
artikel1, derde lid, van de wet van 20 april 1874. 

In de zaak waarover U op 18 november 1980 een arrest hebt 
gewezen (90}, had de onderzoeksrechter geweigerd een bevel tot 
aanhouding te verlenen op grond dat blijkens de processen
verbaal van het dossier de bij artikel 7 van de Grondwet bepaalde 
termijn van vierentwintig uur overschreden was, zonder dat de 
verdachte was aangehouden ter uitvoering van een met redenen 
omklede beschikking van de rechter. 

Ret Rof heeft die beslissing vernietigd omdat die bewering door 
de bedoelde processen-verbaal werd tegengesproken, met andere 
woorden omdat de beslissing de bewijskracht van die akten had 
miskend. 

Al zijn ten aanzien van de toepassing van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering die beslissingen ongetwijfeld verant
woord, toch is het mij de vraag of die procedure met de geest van 
de wet strookt. 

Ret lijkt mij betwistbaar dat een verdachte, die gedurende 
weken in vrijheid is gelaten, ten slotte toch wordt aangehouden op 
een nieuwe beslissing van de onderzoeksrechter op verwijzing. In 
het geval van uw arrest van 18 november 1980 was de beslissing 
van de eerste rechter gewezen op 11 oktober en deed het Rof uit
spraak op de reeds genoemde datum, wat vijf weken later was. 
Bovendien mag men veronderstellen dat de rechter op verwijzing 
ten vroegste acht dagen daarna uitspraak heeft gedaan, dit is dus 
meer dan zes weken na de eerste beslissing ! Is het wenselijk dat 
een verdachte wordt aangehouden weken nadat hij in vrijheid 

(89) Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet in de Senaatscommissie 
voor Justitie heeft een lid opgemerkt dat de nieuwe bepaling tot gevolg zou kunnen 
hebben dat tegen een onwettige beslissing van de onderzoeksrechter, onder meer 
wanneer die een verdachte in vrijheid zou Iaten terwijl krachtens art. 1, derde lid, het 
bevel tot aanhouding van rechtswege verplicht is, geen enkel rechtsmiddel zou 
openstaan. Op die opmerking kwam blijkbaar geen weerwoord. Niemand schijnt 
gedacht te hebben aan het cassatieberoep (Pari. St., Senaat, 1971-72, nr. 392, verslag, 
blz. 31). 

(90) A.C., 1980-81, nr. 166. 
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werd gelaten? Wordt zodoende niet nog duidelijker de vinger 
gelegd op het kunstmatige van die maatregel, die in feite het 
gevolg is van het behoud van het automatische bevel tot aanhou
ding waarover wij het zoeven hebben gehad ? 

Voorts, indien men instemt met zodanige voorziening, moet 
men dan ook niet aannemen dat, als de procureur des Konings op 
omstandige wijze tegen iemand een bevel tot aanhouding vordert 
en als de onderzoeksrechter daarop niet deugdelijk antwoordt of 
in zijn antwoord een rechtsdwaling begaat, het openbaar minis
terie zich dan even rechtsgeldig tegen een dergelijke beslissing in 
cassatie moet kunnen voorzien? (91). 

Strookt dit met de geest van de wet ? 

26. Er is nog een tweede probleem dat met het vorige verwant is 
maar waarvoor het Hof de niet-ontvankelijkheid van het cassatie
beroep heeft uitgesproken (92). Het betreft de voorziening van de 
procureur-generaal bij een hof van beroep tegen een beslissing 
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling weigert gevolg te 
geven aan zijn vordering tot hetzij bevestiging, hetzij handhaving 
van het bevel tot aanhouding. 

Bij dit probleem ligt de juridische toestand natuurlijk enigszins 
anders. W anneer het hof van beroep het bevel tot aanhouding niet 
wil bevestigen of handhaven, moet de verdachte dadelijk worden 
in vrijheid gesteld. Zoals procureur-generaal Hayoit de Termi
court in een noot bij uw arrest van 23 september 1942 (93} heeft 
uiteengezet, zou de verdachte niet opnieuw kunnen worden aange
houden dan indien aan de vereisten van artikel 8 van de wet van 
20 april 1874 is voldaan. 

Gesteld nog dat de toepassing van genoemd artikel 8 wordt 
betwist, is het dan wenselijk dat de verdachte die, overeenkomstig 
artikel 20 van de wet, in vrijheid is gesteld, in geval van vernieti
ging van de beslissing waarbij hij was vrijgelaten, maanden later 
opnieuw kan worden opgesloten ingevolge de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, op verwijzing ? In het geval 
dat in uw laatste arrest in verband met die kwestie is behandeld, 
was de bestreden beslissing uitgesproken op 29 maart 1983 en uw 
Hof heeft uitspraak gedaan op 22 juni 1983, dat is bijna drie 
maanden later. Gesteld dat de zaak onverwijld voor de rechter op 
verwijzing werd gebracht, dan nog mag worden aangenomen dat 
diens beslissing er pas had kunnen komen vier maanden na de 
vrijlating van de verdachte. Het lijkt mij niet redelijk dat de 
betrokkene op dat ogenblik opnieuw zou kunnen worden opge-

(91) Raadpl. A. VANDEPLAS, noot bij Cass., 17 aug. 1976, R. W:, 176-77, 92. 

(92) Cass., 20 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 304) met cone!. proc.-gen. Charles; 22 juni 
1983 en cone!. openbaar ministerie in Rev. dr. pen., 1984, 255. 

(93) Pas., 1942, I, 205. 
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sloten. Hoe zou men dan nog kunnen verantwoorden dat de open
bare veiligheid in gevaar is ? 

De beslissing van het Hof volgens welke een dergelijke voorzie
ning in cassatie van de procureur-generaal niet ontvankelijk is, is 
derhalve ruimschoots gegrond. 

Tussen beide zopas onderzochte problemen bestaat dus, hoewel 
zij niet identiek zijn, een grote gelijkenis. Zowel in het ene als in 
het andere geval kan de bestreden beslissing onwettig zijn, maar, 
zoals ik voor het Hof mocht betogen in mijn conclusie voor het 
arrest van 22 juni 1983, is de persoonlijke vrijheid de algemene 
regel en, indien tussen die algemene regel en de regels inzake de 
voorlopige hechtenis strijdigheid bestaat, dan moet de regel 
inzake de persoonlijke vrijheid de overhand hebben (94) 

VI. Bevoegdheid van de rechter die uitspraak doet 
op verwijzing door het Hof na cassatie 

27. De zoeven behandelde kwesties doen trouwens een ander 
probleem rijzen waarvan ik reeds gewag heb gemaakt en dat te 
berde komt telkens als het Hof een beslissing van een onderzoeks
gerecht vernietigt en de zaak naar een ander onderzoeksgerecht 
verwijst. Bedoeld is de vraag op welk tijdstip dat gerecht zich 
moet plaatsen om na te gaan of de voorwaarden voor de voorlo
pige hechtenis vervuld zijn? 

Op het tijdstip waarop de eerste rechter uitspraak heeft gedaan, 
dan wel op het tijdstip waarop de verwijzingsrechter uitspraak 
doet? 

Oordeelt men - zoals met name door advocaat-generaal Le
naerts (95) is uiteengezet - dat de verwijzingsrechter zich moet 
plaatsen ten tijde van de uitspraak van de rechter wiens beslissing 
vernietigd is, dan is het niet uitgesloten dat die verwijzingsrechter 
beslist dat de wettelijke vereisten voor de hechtenis niet waren 
vervuld, en derhalve de verdachte in vrijheid stelt. Daaruit volgt 
dat van dat ogenblik af voor de hechtenis geen titel meer bestaat 
zodat er geen sprake van kan zijn een hechtenis die meteen alle 
wettelijke grondslag heeft verloren, nog langer te laten voort
duren. 

Het is niet onbelangrijk andermaal erop te wijzen dat de tijd 
tussen de vernietiging van de beslissing enerzijds en de beslissing 
op verwijzing anderzijds vrij lang kan zijn. Niet te vergeten is 
daarbij dat volgens de rechtspraak van het Hof de verwijzings
rechter niet gebonden is aan de termijn van vijftien dagen, 
bepaald in artikel 20 van de wet van 20 april 1874 (96). 

(94) Zie de cone!. van het openbaar ministerie, Rev. dr. pen., 1984, 255. 

(95) Zie de cone!. van adv.-gen. Lenaerts, Cass., 1/4 juni 1977, R.W., 1977-78, 65, en 
de cone!. van adv.-gen. Liekendael, Cass., 20 juli 1982, Rev. dr. pen., 1983, 108. 

(96) Cass., 20 aug. 1975, A.C., 1975, 1191; Rev. dr. pen., 1975-76, 173, met cone!. van 
het openbaar ministerie. 
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Mevr. de advocaat-generaal Liekendael heeft een aspect van die 
kwestie belicht (97) naar aanleiding van een voorziening tegen een 
arrest van een kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een 
bevel tot aanhouding was bevestigd. De verdachte was een paar 
dagen na de uitspraak van het bestreden arrest voor de raad
kamer verschenen, en was daar tegen borgsom in vrijheid gelaten 
(98). 

In de hypothese dat het bestreden arrest was vernietigd en de 
verwijzingsrechter had beslist dat op de dag van de uitspraak van 
het vernietigde arrest de vereisten voor de hechtenis niet meer 
bestonden, dan was de latere vrijlating tegen borgsom onwettig, 
d.w.z. dat de borgsom moest worden terugbetaald, nu borgstelling 
onderstelt dat de wettelijke vereisten voor de hechtenis vervuld 
zijn (99). Het Hof heeft zich bij die oplossing aangesloten, door 
impliciet te beslissen dat eiser, hoewel hij was vrijgelaten, bij de 
voorziening belang had en deze dus ontvankelijk was, en door, 
derhalve, uitspraak te doen over de grondslag van de voorziening 
(100). 

(97) Zie de conclusies waarvan sprake is in noot 95. 

In verband met dat probleem werd door de h. Lahaye een wetsvoorstel ingediend 
bij de Senaat (Pari. St., Senaat, 1968-69, nr. 161) naar luid waarvan de kamer van 
inbeschuldigingstelling bij de berechting van het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen de weigering om een bevel tot aanhouding te verlenen, enkel reke
ning zou mogen houden met de gegevens waarover de eerste rechter beschikt bij zijn 
uitspraak. Dat voorstel werd, zeer terecht, hevig gekritiseerd door H. BEKAERT, Joe. 
cit., blz. 279. 

(98) Men kan zich afvragen of de invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom 
nag verenigbaar is met de voorlopige hechtenis zoals zij thans wordt toegepast. 

Door betaling van een borgsom wil men verzekeren dat de verdachte zal 
verschijnen telkens als zijn aanwezigheid in de loop van het onderzoek is vereist (zie 
met name A. DUMONT, Joe. cit., Rev. dr. pen., 1970-71, 111). Dat wil zeggen dat 
borgstelling nauw samenhangt met de vereisten van het onderzoek, met de vrees dat 
de verdachte zou ontvluchten en oak met het belang dat aan de bestraffing van 
misdrijven wordt gehecht. 

In ons huidig systeem kan geen van die redenen op zichzelf nag een voldoende 
verantwoording zijn voor de voorlopige hechtenis. Bovendien, en zulks lijkt doorslag
gevend, wordt thans het gevaar dat de openbare veiligheid loopt, wanneer de betrok
kene in vrijheid wordt gelaten, als beslissend beschouwd. 

Dat gevaar wordt er echter niet minder om als de betrokkene een borg stelt. De 
drughandelaar die tegen betaling van een borgsom wordt vrijgelaten, blijft gevaar
lijk. Overigens zal veelal de vrees voor het verlies van de borgsom de verdachte niet 
per se ervan weerhouden zich aan de strafvordering te onttrekken (zie P. ARNOU, 
« Hoger beroep i.z. invrijheidstelling tegen borg •, R. W., 1983-84, 1085). 

(99) Cass., 22 nov. 1977 (A. C., 1978, biz. 335), met voetnoot A.T. 

In dat opzicht kunnen wij niet akkoord gaan met de oplossing van het arrest van 
6 sept. 1983 (R.W., 1983-84, 2885) volgens hetwelk de voorziening tegen een arrest 
waarin was beslist dat, hoewel de vereisten voor de handhaving van de hechtenis 
waren vervuld, de verdachte tegen betaling van een borgsom in vrijheid kon worden 
gesteld, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk was. Ofschoon de borgsom was 
gestort en de betrokkene in vrijheid was gesteld, had deze er belang bij het arrest te 
doen vernietigen en te verkrijgen dat de rechter op verwijzing hem zonder meer in 
vrijheid zou stellen. (Zie oak noot van P. ARNOU en A. VANDEPLAS, R.W., 1983-84, 
2886 en 2887 .) 

(100) Cass., 20 juli 1982, Rev. dr. pen., 1983, 108. 
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Het lijdt geen twijfel dat er degelijke juridische argumenten te 
vinden zijn voor die oplossing. Ik kan ze echter niet zonder voor
behoud aannemen, omdat zij mij niet goed aangepast lijkt aan de 
procedure inzake de voorlopige hechtenis. Die procedure is 
immers in wezen tijdelijk en evolutief van aard. Wat gisteren juist 
was, is dat vandaag niet noodzakelijk nog. Onder de gelding van 
de wet van 1852 moest de verdachte zijn invrijheidstelling zelf 
aanvragen. Sinds de wet van 1874 doet de rechter over de invrij
heidstelling ambtshalve uitspraak van maand tot maand, en zelfs, 
zoals blijkt uit de voorbereiding van die wet, om de vijftien dagen, 
als men rekening houdt met de mogelijkheden tot hoger beroep. 
Telkens dient de rechter te rekenen met de toestand zoals die zich 
voordoet ten tijde van zijn uitspraak (101). 

Hoe kan men dan ook aan de verwijzingsrechter verbieden 
rekening te houden met de toestand zoals die zich voordoet ten 
tijde van zijn uitspraak? Is nude verdachte, sinds het Hof de zaak 
naar een rechter heeft verwezen, in vrijheid gesteld, dan heeft die 
verwijzing beslist geen reden van bestaan meer. Als sedert die 
datum het normaal bevoegde onderzoeksgerecht de hechtenis 
heeft gehandhaafd, zal de verwijzingsrechter aan de hand van het 
dossier, met alle stukken die het dan bevat, oordelen of die 
maatregel nog gewettigd is en, zo niet, dan zal zijn beslissing aan 
die hechtenis een einde maken. Dat zou met name het geval zijn 
wanneer, op het ogenblik dat de verwijzingsrechter uitspraak 
doet, vaststaat dat de verdachte onschuldig is. Het spreekt vanzelf 
dat die rechter rekening zou moeten houden met de jongste stand 
van het onderzoek. Het zou natuurlijk kunnen gebeuren dat 
tussen de beslissing van de verwijzingsrechter en die van het 
bevoegde onderzoeksgerecht tegenstrijdigheid bestaat, maar is 
die mogelijkheid niet inherent aan het stelsel zelf van de voorlo
pige hechtenis? 

Men zou natuurlijk kunnen opwerpen dat door het cassatie
arrest de oorspronkelijke titel van hechtenis ophoudt te bestaan 
en dat iedere latere hechtenis derhalve onwettig wordt, tenzij zij 
opnieuw verantwoord is door een nieuwe titel ter vervanging van 
die welke is vernietigd. Het bezwaar lijkt mij niet doorslaggevend. 
De rechter die uitspraak doet op het hoger beroep tegen de beslis
sing van de raadkamer kan ontegenzeglijk oordelen dat de door de 
eerste rechter in aanmerking genomen redenen niet bestonden of 
ontoereikend waren of niet meer bestaan op het tijdstip dat hij 
uitspraak doet, doch dat de hechtenis verantwoord is door andere 
omstandigheden, die pas later zijn gebleken (102). Waarom zouden 
de bevoegdheden van de rechter die uitspraak doet op verwijzing 
beperkter zijn, waarom zou hij zich moeten bepalen tot de beoor
deling van de omstandigheden die bestonden ten tijde van de uit
spraak van de vernietigde beslissing ? Zijn positie verschilt niet 

(101) Cass., 23 april 1980 (A.C., 1979-80, nr. 536). 

(102) J. LECLERCQ, Joe. cit., blz. 721; Cass., 9 dec. 1974 (A.C., 1975, 418). 



- 38-

van die van de rechter die op het hager beroep uitspraak heeft 
gedaan. Hij ook doet uitspraak op dat hager beroep, maar houdt 
daarbij rekening met de situatie die op dat ogenblik bestaat (103). 

Men zou wellicht ook het geval kunnen aanvoeren waarin de 
oorspronkelijke titel van hechtenis een onherstelbaar gebrek 
vertoont, bv. als de termijnvereisten door de onderzoeksrechter 
bij het verlenen van een bevel tot aanhouding, of door de raad
kamer bij haar beslissing, niet in acht zijn genomen. 

Dat geval is helemaal anders dan het zoeven onderzochte. Er is 
geen wettige hechtenis geweest en de verantwoordende omstan
digheden van die hechtenis hoeven niet eens te worden beoor
deeld. De verwijzingsrechter moet vaststellen dat er geen titel 
bestaat en hij is natuurlijk niet bevoegd om daarin te voorzien. De 
eerste appelrechter voor wie de zaak werd gebracht, zou geen 
andere bevoegdheid gehad hebben (104). 

28. In werkelijkheid tonen al die problemen i.v.m. 's Hofs 
optreden in de voorlopige-hechtenisprocedure aan dat de wetgever 
niet gedacht heeft aan de voorziening in cassatie. Hij heeft zorg
vuldig de procedure voor de onderzoeksgerechten geregeld, hetzij 
door de daar geldende regels vast te stellen, o.m. door het hof van 
beroep te verplichten uitspraak te doen binnen vijftien dagen na 
de verklaring van hager beroep, hetzij door geen hager beroep toe 
te staan, o.m. tegen de beslissingen van de onderzoeksrechter, 
maar het cassatieberoep in die materie werd niet speciaal gere
geld, d.w.z. dat men zich maar verlaten heeft op de gemeenrechte
Iijke procedure en alle gevolgen van dien. 

De reglementering van de voorlopige hechtenis is echter zeer 
bijzonder, al was het maar omdat de beslissingen in die materie 
volstrekt tijdelijk en voorlopig zijn. De cassatieprocedure laat zich 
bezwaarlijk in dat stelsel inpassen. Zij is aan geen termijnen ge
bonden. 

Daarbij komt nog dat vroeger, d.i. v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 13 maart 1973, de cassatieberoepen weinig talrijk 
waren. Zulks was gemakkelijk te verklaren doordat ook de toet
singsmogelijkheden van het Hof beperkt waren. De bepalingen 
van de wet van 20 april1874leenden zich veel minder tot controle, 
zowel wat de vormvereisten betreft als op het vlak van het mate
riele recht. 

De gevolgen van de voorziening en vooral van de cassatie waren 
dan ook minder opvallend. 

(103) Het spreekt vanzelf dat die wijziging van omstandigheden niets te maken 
heeft met de toepassing van art. 8. Dat artikel heeft betrekking op een verdachte die 
is vrijgelaten, die niet meer in hechtenis is, en dat geval wordt hier natuurlijk niet 
bedoeld. 

(104) R. DECLERCQ, « Actuele problemen ... », Joe. cit., kol. 286. 
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Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1973 is de controle 
van het Hof evenwel aanzienlijk toegenomen (105), wat trouwens 
zeer nuttig is gebleken, maar waardoor de gebreken van het 
stelsel meteen ook duidelijker naar voren zijn gekomen. 

In dat opzicht lijkt het zoeven behandelde probleem wel het 
meest kiese te zijn. 

VII. De termijn waarover de onderzoeksrechter beschikt 
om een bevel tot aanhouding te verlenen 

29. De rechtspraak van het Hof heeft nog heel wat andere 
controversiele punten aan het licht gebracht. 

De termijn waarbinnen de onderzoeksrechter de verdachte 
moet ondervragen en hem onder aanhoudingsbevel moet plaatsen 
en de tijd waarbinnen dat bevel moet worden betekend, gaf aanlei
ding tot belangrijke arresten van het Hof. 

N aar luid van artikel 7 van de Grondwet moet het met redenen 
omkleed bevel van de rechter worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen vierentwintig uur. 

Ret Hof heeft daaromtrent beslist (106) dat de termijn van 
vierentwintig uur begint te lopen op het ogenblik dat de verdachte 
door de politie ter beschikking wordt gehouden van de procureur 
des Konings of van de rechter. Binnen die termijn moet de onder
zoeksrechter de verdachte in verhoor nemen en hem mededelen 
dat hij onder bevel tot aanhouding staat, op grond van de daarin 
omschreven telastlegging. Dat bevel kan later aan de betrokkene 
betekend worden en dat mag gebeuren meer dan vierentwintig 
uur nadat de verdachte ter beschikking is gesteld van de gerechte
lijke overheid. 

Ret Hof heeft daarbij echter wel bepaald dat uit de geding
stukken moet blijken dat de rechter binnen vierentwintig uur aan 
de verdachte kenbaar heeft gemaakt dat hij onder aanhoudings
bevel stond (107). 

(105) BROSENS is een van de weinige auteurs die de toenemende controle van het 
Hof heeft voorzien (Joe. cit., biz. 47). Bij de voorstelling van een voorontwerp tot 
hervorming o.m. van de voorlopige hechtenis heeft BEKAERT er niet eens van 
gewaagd (zie La manifestation de la verite dans Je proces penal, biz. 328 e.v.). Ook 
R. DECLERCQ constateert dat het Hof een controle zal hebben uit te oefenen, maar hij 
meent dat die al te lang na de aanvankelijke beslissing zal gebeuren en dat zulks 
problemen doet rijzen die wettelijk zouden moeten worden geregeld (zie « Actuele 
problemen ... •, Joe. cit., kol. 274). 

(106) Zie Cass., 22 jan. 1934 (Pas., 1934, I, 142); 4 jan. 1960 (ibid., 1960, I, 487) en de 
voetnoot 1 in J.T., 1960, 308, en de noot P.T.; 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, 1349). 

In strijd met wat H. BEKAERT beweert (Joe. cit., blz. 267) heeft het Hof van Cassatie 
de stelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van Luik, zoals die voorkomt in 
het arrest van 3 dec. 1959, niet bevestigd. In het arrest van 4 jan. 1960 stelt het Hof 
integendeel dat de termijn van 24 uur begint te !open vanaf het ogenblik van de arres
tatie door de politie. Dat strookt ten volle met art. 7 van de Grondwet. Zeker, er werd 
meer dan eens voorgesteld die termijn te verlengen en op 48 uur te brengen. Die 
voorstellen gaan in tegen dat art. 7, dat precies bedoelt ieder ingrijpen van de politie 
uit te sluiten dat niet binnen 24 uur door de rechter wordt bekrachtigd (zie wets
voorstel Charpentier, c.s. van 2 maart 1960, Pari. St., Kamer, 1959-60, nr. 456/1). 

(107) Cass., 27 mei 1975 (A. C., 1975, 1024, met voetnoot A.T.). 
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Die rechtspraak berust op de overweging dat artikel 7 van de 
Grondwet tot doel heeft de persoonlijke vrijheid te waarborgen, 
maar dat het geen enkele vorm voorschrijft voor de betekening 
van het bevel tot aanhouding binnen vierentwintig uur na de 
arrestatie. Die betekening wordt geregeld bij artikel 97 van het 
W etboek van Strafvordering en de bij dat artikel bepaalde vormen 
zijn noch substantieel, noch voorgeschreven op straffe van nietig
heid, zodat niet-inachtneming ervan t.a.v. de geldigheid van de 
procedure enkel gevolgen kan hebben wanneer daardoor het recht 
van verdediging wordt verkort of de aanhouding willekeurig 
wordt. 

Aandacht verdient deze kwestie meer bepaald onder twee 
oogpunten : enerzijds, omdat ze betrekking heeft op de aanvang 
van de termijn van vierentwintig uur, waarbinnen de verdachte 
door de rechter onder aanhoudingsbevel moet zijn geplaatst opdat 
de hechtenis wettig kan worden verlengd, anderzijds, omdat, met 
het oog op de daden van vervolging en van onderzoek, die binnen 
die termijn moet worden verricht, de politie en rijkswacht ervoor 

. moeten zorgen dat de verdachte onverwijld voor de procureur des 
Konings wordt geleid of voor de onderzoeksrechter indien deze 
reeds met het onderzoek is belast. 

Dit laatste aspect van het probleem is, om de reeds vermelde 
redenen, en met name omdat de onderzoeksrechter over de nodige 
bedenktijd moet beschikken voordat hij de verdachte onder 
aanhoudingsbevel plaatst, bijzonder belangrijk. Aan de hand van 
talrijke dossiers waarover het Hof i.v.m. de voorlopige hechtenis 
te beslissen had, heb ik kunnen vaststellen dat de politie en de 
rijkswacht hun verplichting op dat punt niet altijd nakomen. Zij 
moeten weten dat, zodra iemands vrijheid is benomen, zij er dwin
gend toe gehouden zijn, met voorrang boven aile andere 
opdrachten, die persoon aan de gerechtelijk overheid voor te 
leiden. Zij mogen in geen geval, ook niet onder het voorwendsel 
dat er nog andere - eventueel zelfs op de zaak betrekking 
hebbende - nasporingen te doen zijn, betrokkene te hunner 
beschikking houden. Precies tegen zodanige handelwijze - die 
machtsoverschrijding oplevert - heeft het Hof gereageerd in zijn 
arrest van 4 januari 1960 (108). 

30. Wat het aanvangspunt van de termijn van vierentwintig uur 
betreft, dat is een ander aspect van de kwestie, dat zeer speciaal 
behandeld werd in diverse arresten van het Hof, inzonderheid in 
het arrest van 5 februari 1980 (109) en in dat van 28 januari 1982 
(110). Het is wellicht niet onbelangrijk nog even aan te stippen dat 

(108) Art. 5.3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens legt trou
wens de verplichting op de gearresteerde persoon dadelijk voor de rechter te leiden 
(zie J. VELU, Joe. cit., Rev. dr. penal, 1965·66, 710; 0. VANDEMEULEBROEKE, « Le 
controle juridictionnel de la detention preventive», Rev. dr. pen., 1970-71, 142). 

(109) A. C., 1979-80, nr. 340, met concl. van proc.-gen. Charles, toen eerste adv.-gen., 
Rev. dr. pen., 1980-81, 77. 

(110) A.C., 1981-82, nr. 323, met concl. van het openbaar ministerie. 
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beide arresten werden gewezen op een andersluidende conclusie 
van het openbaar ministerie (111). · 

Bij het eerste van die arresten heeft het Hof beslist dat een door 
de onderzoeksrechter uitgevaardigd bevel tot medebrenging (112) 
dat behoorlijk met redenen is omkleed en binnen vierentwintig 
uur is betekend, aan de grondwettelijke vereisten (artikel 7) 
voldoet en dat, wanneer een onderzoeksrechter, met toepassing 
van artikel 91 van het Wetboek van Strafvordering, een bevel tot 
medebrenging heeft verleend, de bij artikel 93 van dat wetboek 
toegestane termijn van vierentwintig uur om de verdachte te 
ondervragen, pas ingaat bij de uitvoering van dat bevel, d.w.z. 
vanaf het ogenblik waarop de verdachte ter beschikking van de 
onderzoeksrechter is gesteld. In dat geval begint de vierentwintig
urentermijn pas te lopen vanaf het moment dat de rechter in de 
mogelijkheid is gesteld de betrokkene voor zich te doen 
verschijnen. 

Het arrest van 28 januari 1982 neemt grotendeels de motivering 
van het arrest van 5 februari 1980 over. Daarin wordt gezegd: 

» dat een met redenen omkleed bevel tot medebrenging, dat 
door de onderzoeksrechter is uitgevaardigd en aan de verdachte 
binnen vierentwintig uur na zijn aanhouding is betekend, neer
komt op het met redenen omkleed bevel van de rechter, bedoeld in 
artikel 7, derde lid, van de Grondwet; 

» dat het bevel tot medebrenging dat, overeenkomstig artikel91 
van het Wetboek van Strafvordering tegen een verdachte is uitge
vaardigd, tot doel heeft de voorgeleiding voor een onderzoeks
rechter, desnoods met dwang, van een persoon die deze magis
traat meent te moeten ondervragen in verband met de tegen hem 
bestaande aanwijzingen van schuld, en tegen wie hij vervolgens 
eventueel een bevel tot aanhouding zal verlenen; 

» dat het bevel tot medebrenging vrijheidsberoving tot gevolg 
kan hebben en meteen de titel ervan uitmaakt; dat die vrijheidsbe
roving uiteraard en op straffe van overtreding o.m. van de arti
kelen 147, 155, 156 en 157 van het Strafwetboek, beperkt is tot de 
tijd die strikt noodzakelijk is voor de voorgeleiding van de 
verdachte ter beschikking van de rechter. » 

Beide arresten gaan uit - het eerste uitdrukkelijk, het tweede 
impliciet - van hetzelfde standpunt dat artikel 7 van de Grondwet 
de onderzoeksrechter niet verplicht de verdachte te ondervragen 
voordat hij hem aanhoudt. 

Beide arresten beslissen, bijgevolg, dat het bevel tot medebren
ging, zodra het behoorlijk met redenen is omkleed en aan de 
betrokkene is betekend binnen vierentwintig uur na zijn 

(111) Zie ook de overwegingen van proc.-gen. Dumon over deze kwestie, Joe. cit., 
nrs. 41 e.v. 

(112) Het bevel tot medebrenging is enkel uitdrukkelijk geregeld door de bepa
lingen van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid de artt. 40 en 91. Die bepa
lingen houden geen regeling in t.a.v. de voorlopige hechtenis (zie F. DUMON, Joe. cit., 
nr. 44; J. TULKENS, « Les origines de !a detention preventive», J.T., 1979, 49). 
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vrijheidsberoving, een titel van hechtenis oplevert, conform 
artikel 7 van de Grondwet. 

Het arrest van 28 januari 1982 beslist, bovendien, dat die 
vrijheidsberoving, op grond van dat bevel tot medebrenging, moet 
worden beperkt tot de tijd die strikt noodzakelijk is voor de voor
geleiding van de verdachte ter beschikking van de onderzoeks
rechter. 

Kortom, vanaf het ogenblik dat de onderzoeksrechter in staat is 
gesteld de betrokkene voor hem te doen verschijnen, begint de in 
artikel 93 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn 
van vierentwintig uur waarbinnen de verdachte desnoods onder 
bevel tot aanhouding moet worden geplaatst. 

Dus is, volgens die twee arresten, de termijn van vierentwintig 
uur van vorenvermeld artikel 93 om de verdachte te ondervragen 
en hem onder bevel tot aanhouding te plaatsen, geen herhaling 
van de termijn van vierentwintig uur, waarvan in artikel 7 van de 
Grondwet sprake is. 

Het Hof weet dat er op dat stuk een aanzienlijk meningsverschil 
bestond met het openbaar minsterie. Dit was immers in beide 
gevallen van oordeel dat met de arrestatie van de betrokkene de 
termijn van vierentwintig uur begon te lopen om de verdachte, zo 
daartoe grond bleek te bestaan, onder bevel tot aanhouding te 
plaatsen (113). 

Het verschil tussen beide opvattingen is natuurlijk van groot 
belang. Volgens de oplossing van het openbaar ministerie beschikt 
de onderzoeksrechter enkel over een termijn van vierentwintig 
uur vanaf de arrestatie om de verdachte eventueel onder bevel tot 
aanhouding te plaatsen. Zulks betekent dat de politie de arrestant 
ten spoedigste moet overbrengen van de plaats van arrestatie 
naar die waar de onderzoeksrechter zit. 

Daartegen kan men opwerpen dat de onderzoeksrechter, in 
voorkomend geval, maar weinig tijd zal hebben om te beslissen of 
de betrokkene onder aanhoudingsbevel moet worden geplaatst. 
Dat bezwaar is zeker niet van gewicht ontbloot. Toch moet worden 
gezegd dat in ons land de afstanden niet zo groot zijn en dat men 
meestal in een paar uur van het ene uiteinde naar het andere kan 
reizen. 

In de redenering gevolgd door het Hof vervalt dat bezwaar, 
aangezien de termijn om het aanhoudingsbevel te verlenen niet 
door artikel 7 van de Grondwet maar door artikel 93 van het 
W etboek van Strafvordering is bepaald en pas ingaat van het 
ogenblik dat de betrokkene ter beschikking van de rechter wordt 
gesteld, d.w.z. zodra hij v66r de rechter « is gebracht » ter uitvoe
ring van het bevel tot medebrenging. 

Het is echter wel zo, dat er naar deze oplossing geen precieze 
tijdslimiet bestaat tussen het ogenblik van de arrestatie en dat 
waarop de betrokkene voor de rechter verschijnt. 

(113) Zie de conclusies geciteerd in de voetnoten 109 en 110. 
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Om dit hoofdbezwaar te ondervangen, heeft het Hof gezegd dat 
de vrijheidsbeneming strikt moet worden beperkt tot de tijdsduur 
die vereist is om de arrestant voor de onderzoeksrechter te 
brengen. Wordt die tijdsduur overschreden, dan is er, volgens het 
Hof, willekeurige gevangenhouding aanwezig, in de zin van de 
artikelen 147, 155, 156 en 157 van het Strafwetboek. 

Deze rechtspraak en die waarvan zoeven sprake was, d.w.z. als 
de politie eigenmachtig een arrestatie verricht, zijn kennelijk niet 
tegenstrijdig, omdat in het laatste geval er geen enkele titel van 
hechtenis bestaat, terwijl in het geval van het bevel tot medebren
ging, het bevel zodanige titel vormt. 

Nu 's Hofs rechtspraak aldus duidelijk vastgesteld is, moet zij 
vanzelfsprekend voortaan worden gevolgd. Toch moeten zowel de 
onderzoeksrechters als het openbaar ministerie er strikt op 
toezien dat noch in het ene noch in het andere geval nalatigheden 
worden begaan. 

VIII. Gevolgen, met betrekking tot de voorlopige hechtenis, van 
de onttrekking van de zaalt aan een onderzoeksrechter en de 
verwijzing naar een andere onderzoeksrechter 

31. Alleen pro memorie en omdat de op dit stuk gewezen 
arresten teruggaan op een reeds oude rechtspraak, vermelden wij 
het geval waarin de onderzoeksrechter die, gevorderd te 
instrueren, een bevel tot aanhouding had verleend, de instructie 
uit handen wordt genomen, waarbij de zaak dan wordt overge
zonden aan een onderzoeksrechter van een ander arrondissement, 
bij wie doorgaans een samenhangende zaak aanhangig is. 

In zulk een geval kan de hechtenis die plaatsheeft uit kracht 
van het aanhoudingsbevel verleend door de onderzoeksrechter 
aan wie de zaak is onttrokken, niet worden gehandhaafd, maar de 
onderzoeksrechter aan wie de zaak is overgezonden verleent 
onmiddellijk een nieuw bevel dat in de plaats van het eerste 
treedt. 

Luidens de vaste jurisprudentie van het Hof (114), is dit tweede 
bevel een nieuw bevel dat overeenkomstig artikel 4 van de wet 
van 1874 binnen vijf dagen door de raadkamer moet worden 
bevestigd. Het is dus geen bevel tot aanhouding dat op grond van 
artikel 8 is verleend, d.w.z. wegens nieuwe en ernstige omstandig
heden verleend tegen een in vrijheid gelaten of gestelde 
verdachte. 

De vraag is in de huidige stand van de wetgeving met name 
belangrijk omdat, in dat geval, het dossier niet ter beschikking 
van de raadsman van de verdachte hoeft te worden gesteld v66r de 
verschijning binnen vijf dagen in de raadkamer. In zoverre de op 

(114) Zie Cass., 24 sept. 1951 (Pas., 1952, I, 21); 24 juni 1975 (A.C., 1975, 1138); 
29 maart 1977 (ibid., 1977, 827); 10 dec. 1980 (ibid., 1980·81, nr. 217}. Raadpl. F. DUMON, 
Joe. cit., nr. 49. 
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dit punt (115) gewijzigde wet op algemene wijze zou bepalen dat 
het dossier altijd ter beschikking van de verdachte en zijn 
raadsman moet worden gesteld v66r de verschijning in de raad
kamer, blijft de vraag enkel nog in die zin van belang dat de 
tweede rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, een bevel 
tot aanhouding zal kunnen verlenen op dezelfde gronden als 
aangenomen door de eerste rechter, d.w.z. zonder van nieuwe en 
ernstige omstandigheden te moeten doen blijken. 

IX. Een aspect van de voorlopige hechtenis 
inzake militaire strafvordering 

32. Er blijft een laatste vraag die de zeer bijzondere aandacht, 
inzonderheid van de wetgever, verdient: de voorlopige hechtenis 
in de militaire strafvordering. 

De enige wettelijke regeling van dat probleem is nog altijd het 
« Wetboek van Regtspleging bij de Landmagt >>van 1814. 

De heer auditeur-generaal heeft zich sedert zijn ambtsaanvaar- · 
ding sterk met dit ernstig probleem beziggehouden. De beer 
emeritus auditeur-generaal Gilissen had er trouwens reeds een 
diepgaande studie aan gewijd. 

Een aspect van de vraag is ook aan het Hof voorgelegd en vanuit 
dat standpunt wens ik ze hier te behandelen. 

In de militaire strafvordering worden de onderzoeksfuncties 
gezamenlijk door de krijgsauditeur en door de rechterlijke 
commissie uitgeoefend. Die commissie bestaat uit twee officieren 
en uit de krijgsauditeur, die ze voorzit. 

De krijgsauditeur vervult echter ook het ambt van openbaar 
ministerie. Hij is derhalve tegelijkertijd onderzoeksrechter en 
vervolgende partij. 

Beide hoedanigheden, die in de gemeenrechtelijke strafvorde
ring duidelijk gescheiden zijn om de onpartijdigheid van het 
onderzoek te waarborgen, zijn dus in de militaire strafvordering 
bij een en dezelfde persoon verenigd. 

Zeker, in geval van voorlopige hechtenis wordt de beslissing 
door de rechterlijke commissie getroffen, maar doorgaans wordt 
aangenomen dat de krijgsauditeur daarin doorslaggevend 
optreedt. 

Om het systeem zonder wetswijziging te verbeteren kunnen, 
sinds kort, de beslissingen van de rechterlijke commissie aan een 
kamer van de krijgsraad worden voorgelegd, die kan beslissen dat 
de verdachte in vrijheid zal worden gesteld. Die procedure moet 
evenwel worden ingezet op vraag van de aangehouden verdachte. 
Het betreft dus geen stelselmatige controle binnen vijf dagen na 
de aanhouding zoals in het gemene recht. 

(115) Zie Pari. St., Kamer, 1983-84, nr. 802/1 en 2, wetsvoorstel tot wijziging van de 
wet van 20 april1874 op de voorlopige hechtenis m.b.t. het inzagerecht in het dossier 
van het onderzoek. 
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In het arrest van 22 juni 1982 (116) heeft het Hof beslist dat die 
procedure niet strijdig was met de bepalingen van artikel 5.3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden. Het Hof steunt voornamelijk op de over
weging dat de krijgsauditeur, die het onderzoek verricht, volledig 
onafhankelijk is en in dat opzicht geen enkel bevel van wie dan 
ook ontvangt. 

Dit neemt echter niet weg dat een hervorming van deze materie 
ten zeerste wenselijk is. Het is niet enkel onontbeerlijk dat de 
voorlopige hechtenis zelf bij het leger door geschikte wetsbepa
lingen wordt geregeld, maar ook inzake rechterlijke organisatie 
dient de wet een einde te maken aan een toestand die op princi
pieel gebied voor kritiek vatbaar is. Wij zijn van oordeel dat het 
ons niet toekomt dienaangaande suggesties te doen, omdat een zo 
verstrekkende hervorming een grondige kennis veronderstelt van 
alle gegevens van het probleem, niet aileen in vredes- maar ook in 
oorlogstijd, waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met 
de toe stand van het leger dat voor een belangrijk deel in Duitsland 
staat. 

X. Beknopte slotbeschouwingen 

33. Kan men enige conclusie trekken uit die beschouwingen 
betreffende de toepassing van de wet van 20 april1874, zoals ze is 
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973 ? 

De wetgever van 1973 heeft het grondbeginsel versterkt volgens 
hetwelk een verdachte geacht wordt onschuldig te zijn tot met zijn 
veroordeling op de feiten. Hij heeft immers getracht elke gedachte 
aan een voortijdig opgelegde straf uit te sluiten door strikter dan 
ooit de gevallen te beperken waarin voorlopige hechtenis is 
toegestaan (117). 

De fragmentarische wetswijziging heeft niettemin het « mandat 
de droit » laten bestaan, hetgeen des te meer een incoherentie is 
daar voor de handhaving van de hechtenis die verplichting niet 
bestaat. 

Zoals de regel voortaan luidt zijn de afzonderlijk genomen 
intrinsieke omstandigheden van het strafbaar feit als grondslag 
van de hechtenis uitgesloten (118). De ernst van het feit is op zich
zelf geen voldoende factor. 

Hetzelfde geldt voor de eisen van het onderzoek. Het belang van 
de bestraffing is geen genoegzame rechtvaardiging van het bevel 

(116) Vooralsnog niet gepubliceerd in A. C.; zie echter R. W:, 1982-83, 1115; men raad
plege ook het artikel van M. ANDRIES, « Procedure penale militaire et droits de 
l'homme », Rev. dr. pen., 1983, 910 e.v., die terecht kritiek oefent op de noot, door 
P. LEMMENS, gepubliceerd in het R. W: na dat arrest. 

(117) Het Hof heeft dat beginsel bevestigd, met name in het arrest van 15 april1980 
(A.C., 1980, nr. 519). 

(118) R. HAYOIT DE TERMICOURT, lac. cit., biz. 298. 
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tot aanhouding of van de handhaving van de hechtenis. Hetgeen 
men gerechtelijke veiligheid heeft geheten (119), valt nauwelijks 
samen met de openbare veiligheid en volstaat derhalve niet om de 
voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. 

34. Er is herhaaldelijk gezegd dat in de regeling van de voorlo
pige hechtenis is gezocht naar een evenwicht tussen, enerzijds, 
hetgeen is vereist voor de bescherming van de belangen van de 
maatschappij in haar geheel of in haar individuele bestanddelen 
en, anderzijds, de eerbiediging van de persoonlijke vrijheid, wat 
een fundamenteel beginsel van onze democratische samenleving 
is. 

Maar waar is dat evenwicht te vinden ? 
De slinger is in de loop der tijden en ook thans nog, volgens de 

politieke regimes in de wereld, veelvuldig over en weer gegaan. 
Ook nu nog kan men, zoals weleer, de naleving van de wet en 

van de daaruit voortvloeiende vereisten als eerste streefdoel 
vooropstellen en, drijft men de zaak op de spits, aan het belang 
van de Staat en meteen van het politieke regime dat deze beli
chaamt het primaat geven. Wat een dergelijke opvatting voor de 
mens betekent, kunnen wij nagaan, waar wij ook de blik richten. 
En heeft ieder van ons niet onthouden wat wij hebben beleefd 
onder een afschuwelijk regime dat ons nauwelijks veertig jaar 
geleden tijdens de bezetting werd opgedrongen ? 

In ons land daarentegen heeft men steeds meer en meer de 
persoonlijke vrijheid willen respecteren. Misschien was het 
ironisch bedoeld, toen iemand vaststelde dat elke wijziging in de 
wet een nieuw offer aan de persoonlijke vrijheid of een lofzang op 
de herkregen vrijheid was (120). Betekent zulks niet veeleer dat 
men heeft willen vermijden dat door een jammer genoeg te veel 
voorkomende neiging ten slotte andere wegen worden inge
slagen? 

De wetgever van 1973 heeft dan ook zeer wijselijk eens te meer 
de wil te kennen gegeven elke beperking van de persoonlijke 
vrijheid, v66r de uitspraak over de zaak zelf, aileen toe te staan in 
de gevallen waarin de handelingen en gedragingen van de 
verdachten een ernstig gevaar kunnen opleveren, niet voor het 
belang van de Staat, maar wei voor veiligheid, hetzij van de 
burgers afzonderlijk of van de gemeenschap in haar geheel. 

Die maatstaf is toereikend en tevens essentieel. Toereikend, 
omdat hij de mogelijkheid biedt van een doeltreffende verdedi
ging tegen de handelingen van gevaarlijke individuen ten opzichte 
van wie geen enkele andere maatregel kan worden overwogen. 
Essentieel, omdat het volstrekt noodzakelijk is dat de rechter 
nauwkeurig weet binnen welke grenzen hij zijn bevoegdheden 

(119) H. BEKAERT, La manifestation deJa verite dans Je proces penal, biz. 283 e.v. 

(120} R. HAYOIT DE TERMICOURT, Joe. cit., biz. 297. 
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kan uitoefenen, en de maatstaf in dit opzicht tegelijk precies en 
ruim is, zodanig dat hij de rechter in elke zaak een voldoende 
beoordelingsbevoegdheid laat. 

35. De rechter moet die bevoegdheden uitoefenen met vermel
ding van de gronden waarop hij zijn beslissing doet steunen. 

In dit opzicht zou ik graag twee opmerkingen maken : 
Het gaat er niet om de rechter tot in de puntjes voor te schrijven 

hoe zijn uitspraak moet worden ingekleed. Van hem wordt niet 
meer verlangd dan wanneer hij een vonnis velt. Eigenlijk, 
wanneer hij beslist een verdachte zijn vrijheid te ontnemen, 
neemt hij een beslissing die gelijkstaat met een vonnis, zelfs als, 
volgens de juridische techniek, zijn beslissing niet aan die bena
ming beantwoordt (121). Hij beoordeelt of de factoren die wettelijk 
vereist zijn voor de hechtenis, dat wil zeggen de elementen van de 
zaak die hij instrueert of de persoonlijkheid van degene die voor 
hem verschijnt, dusdanig zijn dat ze door hun ernst en hun uitzon
derlijk karakter de openbare veiligheid in gevaar brengen. Een 
dergelijke beslissing vergt onbetwistbaar rijp beraad, althans in 
bepaalde gevallen, maar is dit niet normaal wanneer het gaat om 
een maatregel die de persoonlijke vrijheid aantast ? Zulk een 
beslissing mag nooit lichtvaardig worden genomen. Dat dit niet zo 
is, moet uitdrukkelijk uit de beslissing blijken. Meer verlangt de 
wet niet. 

Bij de voorbereiding van de wet van 1973, en zelfs na de inwer
kingtreding ervan, is er ook geschreven (122) dat de aldus aan de 
rechter opgelegde verplichting slechts een vrome wens zou zijn, 
omdat men nooit van de reeds overbelaste onderzoeksrechters zou 
kunnen verkrijgen dat ze zich in zulk beraad verdiepen en hun 
gedachtengang in hun beslissing bekendmaken. 

Dit pessimisme over de toepassing van een wet, waarvan men 
overigens graag de uitstekende bedoelingen heeft erkend, leek mij 
steeds teleurstellend, ja zelfs misplaatst. De Rechterlijke Macht 
moet alle in het werk stellen om elke wet zo efficient mogelijk te 
maken en zulks is des te meer het geval wanneer die wet zich 
hoofdzakelijk tot haar leden richt en wanneer dezen persoonlijk 
de eruit voortvloeiende verplichtingen moeten nakomen. 

Die verplichtingen rusten niet aileen op de onderzoeksrechters, 
maar ook op de onderzoeksgerechten die hun toezicht op het 
verloop van het onderzoek uitoefenen en die, op hun beurt, 
moeten oordelen of, op het ogenblik dat ze uitspraak doen en gelet 
op het feit dat de factoren die de hechtenis kunnen verantwoorden 
wezenlijk evolutief zijn, de hechtenis gewettigd blijft. 

(121) F. DUMON, lac. cit., nr. 62. 

(122) In dezelfde constructieve zin kritiseert VANDEPLAS ook dat pessimisme, 
R. W., 1973-74, 2110; zie ook BERNARD-TULKENS en BOSLY, Rev dr. pen., 1973-74, 805, 
die ook kritiek leveren op dat scepticisme. 
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36. De huidige wet is goed (123); ze is het resultaat van een lange 
ontwikkelingsgang en, vooral, van een meer dan honderdjarige 
praktijk die steeds is toegepast in de zin van de bescherming van 
de persoonlijke vrijheid. Gewis zouden enige, trouwens bijkom
stige, wijzigingen, kunnen worden aangebracht, zonder echter 
afbreuk te doen aan de eisen van het onderzoek. 

Dat men er evenwel op lette geen paden te betreden die, zonder 
enig werkelijk voordeel voor de justitiabelen, het verloop van het 
onderzoek ernstig zouden kunnen verstoren en wellicht zelfs, 
hetgeen een ramp zou zijn bij de huidige grote criminaliteit, de 
voorlopige hechtenis onmogelijk zouden kunnen maken, terwijl de 
openbare veiligheid ten zeerste in het gedrang zou komen. 

De echte oplossing voor de eventuele ontsporingen, die 
sommigen opwerpen, moet liggen in de intellectuele zelftucht, die 
zowel de leden van het parket als de rechters moeten betrachten 
en in het doeltreffend toezicht dat de onderzoeksgerechten 
moeten uitoefenen. 

Mag ik te dien aanzien andermaal in herinnering brengen dat 
de taak van het Hof essentieel is. Het Hof heeft zulks trouwens 
beseft vanaf de inwerkingtreding van de wet en het heeft zeer 
belangrijke beginselarresten uitgesproken. 

Ik ben ervan overtuigd dat zowel de !eden van het parket als de 
leden van het Hof die eminente rol zullen blijven vervullen, die 
niet mag worden onderschat, en dat, dank zij de gezamenlijke 
inspanningen van aile gerechten van dit land, een van de wezen
lijke beginselen van onze samenleving gevrijwaard zal blijven. 

* * 
* 

Voor de Koning vorder ik dat het den Hove moge behagen te 
verklaren dat het heden zijn werkzaamheden voortzet in het 
kader van het nieuwe gerechtelijk jaar. 

(123) In het buitenland zijn er maatregelen ingevoerd ter aanvulling van de voorlo
pige hechtenis. Dit is het geval in Frankrijk. Zo kan met name een verdachte verbod 
worden opgelegd zijn woonplaats te verlaten of kan hem de toegang tot bepaalde 
plaatsen of omgang met bepaalde personen worden ontzegd. Eigenlijk zijn, wat de te 
nemen maatregelen betreft, de bevoegdheden van de onderzoeksrechter zeer ruim. 
In bepaalde gevallen kunnen dergelijke maatregelen zeker nuttig zijn, bv. in het 
geval dat de terugkeer van de betrokkene naar zijn oorspronkelijke omgeving de 
openbare vrede zou kunnen verstoren. Wij hebben gezien dat dit een van de gevallen 
is waarin de rechtspraak heeft geoordeeld dat de openbare veiligheid in gevaar zou 
kunnen verkeren. In dat geval kan de invrijheidstelling met de verplichting te 
verblijven in een plaats waar men de verdachte niet kent, zeker zeer nuttig zijn en 
het mogelijk maken de ernstige bezwaren in verband met de vrijheidsbeneming te 
ondervangen. Maar over het geheel genomen zouden die maatregelen enkel gerecht
vaardigd zijn in zoverre men afstand doet van het criterium van de openbare vei
ligheid ter verantwoording van de hechtenis. Als dit criterium daarvan de grondslag 
blijft, kan blijkbaar alleen met de hechtenis het nagestreefde doel bereikt worden, 
d.w.z. beletten dat de verdachte van de openbare veiligheid in gevaar brengt. 

In werkelijkheid, eens te meer, is het hoofdzaak de voorlopige hechtenis te 
beperken tot de gevallen waarin ze gerechtvaardigd blijft op grond van wettelijke 
criteria. In dat geval zijn er geen vervangingsmaatregelen nodig. 
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Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTEUJK JAAR 1984-1985 

Nr. 1 

2• KAMER - 4 september 1984 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - HOV

DEN VAN EEN HU!S VAN ONTUCHT OF 
PROSTITUTIE - BEGRIP. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
RET HOUDEN VAN EEN HU!S VAN ONTUCHT 
OF VAN PROSTITUTIE EN WEGENS OPENBARE 
AANZETTING TOT ONTUCHT- HOOFDGEVAN
GENISSTRAF EN GELDBOETE WETTELIJK VER
ANTWOORD DOOR RET TWEEDE MISDRIJF -
ONTZETTING VAN DE RECHTEN VERMELD IN 
RET STRAFWETBOEK, ARTIKEL 31, EN VER
BEURDVERKLARING NIET WETTELIJK VER
ANTWOORD DOOR DIT MISDRIJF - MIDDEL 
MET BETREKKING TOT RET EERSTE MIS
DRIJF - CASSATIE EN VERWIJZING BEPERKT 
TOT RET DISPOSITIEF BETREFFENDE DIE 
TWEE BIJKOMENDE STRAFFEN. 

1o Artikel 380bis, :!', Sw. is niet van toe
passing op de vrouw die een huis 
houdt waarin alleen zijzelf zich aan 
ontucht of prostitutie overlevert (1). 

2" Wanneer het middel wordt aangeno
men dat is afgeleid uit de onwettig
heid van de veroordeling wegens het 
houden van een huis van ontucht of pros
titutie, maar een enkele straf, te wet
ten een hoofdgevangenisstraf en een 
geldboete, is uitgesproken wegens dat 
misdrijf en wegens openbare aanzet
ting tot ontucht, welke straf wettelijk 

verantwoord bl1jft door Jaatstgenoemd 
misdrijf, blijven de vernietiging en de 
verwijzing beperkt tot het beschikken
de gedeelte dat, wegens het houden 
van een huis van ontucht of prostitu
tie, bijkomende straffen van ontzetting 
van bepaalde rechten vermeld in arti
kel 31 Sw. en van verbeurdverklaring 
uitspreekt (2). 

(TAGU!G) 

ARREST 

(A.R. nr. 8235) 

HET HOF; - Gelet op het bestre- · 
den arrest, op 22 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt dat eise
res veroordeelt tot een enkele straf, 
namelijk een hoofdgevangenisstraf 
van drie maanden, een geldboete 
van 500 frank, vijf jaar ontzetting 
van de rechten opgesomd in artikel 
31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het Strafwet
boek en verbeurdverklaring, wegens 
de telastleggingen A (huis van on
tucht of prostitutie gehouden te heb
ben) en B (meermaals in een open
bare plaats, door woorden, gebaren 
of tekens tot ontucht te hebben aan
gezet) en haar vrijspreekt wegens 
de telastlegging C (meermaals in 
het openbaar de zeden geschonden ---------------1 te hebben door handelingen die de 

(1} Zie P. DE CANT-R. SCREVENS, « La repres
sion du proxenetisme. TroisiE~me rapport », in 
Rev. dl'. pen., 1961-62, nr. 23, biz. 144-145; « Cri
mes et delits contre l'ordre des families et con
tre Ia moralite publique «, in Les Novelles, 
Dmit penal, dl. III, 1972; nrs. 6265 en 6266; 
noot VANDEPLAS onder bestreden arrest, in 
R. W, 1983-84, kol. 1630. 

eerbaarheid kwetsen); 
Overwegende dat het cassatiebe

roep beperkt is tot de beschikkingen 

(2} Zie Cass., 7 dec. 1982 (A.C., 1982-83, 
nr. 217}. 
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van het arrest << waar (eiseres) ver
oordeeld werd »; 

Overwegende dat het arrest de te
lastlegging A bewezen verklaart op 
vaststelling << dat uit de strafinfor
matie in onderhavige zaak gebleken 
is dat (eiseres) gedurende de ge'in
crimineerde periode een huis hield 
waar zij zichzelf doorlopend aan 
ontucht en/of prostitutie overleverde 
en dat zulks de werkelijke bestaans
reden van haar instelling was »; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de scliending van artikel 
380bis, 2°, van het Strafwetboek: 

Overwegende dat artikel 380bis, · 
2°, van het Strafwetboek niet van 
toepassing is op de vrouw die een 
huis houdt waarin aileen zijzelf zich 
aan ontucht of prostitutie overlevert; 

Dat het arrest door de weergege
ven redengeving de veroordeling 
van eiseres wegens het houden van 
een huis van ontucht of prostitutie 
niet wettelijk verantwoordt; 

Overwegende evenwel dat, nu ei
seres voor de feiten van de telastleg
gingen A en B tot een enkele straf 
veroordeeld werd en de uitgespro
ken hoofdgevangenisstraf met uit
stel, de geldboete en de vervangen
de gevangenisstraf wettelijk verant
woord blijven door het sub B bewe
zen verklaard misdrijf van openbare 
aanzetting tot ontucht, de vernieti
ging van het arrest dient beperkt te 
worden tot de ontzetting van eiseres 
van de rechten genoemd in artikel 
31, 1°, 3°, 4°, 4° en 5°, van het Straf
wetboek en de toegepaste verbeurd
verklaring; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantHHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

van het Hof op 27 september 1983 
neergelegde memorie, hetzij buiten 
de bij artikel 420bis, tweede lid, van 
het W etboek van Strafvordering be
paalde termijn, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiseres 
ontzet van de rechten genoemd in 
artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het 
Strafwetboek en verbeurdverklaring 
toepast; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit · 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten; laat de an
dere helft ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

4 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. W. Lens, Antwerpen. 

Nr. 2 

2• KAMER - 4 september 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - NEERLEGGEN VAN MEMO
RIES - VOORZIENING VAN DE BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - MEMO
RIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF 
VAN CASSATIE - NOODZAKELIJKE MEDE
WERKING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP. 

1o Niet ontvankelijk is de memorie van 
de burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij, eiseres tot cassatie, die ter griiiie 
van het Hoi van Cassatie is neergelegd 
zonder de medewerking van een advo
caat bij dit Hoi (1). (Art. 425 Sv.) 

Om die redenen, zonder acht te 1----------------
slaan op de door eiseres ter griffie (1) Cass. 22 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 267) 
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2" Wettig is de beslissing waarbij de da
der van een schadeverwekkend feit 
wordt veroordeeld om aan de onderne
ming, die de schade heeft geleden, de 
Jonen terug te betalen die zij aan haar 
werklieden voor de herstelling heeft 
betaald, wanneer de rechter vaststelt 
dat het aldus gevorderde bedrag niet 
de uitvoering van haar contractuele 
verplichting is om de lonen te betalen, 
maar wei de vergoeding van de schade 
die zij in haar vermogen heeft geleden 
door het derven van de werkprestaties 
van haar werknemers die, gedurende 
de tijd van de herstelling, van hun nor
male taken moesten worden afgewend 
(2). 

(CONDERAERTS, " KEMBO , N.V. 
T. REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFON!E) 

ARREST 

(A.R. nr. 8368) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 oktober 1983 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde; 

I. Op de voorziening van eiser te
gen de beslissing op de strafvorde
ring tegen hem : 

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

II. Op de voorziening van eiseres 
tegen de beslissing op de vordering 
van het openbaar ministerie tegen · 
haar als civielrechtelijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

III. Op de voorzieningen van de 
eisers tegen de beslissing op de ci-

vielrechh=ilijke vordering van ver
weerster tegen hen : 

A. W at de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij, betreft : 

Overwegende dat eisers in haar 
verklaring van beroep in cassatie 
geen middel heeft aangevoerd dat 
zij geen gebruik heeft gemaakt van 
het recht dat haar bij artikel 422 
van het Wetboek van Strafvordering 
wordt verleend; 

Dat het Hof, wat eiseres betreft, 
niet vermag acht te slaan op de me
marie die op 15 december 1983 zon
der de ambtelijke medewerking van 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie ter griffie van het Hof is neerge
legd; 

B. Wat de voorziening van eiser, 
beklaagde, betreft: 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis zegt : dat de aange
sprokenen ten deze het fundamentele ge
geven voorbijgaan dat de Regie geen 
vergoeding van uitgekeerd arbeidsloon 
als zodanig vordert, maar wel herstel 
van de schade die door (eiser) aan haar 
eigendom is toegebracht, 

terwijl verweerster in haar conclusie 
uitdrukkelijk vergoeding voor arbeids
loon vorderde en stelde : « ook in rechte 
wordt sinds lang aanvaard dat de schade 
niet aileen ebstaat uit het beschadigde 
materiaal zelf maar eveneens uit de 
prestaties die moesten geleverd worden 
om het beschadigde materiaal te plaat
sen en na de beschadiging te herstellen 
of te vervangen. Deze prestaties worden 
begroot in arbeid, in loon, dus, wat enkel 
een wijze van begroten en formi.lleren 
is », 

zodat het vonnis onjuist gemotiveerd 
is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt, waar het zegt dat geen arbeids
loon als zodanig wordt gevorderd terwijl 
de besluiten van de burgerlijke partij 
wel wijzen op het eisen van arbeidsloon: 

Overwegende dat, in zoverre het 
----------------1 onderdeel de schending van artikel 

(2} Cass., 28 sept. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 69} 
en 28 feb. 1984, A.R. nr. 8264 (ibid., 1983-84, 
nr. 362}. 

97 van de Grondwet aanvoert door
dat het vonnis « onjuist gemotiveerd 
is », de eventuele onjuiste beant-
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woording van de conclusie niets uit
staande heeft met het vormvoor
schrift van artikel 97 van de Grand
wet; dat het onderdeel in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

Dat, in zoverre de aanvoering dat 
de vermelding in het vonnis dat 
« verweerster geen vergoeding van 
uitgekeerd arbeidsloon als zodanig 
vordert », terwijl « de besluiten van 
verweerster wel wijzen op het eisen 
van arbeidsloon », de miskenning 
van de bewijskracht van die conclu
sie zou inroepen, het onderdeel op 
een verkeerde vergelijkende lezing 
van de betreffende conclusie en het 
vonnis berust, gezien verweerster in 
haar conclusie de loonreferte aan
wendt als « een wijze van begroten 
en formuleren » van haar schade en 
het vonnis zegt dat de Regie geen 
vergoeding van uitgekeerd arbeids
loon « als zodanig » vordert, maar 
wel als herstel van de schade die 
door eiser aan haar eigendom is toe
gebracht; 

Dat het onderdeel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel van het 
eerste middel en l1et tweede middel sa
men, 

het tweede onderdeel van het eerste 
middel, afgeleid uit de schending van ar
tikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis overweegt « dat uit 
de beoordelingsgegevens, o.m. uit de ex
pertise Appeltans, blijkt dat het door de 
R.T.T. gevorderd bedrag overeenstemt 
met de facturatie van de herstelkosten 
en de berekeningen conform zijn met de 
bepalingen van de conventie B.V.V.O.
R.T.T. >>, 

doch daardoor niet antwoordt op de 
conclusie van eisers dat de conventie 
B.V.V.O.-R.T.T., wat betreft de tarieven, 
bedragen, uurlonen, kostprijzen, maar 
enkel speelt of maar kracht van wet 
heeft tussen partijen wanneer alle basis
elementen van artikel 1382 niet meer in 
discussie zijn, noch op het argument van 
de eisers dat de loonkosten of uurlonen 
van de arbeiders van de nutsbedrijven 
niet eisbaar zijn tenware: 1) de nutsbe
drijven (zoals R.T.T.) bewijzen dat zij 
hun arbeiders van andere werkzaamhe
den dienden te onttrekken om de schade 
te herstellen en eveneens aantonen van 

welk werk dit dan wel was; 2) zij boven
dien bewijzen dat de loonkosten van de
ze herstellingen niet worden doorgere
kend aan de aangeslotenen, dit onder 
gelijk welke vorm dan ook; 

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

doordat, eerste onderdeel, het vonnis 
zegt « dat de verplichting lonen te beta
len zich geenszins situeert tussen het 
schadeverwekkend feit en het ontstane 
nadeel >>, 

terwijl de rechtsgrond van de schade 
terzake (gedeeltelijk het betalen van 
loon of wedde aan het personeel) ligt in 
haar contractuele, wettelijke of statutai
re rechtspositie, die haar potentiiHe ver
bintenissen oplegt en, wanneer deze po
tentiEHe verbintenis effektief wordt, de 
last ervan niet mag afgewenteld worden 
op de voor het schadegebeuren aanspra
kelijke derde (theorie van het verbreken 
van het oorzakelijk verband), gezien tus
sen dit nadeel (nl. herstelkosten waaron .. 
der grotendeels loon) en de fout of het 
schadeverwekkend feit zich een contrac
tuele of wettelijke of reglementaire ver
plichting bevindt die de schade (nl. het 
betalen van het loon) heeft verklaard of 
gerechtvaardigd; dat de vaststelling van 
de schade en de begroting van haar om
vang immers de vergelijking onderstelt 
tussen de door de onrechtmatige daad 
veroorzaakte toestand enerzijds en de 
hypothetische toestand waarin hetzelfde 
vermogen gekomen ware indien het 
schadeberokkenend feit niet zou zijn ge
schied anderzijds en het vaststaat dat 
ook zonder huidig schadegeval de bur
gerlijke partij tot uitbetaling van wedde 
aan haar personeel gehouden was op 
grond van arbeidsovereenkomst of wette
lijk of reglementair statuut; dat verweer
ster derhalve op grond van de loutere 
uitvoering van deze verplichtingen geen 
enkele schade ondergaat die in oorzake
lijk verband staat, in de zin van het arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
met de fout begaan door eiser; dat de 
rechtsgrond van de uitbetaling der lonen 
voortvloeit uit de tussen de werkgever 
en de werknemers bestaande relatie, in 
casu de juridische oorzaak van het ver
breken van het oorzakelijk verband tus
sen fout en schade en er ter zake slechts 
een oorzakelijk verband tussen fout en 
schade zou bestaan indien zou bewezen 
zijn - quod non - dat er supplementai
re kosten zouden zijn doordat extra per
soneel in dienst wordt genomen of dat 
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het personeel naast zijn gewone taken 
de door de fout vereiste herstellingen 
zou doen, zodat het vonnis het artikel 95 
(klaarblijkelijk bedoeld: 97) van de 
Grondwet en de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, 
waar het onjuist gemotiveerd is op grond 
van een onjuiste interpretatie van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek; 

tweede onderdeel, doordat het vonnis 
zegt « dat ter zake geen sprake is van on
rechtmatige verrijking, aangezien de be
sproken herstelling noodzakelijkerwijze 
een achterstand meebrengt in andere 
werkzaamheden, de reden van de gespe
cialiseerde herstelploegen uiteraard te 
vinden zijnde in de uitgebreidheid van 
het net en de ouderdom van delen ervan, 
en derhalve stoelt op de redelijke prog
nose van schadegevallen te wijten aan 
sleet of overmacht, 

terwijl het begrip « overmacht , even
eens de fout van een derde omvat en 
men van een derde slechts de gepres
teerde uurlonen van het personeel van 
het nutsbedrijf als schadevergoeding 
mag vorderen wanneer bewezen is dat 
deze uurlonen uit de kostenberekening 
aan de verbruikers zijn gehouden, zodat 
nogmaals van deze verantwoordelijke 
derde die uurlonen vorderen een schen
ding inhoudt van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en een 
vermogensverschuiving zonder oorzaak; 
dat het vonnis derhalve ook onjuist ge
motiveerd is en tevens het artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiser concludeer
de in de zin zoals hiervoor is weer
gegeven; 

Overwegende dat het vonnis zegt : 
« dat bovengemeld verzuim en ge
brek aan voorzorg (telastlegging B) 
het schadegeval onmiskenbaar heeft 
veroorzaakt; ... dat uit de beoorde
lingsgegevens, o.m. uit de expertise 
Appeltans, blijkt dat het door de 
R.T.T. gevorderd bedrag overeen
stemt met de facturatie van de her
stelkosten en de berekeningen con
form zijn met de bepalingen van de 
conventie B.V.V.O.-R.T.T.; dat het 
verweer van (de eisers) hoofdzake
lijk terug te brengen is tot een prin
cipii:He discussie; dat terzake immers 
inzonderheid de loonkosten als on
verschuldigd worden bestempeld; 

dat de (eisers) ten deze het funda
mentele gegeven voorbijgaan dat de 
Regie geen vergoeding van uitge
keerd arbeidsloon als zodanig vor
dert, maar wei herstel van de scha
de die door bovengemelde schuldige 
gedraging aan haar eigendom is toe
gebracht; dat volledigheidshalve 
wordt herinnerd aan de principes : 
- dat het causaal verband tussen 
fout en schade beoordeeld moet wor
den op het ogenblik van het ongeval 
zelf, - dat de verplichting om lonen 
te betalen zich geenszins situeert 
tussen het schadeverwekkend feit 
en het ontstane nadeel, - dat de 
omstandigheid dat de herstelling 
door eigen personeel van de gelae
deerde werd bewerkstelligd enkel 
een facultatieve modaliteit van her
steluitvoering behelst, - dat terza
ke geen sprake is van onrechtmati
ge verrijking, aangezien de bespro
ken herstelling noodzakelijkerwijze 
een achterstand meebrengt in ande
re werkzaamheden, de reden van 
de gespecialiseerde herstelploegen 
uiteraard te vinden zijnde in de uit
gebreidheid van het net de ouder
dom van delen ervan, en derhalve 
stoelt op de redelijke prognose van 
schadegevallen te wijten aan sleet 
of overmacht »; 

Dat de appelrechters duidelijk te 
kennen geven dat de herstelling van 
de schade die door de fout van een 
derde wordt veroorzaakt ten deze 
buiten de normale prestaties van de 
« gespecialiseerde herstelploegen » 
staat, die gedurende de tijd van de 
herstelling van hun normale taken 
moesten worden afgewend; dat de 
door dit derven van de arbeidspres
taties van haar arbeiders veroor
zaakte vermogensschade niet verre
kend wordt in de aan de gebruikers 
aangerekende kostprijs, dit wil zeg
gen buiten de kostprijsberekening 
werd gehouden; 

Dat zij aldus te kennen geven dat 
de aan verweerster toegekende ver
goeding niet de terugbetaling uit
maakt van een op haar wegende 
wettelijke, reglementaire of contrac
tuele verplichting, zijnde lonen die 
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zij aan haar personeel heeft uitbe- Nr. 3 
taald, maar wel de vergoeding van 
de door eiser in haar vermogen door 
het derven van werkprestaties van 2' KAMER - 4 september 1984 
haar arbeiders veroorzaakte schade; 

Dat de appelrechters, zonder 
schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, uit 
de door hen op onaantastbare wijze 
vastgestelde feitelijke gegevens in
zake de fout van eiser en de schade 
van verweerster, een oorzakelijk 
verband in de zin van de voormelde 
wetsbepalingen tussen die fout en 
die schade hebben kunnen afleiden; 

Dat zij door hun redengeving de 
door de eisers aangevoerde andere, 
eventueel strijdige, gegevens ver
werpen, mitsdien dezer verweer be
antwoorden en hun beslissing wette
lijk rechtvaardigen; 

Overwegende ten slotte dat, zoals 
reeds vermeld in het antwoord op 
het eerste onderdeel van het eerste 
middel, de eventuele onjuiste beant
woording van een conclusie niets 
uitstaande heeft met het vormvoor
schrift van artikel 97 van de Grond
wet; 

Dat het tweede onderdeel van het 
eerste middel en het tweede middel 
niet kunnen worden aangenomen; 

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

4 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Boon- Verslaggever: de h. 
Holsters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Th. Heynderickx, Dender
monde. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake Claessens en dezelfde burger
rechte!ijk aansprakelijk partij, tegen dezelfde 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - BEGRIP. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat, nu het heeft vastgesteld dat 
de arbeiders van een onderneming aan 
hun normale werkzaamheden zijn ont
trokken om de door haar geleden scha
de te herstellen, beslist dat geen enke
Je vergoeding is verschuldigd omdat 
niet is bewezen dat bijkomende uitga
ven nodig waren om de normale pres
taties tach te zien uitvoeren, zoals 
overuren of aanwerven van bijkomend 
personeel, aangezien de schade voor 
de onderneming met name ook kan be
staan in het derven van de werkpres
taties van haar personeel (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. T'JANTELE, DE BUSSCHER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8563bis) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat eiseres de voor
ziening heeft beperkt tot de beslis
singen op de door haar tegen de 
verweerders ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Christine T'Jantele: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
lijke partij, haar voorziening heeft 
doen betekenen aan die verweerster; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

burgerlijke partij, op het cassatieberoep tegen 1----------------
een vonnis van 31 oktober 1983 van dezelfde 
rechtbank. {1) Zie vorig arrest, nr 2, en de noot 2 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Dany De Busscher : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383 
van bet Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest, recht doende op de 
vordering van eiseres, bet vonnis a quo 
bevestigt met wijziging weliswaar van 
bet aan eiseres toegekend bedrag om het 
te brengen op 11.162 frank, maar zonder 
toekenning van de door eiseres gevorder
de loonkosten van 13.440 frank, om re
den dat : « Zo bet weliswaar juist is dat 
de lonen aan haar personeel door de 
N.M.B.S. krachtens haar statuut betaald 
worden en niet wegens een ongeval, dan 
is bet evenzeer waar dat haar personeel 
aan zijn normale aktiviteiten onttrokken 
wordt. De mogelijke schade van de 
N.M.B.S. bestaat dus niet in bet betaald 
loon, maar in bet derven van de normale 
tegenprestatie, voor zover zou bew~zen 
worden dat hierdoor bijkomende mtga
ven nodig waren om deze normale pres
taties toch te zien uitvoeren, zoals over
uren aanwerven van bijkomend perso
neel ' in onderaanneming geven van ze
kere' werken. Van dit alles wordt in casu 
geen bewijs geleverd », 

terwijl, eerste onderdeel, na te hebben 
vastgesteld dat de lonen aan haar perso
neel door de N.M.B.S. krachtens haar 
statuut betaald worden, het arrest aan
neemt dat de door eiseres gevorderde 
schade ten belope van 13.440 frank be
staat in bet dervan van de normale te
genprestatie van bet aan haar werkne
mers betaald loon en dat dit personeel 
aan zijn normale aktiviteiten onttrokken 
wordt door de noodzakelijkheid de her
stellingen aan de slagboom beschadigd 
door de fout van huidige verweerder te 
laten uitvoeren; dat door te stellen dat 
deze schade, waarop eiseres ~ich in haar 
regelmatig neergelegde beslmten beroept 
om de toekenning van de gevorderde 
vergoeding te verrechtvaardigen, niet 
kan vergoed worden indien de burger
lijke partij niet bet bewijs !evert d~t 
« hierdoor bijkomende uitgaven nod1g 
waren om deze normale prestaties toch 
te zien uitvoeren, zoals overuren, aan
werven van bijkomend personeel, in on
deraanneming geven van zekere wer
ken >>, het arrest eiseres een bijkomende 
bewijslast oplegt die niet wettelijk voor
zien is en zodoende het recht op de te
rugbetaling van de aan haar van hun 
normale prestaties ontrokken arbeiders 

betaalde lonen aan een bijkomende voor
waarde onderwerpt; bet arrest bijgevolg 
de artikelen 1382 en 1383 schendt door te 
stellen dat bet derven van de prestati~s 
van de werknemers enkel een. scJ:ade ~? 
hoofde van eiseres uitmaakt md1en b!J
komende uitgaven om de normale pres
taties toch te kunnen uitvoeren, bewezen 
worden en zo een nieuwe voorwaarde 
aan de' wet toevoegt die niet voorge
schreven is om de herstelling van de 
schade te bekomen wegens derven van 
de normale tegenprestatie van betaald 
loon aan arbeiders die onttrokken wer
den aan hun normale aktiviteit (in casu 
bet onderhoud van de installaties van de 
N.M.B.S.) door de fout van een derde (in 
casu verweerder) (schending van de arti
kelen 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek); bet bestreden arrest bov~?
dien de artikelen 1315 van bet BurgerhJk 
Wetboek en 870 van bet Gerechtelijk 
Wetboek schendt door de vordering tot 
schadevergoeding van eiseres ten belope 
van bet betaald loon te onderwerpen aan 
de bewijsvoering " dat bijkomende uitga
ven nodig waren om deze normale pres
taties te zien uitvoeren >>, nadat bet aan
genomen had dat de schade van eiseres 
bestond in bet derven van de normale te
genprestatie van haar arbeiders belast 
met de herstelling van de door de fout 
van verweerder beschadigde slagboom; 

tweede onderdeel, bet minstens tegen
strij dig is te stellen enerzij ds dat de 
schade geleden door de N.M.B.S. bestaat 
in bet derven van de normale tegenpres
tatie voor bet betaald loon, en dat bet 
waar is dat haar personeel aan zijn nor
male aktiviteit onttrokken werd en an
derzijds dat eiseres geen vergoeding kan 
bekomen voor de door haar uitbetaalde 
lonen indien zij niet bewijst dat voor die 
normale prestaties bijkomende uitgaven 
'nodig waren (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 

1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek degene door wiens fout aan 
een ander schade wordt veroor
zaakt verplichten die schade inte
graal' te vergoeden, wat implicieert 
dat de getroffene teruggeplaatst 
wordt in de toestand waarin hij zou 
gebleven zijn indien de fout niet 
was gepleegd; 

Overwegende dat het arrest de be
slissing dat eiseres geen recht heeft 
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op vergoeding van de lonen die zij 
aan haar personeel heeft betaald tij
dens de herstelling van de schade, 
die door de fout van verweerder aan 
haar patrimonium werd veroor
zaakt, op de in het middel weergege
ven consideransen laat steunen; 

Overwegende dat het arrest in 
zijn redengeving ervan uitgaat dat 
eiseres haar personeel niet voor de 
uitvoering van zodanig werk heeft 
aangeworven en dat dit gedurende 
de tijd van de herstelling van de 
door het ongeval veroorzaakte scha
de « aan zijn normale werkzaamhe
·den werd onttrokken »; 

Overwegende dat het arrest, door 
aan te nemen dat de schade voor ei
seres slechts bestaat « voor zover 
zou bewezen worden dat hierdoor 
bijkomende uitgaven nodig waren 
om deze normale prestaties toch te 
zien uitvoeren, zeals overuren, aan
werven van bijkomend personeel, in 
onderaanneming geven van zekere 
werken », zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt, aangezien de 
schade ook kan bestaan in het der
ven van de werkprestaties van het 
eigen personeel dat, ingevolge de 
fout van verweerder, niet voor de 
normale taken kan worden ingezet; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand is tot het onderzoeken van 
het tweede onderdeel, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het uit- · 
spraak doet op de civielrechtelijke 
vordering van eiseres tegen ver
weerder, be halve in zoverre het a an 
eiseres in hoofdsom 11.162 frank 
toekent; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 

zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

4 september 1982 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 4 

2' KAMER - 4 september 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE- BESLIS
SINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
STRAFZAKEN- VONNIS VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWE
ZEN - NIET ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen 
een vonnis dat door de correctionele 
rechtbank in eerste aanleg is gewezen 
(1). (Artt. 407 en 413 Sv.) 

{SEYMUS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8665) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 januari 1984 door 
de Correctionele Rechtbank te Me
chelen gewezen; 

Overwegende dat krachtens de ar
tikelen 407 en 413 van het Wetboek 
van Strafvordering de voorziening 
slechts ontvankelijk is wanneer de 
beslissing waartegen ze gericht is, 
in laatste aanleg is gewezen; dat het 
bestreden vonnis in eerste aanleg is 
gewezen; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

gedeeltelijk vernietigde arrest; ver- l----------------
oordeelt verweerder in de helft van 
de kosten en eiseres in de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte 

(1) Cass., 12 juni 1984, A.R. nr. 8833 
(A.C., 1983-84, nr. 585) en noot. 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : Boon, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : de h. Holsters - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 5 

2' KAMER - 4 september 1984 

1° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - VERBOD BLOEDVER
WANTEN IN NEERDALENDE LIJN VAN DE 
ECHTGENOTEN ALS GETU!GEN TE HOREN -
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 931, TWEEDE 
LID - VERBOD NIET VAN TOEPASSING IN 
STRAFZAKEN. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
STRAFZAKEN - ZAKEN WAARIN DE ECHTGE
NOTEN TEGENGESTELDE BELANGEN HEBBEN 
- VERBOD BLOEDVERWANTEN IN NEERDA
LENDE LIJN TE HOREN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 931, TWEEDE LID - VERBOD 
NIET VAN TOEPASSING IN STRAFZAKEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL HIERUIT AFGELE!D DAT HET 
RECHT VAN VERDEDIGING IS MISKEND DOOR 
HET NIET AFZONDERLIJK VERVOLGEN VAN 
TWEE MISDRIJVEN - MIDDEL NIET VOORGE
LEGD AAN DE FEITENRECHTER - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

4° CASSATIE- BEVOEGDHEID- STRAFZA
KEN - MIDDEL DAT DE MISKENNING AAN
VOERT VAN HET « NATUURRECHT » EN VAN 
DE « FAMILIEMORAAL » - MISKENNING 
GEEFT OP ZICHZELF GEEN AANLEIDING TOT 
CASSATIEBEROEP. 

1° en 2o Art. 931, tweede lid, Ger. W. dat 
bepaalt dat bloedverwanten in neerda
lende lijn niet mogen worden gehoord 
in zaken waarin hun bloedverwanten 
in opgaande lijn tegengestelde belan
gen hebben, is beperkt tot de procedu
re van het getuigenverhoor in burger-

lijke zaken; het vindt geen toepassing 
in strafzaken (1). 

3° Het middel afgeleid uit het feit dat 
het recht van verdediging is miskend 
doordat twee misdrijven niet afzonder
lijk werden vervolgd, mag niet voor 
het eerst voor het Hof van Cassatie 
worden voorgedragen (2). 

4o De miskenning van het « natuur
recht » of van de « familiemoraal » 
geeft op zichzelf geen aanleiding tot 
cassatie. 

(B. .. T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8723) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 931, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest in zijn motivaties 
melding maakt dat « de werkelijkheid 
van de toegebrachte slagen voldoende uit 
de verklaringen van de burgerlijke partij 
en van de kinderen blijkt » en « dat er 
geen redenen zijn om de oprechtheid 
van de kinderen, die onmiddellijk na de 
feiten verhoord werden, in twijfel te 
trekken >>, en « dat uit voorgaande be
schouwingen volgt dat de tenlasteleggin
gen door de eerste rechter voor vast
staande geacht, bewezen zijn gebleven 
na onderzoek door het Ho£ », 

terwijl eiser stelt dat, volgens artikel 
931, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, kinderen niet mogen worden 
gehoord in zaken waarin hun ouders te
gengestelde belangen hebben; dat het 
duidelijk de bedoeling geweest is van de 
Wetgever kinderen buiten geschillen tus
sen hun ouders te houden; dat, aange
zien deze correctionele procedure in 
hoofde van mevrouw D ... tot doel heeft 
achteraf een burgerlijke procedure, na-

(1) Zie Cass., 27 sept. 1974 (A.C., 1975, 127) 
en 11 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 105). 

(2) Zie Cass., 1 april 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 497). 
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melijk de echtscheiding, te bekomen en 
alimentatie toegekend te krijgen, bene
vens de afschaffing van het toegekende 
bezoekrecht (waarvoor zij reeds gedag
vaard heeft voor de zitting van de Voor
zitter van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven van 15 maart 1984), te 
winnen, het hoort het verbod van art. 
931, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, 
ook te doen slaan op onderhavige zaak; 
dat er hier dus vermenging is van straf
procedure en burgerlijke rechtspleging; 
dat het Hof van Cassatie op 11 oktober 
1979 over een soortgelijk geval reeds 
stelling genomen heeft en stelde dat 
• deze wetsbepaling steunt op de overwe
ging dat het niet past dat bloedverwan
ten in nederdalende lijn stelling nemen 
in conflicten tussen hun ouders; dat dit 
door welvoeglijkheid en beveiliging van 
de morele belangen van de familie inge
geven verbod begrepen moet worden in 
die zin dat geen enkele verklaring van 
de bloedverwanten in nederdalende lijn, 
ongeacht de vorm waarin ze werd ver
kregen, tijdens een geding tussen hun 
ouders, in rechte mag worden overge
legd, behalve de verklaringen betreffen
de feiten waarvan ze persoonlijk het 
slachtoffer zouden zijn geweest >>, zodat 
het arrest, doordat het weigert de verkla
ringen van de kinderen W... en A. .. 
te weren, artikel 931, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt: 

niet de feiten t.o.v. D... M ... ; dat, 
voor zover de feitenrechters overtuigd 
zijnde van de strafbaarheid van de aan
geklaagde feiten t.o.v. de kinderen (trap 
onder de broek en oorveeg), en aange
zien er over de materialiteit van deze fei
ten geen betwisting was, en aangezien 
de verschillende soorten aangeklaagde 
feiten als een zaak behandeld en geoor
deeld werden, zowel door de eerste rech
ter als door het hof van beroep, zij alle 
feiten voor bewezen geacht hebben, zo
dat de rechten der verdediging geschon
den zijn omdat de aangeklaagde feiten 
t.o.v. de kinderen en de aangeklaagde 
feiten t.o.v. D... M... niet het voorwerp 
uitgemaakt hebben van afzonderlijke 
vervolgingen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor het 
hof van beroep heeft opgeworpen 
dat zijn recht van verdediging werd 
miskend doordat de feiten die hij te
genover de kinderen zou gepleegd 
hebben en deze tegenover zijn echt
genote niet het voorwerp waren van 
afzonderlijke vervolgingen; dat het 
middel dienaangaande niet voor het 
eerst voor het Hof mag worden 
voorgedragen; 

Overwegende dat artikel 931, is; 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat bloedverwan
ten in nederdalende lijn niet mogen 
worden gehoord in zaken waarin 
hun bloedverwanten in opgaande 
lijn tegengestelde belangen hebben; 

Dat het middel niet ontvankelijk 

Overwegende dat die wetsbepa
ling beperkt is tot de procedure van 
het getuigenverhoor in burgerlijke 
zaken; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
miskenning van het recht van verdedi
ging, 

doordat het arrest, dat het beroepen 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Leuven, van 16 maart 1983, bevestigt, 
de aangeklaagde feiten t.o.v. de kinderen 
W... en A... B... enerzijds en de aange
klaagde feiten t.o.v. D ... M ... anderzijds 
behandelt en oordeelt als een zaak, 

terwijl eiser stelt dat hij de materiali
teit van de feiten t.o.v. de kinderen Wil
lem en Anne toegegeven heefc, echter 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 371 van het Bur
gerlijk Wetboek, van het natuurrecht en 
van de familiemoraal, ook na de nu wel 
niet meer te vermijden echtscheiding, 
moeten er nog hogere waarden kunnen 
blijven bestaan : eerbied en ontzag voor 
elk van de ouders, een goede vader-kind 
relatie, familiebanden, overleg tussen de 
gescheiden ouders i.v.m. de verdere op
voeding en toekomst van de kinderen, 
enz. Daarom is het onaanvaardbaar dat, 
om een echtscheiding met eventueel ali
mentatie te bekomen, om de band tussen 
vader en kinderen te breken, er mis
bruik gemaakt wordt van een strafproce
dure en dat de kinderen met dit doel re
lationeel en mentaal verknoeid worden. 
Er valt hier nog op te merken dat artikel 
371 van het Burgerlijk Wetboek een re
gel van openbare orde stelt : 

Overwegende dat de wetsbepaling 
van artikel 371 van het Burgerlijk 
Wetboek, luidens dewelke elk kind, 
·van welke leeftijd ook, aan zijn ou-
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ders eerbied en ontzag is verschul
digd, geen beletsel is voor een straf
rechtelijke veroordeling van de va
der, die, naar het oordeel van de 
rechter, het misdrijf pleegde van op
zettelijke slagen aan zijn kind; 

Overwegende dat schending van 
« het natuurrecht » en van de << fa
miliemoraal » op zichzelf geen aan
leiding kunnen geven tot . cassatie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 6 

2' KAMER - 4 september 1984 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
KANSSPEL - EXPLOITATIE - BEGRIP. 

Onder kansspel, waarvan de exploitatie 
bij art. 1 wet 24 okt. 1902 is verboden, 
wordt verstaan het spel waarbij, hetzij 
uit de aard van het spel, hetzij wegens 
de omstandigheden waarin het wordt 
gespeeld, het geluk een grotere rol 
speelt dan de behendigheid en de com
binaties van de geest (1). 

(VAN DEN BUSSCHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8816) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 april 1984 door het 

Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser tot een geld
boete van 500 frank met de opdeciemen 
gebracht op 20.000 frank of een vervan
gende gevangenisstraf van drie maanden 
veroordeelt en de in beslag genomen 
goederen verbeurd verklaart wegens het 
misdrijf « voordeel te hebben getrokken 
van kansspelen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
zijn redengeving nergens vermeldt noch 
vaststelt dat eiser enig voordeel zou heb
ben getrokken uit de uitgebate spelen; 
het arrest, dat eiser veroordeelt, dienvol
gens niet wettelijk gemotiveerd is; 

tweede onderdeel, het arrest eisers ver
oordeling laat steunen op de overweging 
dat het verslag van professor Dingens 
tot het besluit komt dat het bij de door de 
deskundige onderzochte Saturnus-roulet
te « om een kansspel gaat, waar in feite 
het toeval een essentieel bestanddeel 
van is », terwijl de deskundige in zijn 
verslag vermeldt : << het spel is dus nor
maal geen kansspel in de klassieke zin 
waar een reeks factoren er voor zorgen 
dat de uitslag van het spel volledig toe
vallig zou zijn, zoals het geval is bij de 
gewone roulette », zodat het arrest, dat 
uitdrukkelijk steunt op het deskundigen
verslag van professor Dingens, niet wet
telijk kon vaststellen dat het om een. 
kansspel gaat, omdat dit juist door het 
deskundigenverslag wordt tegengespro
ken en dat de toevoeging « waar in feite 
het toeval een essentieel bestanddeel 
van is » de contradictie benadrukt, ver
mits de deskundige besluit dat het geen 
kansspel is waar een reeks factoren er 
voor zorgen dat de uitslag van het spel 
volledig toevallig zou zijn, het toeval val
gens Van Dale's Groot Woordenboek, een 
« onverwachte gebeurtenis, onvoorzien 
voorval », zijnde; het arrest dus niet wet
telijk gemotiveerd is: 

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

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
appelrechters heeft opgeworpen dat 
hij geen voordeel heeft getrokken 
van de door hem geexploiteerde spe

----------------1 len; dat het arrest, bij ontstentenis 
(1) Cass., 15 maart 1983 (A.C., 1982-83,

nr. 391). 
van een conclusie dienaangaande, 
de schuldigverklaring van eiser re-
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gelmatig met redenen omkleedt 
door de aan eiser ten laste gelegde 
feiten, omschreven in de bewoordin
gen van de wet, bewezen te verkla-
ren; 

Dat het onderdeel feitelijke grand-
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest de 
schuldigverklaring van eiser laat 
steunen op de redengeving dat de 
deskundige « op gemotiveerde vast
stellingen en gronden tot het besluit 
komt dat het om een kansspel gaat, 
waar in feite het toeval een essen
tieel bestanddeel van is »; 

Overwegende dat de appelrechters 
met die redengeving en, inzonder-
heid, de woorden « essentieel be
standdeel » te kennen geven dat uit 
de bevindingen van de deskundige 
is gebleken dat het door eiser geex
ploiteerde spel verboden is omdat 
het toeval overwegend is en de over
hand heeft op de lichamelijke of 
verstandelijke behendigheid van de 
speler; 

Overwegende dat het deskundi
genverslag, benevens de in het on
derdeel weergegeven bevinding, ver
meldt: « De uitbatingsvoorwaarden 
zijn z6 dat de zuivere kans domi
neert boven enige behendigheid of 
mogelijkheid van intellectuele com
binatie »; 

Dat dienvolgens het onderdeel, in 
zoverre het een miskenning van de 
bewijskracht van het deskundigen
onderzoek aanvoert, feitelijke grand-

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

4 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. Vermylen, Antwerpen. 

Nr. 7 

2' KAMER - 4 september 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING -
BESLISSING WAARBIJ EEN MAATREGEL T.A.V. 
DE MINDERJARIGE IS BEVOLEN - CASSATIE
BEROEP VAN EEN VAN DE OUDERS VAN DE 
MINDERJARIGE - CASSATIEBEROEP NIET BE
TEKEND AAN HET OPENBAAR MINISTERIE -
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

Niet ontvankelijk, wegens niet-beteke
ning aan het openbaar ministerie, is 
het cassatieberoep van een van de ou
ders van een minderjarige tegen het 
arrest van de jeugdkamer van het hot 
van beroep waarbij een maatregel 
t.a.v. die minderjarige is bevolen (1). 

slag mist; ·1-----------------
0verwegende dat een kansspel, 

waarvan de exploitatie verboden is, 
het spel is dat, hetzij op zichzelf het
zij wegens omstandigheden waarin 
het beoefend wordt, van die aard is 
dat het toeval de overhand heeft op 
de lichamelijke of verstandelijke be
hendigheid van de speler; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de appelrechters met de in het on
derdeel bekritiseerde redengeving 
de beslissing naar recht verantwoor
den; 

(1) Het Hof heeft zijn jurisprudentie gevolgd 
volgens welke de ouders van een minderjarige, 
ten aanzien van wie de jeugdrechter in hager 
beroep een maatregel overeenkomstig art. 37 
van de wet van 8 april 1965 heeft bevolen, hun 
cassatieberoep moeten betekenen aan de par
tijen tegen wie het is gericht. Zie Cass., 13 
dec. 1978 (A.C., 1978-79, 435), 5 maart 1980 
(ibid., 1979-80, nr. 426 en de noot), 13 okt. 1982 
en 20 april 1983 (ibid., 1982-83, nrs. 109 en 454). 
In die arresten wordt geen onderscheid ge
maakt naargelang de ouders een beschikkend 
gedeelte bestrijden dat op hen persoonlijk be
trekking heeft, bijvoorbeeld als burgerrechte
lijk aansprakelijke partijen of als partijen die 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(BL ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8934) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1984 gewezen 
door de jeugdkamer van het Hof 
van Beroep te Gent; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, moeder 
van de betrokken minderjarige, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

4 september 1984 2' kamer - Voor-
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
in de kosten of in een gedeelte daarvan zijn 
veroordeeld, of niet. In die onderstelling lijdt 
het geen twijfel dat de ouders hun cassatiebe
roep moeten betekenen. In het bestreden ar
rest ging het echter om een specifiek geval. De 
moeder werd niet burgerrechtelijk aansprake
lijk verklaard en zij was niet veroordeeld, zelfs 
niet in de kosten. Haar cassatieberoep betrof 
enkel de beslissing haar minderjarig kind te 
plaatsen. In feite verving of vertegenwoordig
de zij haar kind dat te jong was om zelf op te 
treden. Was het in dat geval noodzakelijk het 
cassatieberoep te betekenen ? Indien de min
derjarige zelf cassatieberoep had ingesteld, 
dan had hij het zeker niet hoeven te beteke
nen. Wanneer de moeder in zijn plaats op
treedt, is betekening dan noodzakelijk ? Moest 
in dat geval het cassatieberoep van de moeder 
niet worden gelijkgesteld met dat van de min
derjarige ? Het Hof heeft deze laatste vraag, 
met overname van de formulering van enkele 
vroegere arresten, ontkennend beantwoord. 
Aangezien de materie van de gerechtelijke 
jeugdbescherming zeer bijzonder is, zijn er 
geen vergelijkingspunten. Men kan hoogstens 
verwijzen naar een zekere gelijkenis met het 
probleem van de weduwe of de erfgenamen 
van een beklaagde die het tegen hem gevoerde 
geding hebben hervat; zij zijn niet verplicht 

Nr. 8 

2' KAMER - 5 september 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID, 
AFGELEID UIT HET GEBREK AAN BELANG -
BEG RIP. 

2° 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. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN TWEE PERSONEN - VERPLICHTING 
VOOR BElDEN DE SCHADE VAN HET SLACHT
OFFER VOLLEDIG TE VERGOEDEN. 

1° Uit de enkele omstandigheid dat het 
slachtoffer van een misdrijf in zijn 
rechtstreekse dagvaarding de beklaag· 
de enkel de schending van welbepaaJ .. 
de wettelijke bepalingen verwijt, kan 
niet worden afgeleid dat het slacht
offer zijn burgerlijke rechtsvordering 
niet tevens heeft willen gronden op de 
misdrijven die door het openbaar mi
nisterie aan die beklaagde ten laste 
zijn gelegd; derhalve kan niet worden 
aangenomen de grand van niet-ontvan
kelijkheid, afgeleid uit het gebrek aan 
belang en door beklaagde aangevoerd 
tegen het middel waarin de burgerlijke 
partij kritiek oefent op de beslissing 
dat de door het openbaar ministerie 
aan beklaagde ten Jaste gelegde en be
wezen verklaarde misdrijven niet in 
oorzakelijk verband staan met de 
schade. 

2o Niet naar recht verantwoord is de be
slissing, waarbij een bestuurder alleen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zo
als zij zich heeft voorgedaan, zich ook 

hun cassatieberoep te betekenen (Cass., 10 
sept. 1974, A.C., 1975, 28; 5 april 1976, ibid., 
19"16, 896). R.D. 
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zou hebben voorgedaan zonder de fout 
die ten laste van een andere 
bestuurder is vastgesteld (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

3° Wanneer door de samenlopende lou
ten van verscheidene personen schade 
is veroorzaakt, is ieder van hen t.a. v. 
de benadeelde gehouden tot volledige 
schadevergoeding (2). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

(PEETERS T. DEHEU, LEYS, 
« MOLENS VAN DEINZE , N.V.; 

DEHEU T. LEYS, « MOLENS VAN DEINZE , N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3548) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 februari 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van Peeters : 

A. 

B. 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster naamloze ven
nootschap Molens van Deinze tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering en op de door eiser tegen 
de verweerders Leys, beklaagde, en 
de voor Leys burgerrechtelijk aan
sprakelijke naamloze vennootschap 
Molens van Deinze ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

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

doordat het bestreden vonnis eiser ai
leen en volledig aansprakelijk verklaart 
voor de gevolgen van het ongeval, hem 
derhalve veroordeelt tot vergoeding van 
de volledige door de naamloze vennoot
schap Molens van Deinze en Jean Deheu 
geleden schade en diens tegen Leo Leys 
.en de naamloze vennootschap Molens 
van Deinze ingestelde vordering afwijst 

op grond dat de fout van eiser de enige 
en noodzakelijke oorzaak is van het on
geval en de tegen de beklaagde Leys be
wezen verklaarde overtredingen van de 
artikelen 10.1.1" en 8.3.2 van het Wegver
keersreglement niet in oorzakelijk ver
band staan met de gevolgen van het on
geval, die aan de schuld van een derde 
te wijten zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, een beslis
sing niet naar recht is verantwoord zoals 
vereist door de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer 
een bestuurder volledig aansprakelijk 
wordt verklaard voor de gevolgen van 
een verkeersongeval zonder dat wordt 
vastgesteld dat de schade, zoals ze zich 
heeft voorgedaan, ook zou opgetreden 
zijn zonder de fout die ten laste van de 
andere, bij het ongeval betrokken be
stuurder is vastgesteld, en het bestreden 
vonnis waarbij eiser aileen en volledig 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van het litigieuze ongeval, 
waarbij de overtredingen van de artike
len 10.1.1° en 8.3.2 van het Wegverkeers
reglement ten aanzien van de bestuurder 
Leys bewezen worden verklaard en 
waarbij wordt verklaard dat de door 
Leys begane overtredingen niet in oorza
kelijk verband staan met de gevolgen 
van het ongeval, niet naar recht is ver
antwoord, vermits het niet vaststelt dat 
de schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, zich ook zou hebben voorgedaan 
zonder de door Leys begane overtreding 
van de artikelen 10.1.1° en 8.3.2; het be
streden vonnis bijgevolg niet naar recht 
is verantwoord en de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

tweede onderdeel, het ontbreken van 
een oorzakelijk verband tussen, ener
zijds, een overtreding van het Wegver
keersreglement door de bestuurder en, 
anderzijds, het ongeval en de schade, 
overeenkomstig de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek niet 
kan worden afgeleid uit de enkele vast
stelling dat de fout van een andere be
stuurder in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval en de schade, vermits 
de omstandigheid dat een bestuurder 
een fout heeft begaan in oorzakelijk ver
band met de schade niet uitsluit dat ook. 
de fout van de andere bestuurder in oor
zakelijk verband staat met de schade, en 
het bestreden vonnis niet naar recht is 

------------------1 verantwoord vermits het vonnis uit de 
(1) Cass., 1 juni 1983 (A.C., 1982-83, nr. 542). 

(2) Cass., 18 feb. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 346). 

enkele vaststelling dat de fout van eiser 
het ongeval en de schade heeft veroor
zaakt, niet wettig kon afleiden dat er 
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geen oorzakelijk verband bestond tussen 
de overtredingen van de bestuurder Leys 
en de schade; het bestreden vonnis bijge
volg niet naar recht is verantwoord en 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt: 

Over de door de verweerders Leys 
en de naamloze vennootschap Mo
lens van Deinze tegen het middel 
aangevoerde grond van niet-ontvan
kelijkheid, hieruit afgeleid dat het 
middel niet ontvankelijk is bij ge
brek aan belang : 

Overwegende dat de verweerders 
dat gebrek aan belang afleiden uit 
het feit dat eiser zich zowel in zijn 
rechtstreekse dagvaarding als in 
zijn conclusie voor de eerste rechter 
en de appelrechters ertoe heeft be
perkt aan te voeren dat de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
verweerder Leys voortvloeide uit de 
niet-naleving van de artikelen 51.1, 
51.2 en 52.1 van het Wegverkeersre
glement; 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor de correctionele 
rechtbank met name erop wijst dat 
de procureur des Konings de ver
weerder Leys voor de politierecht
bank gedagvaard heeft wegens over
treding van de artikelen 8.3, tweede 
lid, en 10.1.1° van het Wegverkeers
reglement en dat hijzelf, eiser 
« eveens de beklaagde Leys gedag
vaard heeft wegens andere overtre
dingen, met name van de artikelen 
51.1, 51.2 en 52.1 van het Wegver
keersreglement » en « dat Leys die 
een Peugeot 604 bestuurder, tegen 
de vangrail reed en dat zijn voertuig 
tot stilstand kwam op de linkerrij
strook waardoor hij het verkeer be
lemmerde; dat de beklaagde Leys 
aan de politie verklaart dat hij pro
blemen had met de servobesturing 
van zijn voertuig waarbij hij er zelf 
nog aan toevoegt dat hij die proble
men reeds 's ochtends had onder
vonden »; 

Overwegende dat uit het enkele 
feit dat eiser in zijn rechtstreekse 
dagvaarding de verweerder Leys en-

kel de schending van de artikelen 
51.1, 51.2 en 52.1 van het Wegver
keersreglement verwijt, niet kan af
geleid worden dat die dagvaarding 
de door de procureur des Konings 
uitgebrachte dagvaarding niet aan
vulde en dat eiser zijn burgerlijke 
rechtsvordering niet tevens heeft 
willen gronden op de fouten die de 
door het openbaar ministerie aan 
verweerder ten laste gelegde over
tredingen opleveren; 

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

W at het middel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, na 

de strafrechtelijke veroordeling, 
enerzijds, van de verweerder Leys, 
wegens overtreding van de artikelen 
10.1.1° en 8.3, tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement, anderzijds, 
van eiser, wegens overtreding van 
artikel 10.1.3° van genoemd regle
ment, alleen eiser aansprakelijk ver
klaart voor de schade veroorzaakt 
door het litigieuze ongeval, zonder 
vast te stellen dat die schade, zoals 
ze zich heeft voorgedaan, zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de 
aldus tegen de verweerder Leys, be
klaagde, bewezen verklaarde fouten; 

Dat derhalve het vonnis niet wet
tig beslist dat aileen eiser aanspra
kelijk is voor het ongeval; 

Dat het middel gegrond is; 

D. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Deheu tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Over het eerste, hierboven weer
gegeven middel : 

Overwegende dat, wanneer de 
door het slachtoffer geleden schade 
is veroorzaakt door de samenlopen
de fouten van verschillende perso
nen, ieder van hen jegens het slacht
offer gehouden is tot algehele 
vergoeding van de schade; 

Dat, derhalve, het hierboven weer
gegeven middel geen gevolgen kan 
hebben voor de beslissing waarbij 
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eiser is veroordeeld tot vergoeding Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
van de volledige, door de verweer- dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
der Deheu geleden schade, daar die mrs. Simont, Dassesse en Biitzler. 
veroordeling wettelijk verantwoord 
blijft, zelfs in geval van samenlopen-
de fout van de verweerder· Leys; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; Nr. 9 

Over het tweede middel, .. . 
Over het derde middel, ... 2' KAMER - 5 september 1984 
E .... 

II. Op de voorziening van Deheu : 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de door en tegen 
de eisers ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, met uitzondering 
evenwel van de door de eiser Pee
ters tegen de verweerder Deheu 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring behalve in zoverre het beslist 
dat de eiser Peeters een fout in oor
zakelijk verband met het ongeval 
heeft begaan en het vonnis het be
drag vaststelt van de door de ver
weerster naamloze vennootschap 
Molens van Deinze geleden schade; 
verwerpt de voorziening van de ei
ser Peeters voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt de eiser Peeters in de helft 
van de kosten van zijn voorziening 
en veroordeelt de verweerder Leys, 
naamloze vennootschap Molens van 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE - DEVOLUTIEVE WERKING. 

2° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN - BANKBREUK - BE

STANDDELEN - STAAT VAN FAILLISSEMENT 
- VASTSTELLING. 

1 o In strafzaken moet de telastlegging, 
ten gevolge van het hager beroep van 
het openbaar ministerie alleen, in haar 
geheel opnieuw wor.den onderzocht en 
wordt de rechtsvervolging opnieuw in 
haar oorspronkelijke staat gebracht 
voor het appelgerecht dat uitspraak 
moet doen zoals de eerste rechter (1). 

2° Wanneer de beklaagde, die wegens 
eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk 
wordt vervolgd, de staat van faillisse
ment, bestanddeel van de bankbreuk, 
niet betwist voor de feitenrechter, dus 
verantwoordt Jaatstgenoemde zijn be
slissing met betrekking tot de schuld 
van de beklaagde naar recht als hij die 
telastleggingen bewezen verklaart zo
als ze in de dagvaarding in de be
woordingen van de wet zijn omschre
ven. 

(MELIERES T. « CLUBHOTEL DIFFUSION » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3569) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1984 door 

Deinze en Deheu, ieder van hen, in 
een zesde van die kosten; veroor
deelt verweerders Leys en naamloze 
vennootschap Molens van Deinze ie
der in de helft van de kosten van de 
voorziening van de eiser Deheu; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Na
men, zitting houdende in hoger be-
roep. 1---------------------------------

5 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly - Ge-

(1) Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 478); zie Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 
nr. 71) en de noot; zie oak Cass., 9 feb. 1982 
(A.C., 1981-82, nr. 347). 
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het Hof van Beroep te Brussel ge-~ deel van een eerlijke behandeling van 
wezen; zijn zaak: 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

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

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het recht van verdediging in 
strafzaken en van artikel 182 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest het beroepen vonnis 
wijzigt, in zoverre dit vonnis de om
schrijving van de telastlegging « bedrieg
lijke bankbreuk door verduistering van 
activa » had veranderd in « misbruik van 
vertrouwen ''• aan die telastlegging haar 
oorspronkelijke omschrijving, namelijk 
« bedrieglijke bankbreuk voor verduiste
ring van activa » teruggeeft, die aldus 
opnieuw omschreven telastlegging bewe
zen verklaart en eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van twee jaren en 
een geldboete van 25.000 frank, 

terwijl uit geen enkel stuk van de 
rechtspleging voor het hof van beroep 
blijkt dat eiser in aangezocht om zijn 
verweer te voeren over andere dan de 
door de eerste rechter bewezen verklaar
de telastleggingen en dat het openbaar 
ministerie andere dan de door de eerste 
rechter in aanmerking genomen om
schrijvingen heeft gevorderd; eiser in 
zijn conclusie van boger beroep enkel de 
door de eerste rechter bewezen verklaar
de telastlegging van misbruik van ver
trouwen heeft betwist; verweerster bo
vendien enkel de bevestiging van het 
beroepen vonins heeft gei:Hst; het arrest 
derhalve, door de telastlegging « bedrieg
lijke bankbreuk voor verduistering van 
activa » bewezen te verklaren zonder dat 
eiser de mogelijkheid heeft gekregen 
hiertegen verweermiddelen voor te dra
gen, het recht van de verdediging mis
kent en eiser beroofd heeft van het voor-

Overwegende dat het openbaar 
ministerie hoger beroep heeft inge
steld tegen het door de correctionele 
rechtbank tegen eiser gewezen von
nis; dat dit rechtsmiddel de vervol
ging opnieuw heeft gebracht tot de 
staat waarin zij zich oorspronkelijk 
bevond, voor het appelgerecht dat 
uitspraak moest doen zoals de eer
ste rechter; 

Dat derhalve het hof van beroep, 
door eiser te veroordelen op grond 
van de oorspronkelijke telastlegging 
<< bedrieglijke bankbreuk door ver
duistering van activa », het recht 
van verdediging van eiser en de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 489 van het 
Strafwetboek, 438, 533, 574, 575 en 577 
van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het arrest beslist dat eiser in 
zijn hoedanigheid van zaakvoerder van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Societe de commer
cialisation immobiliere » zich schuldig 
heeft gemaakt aan eenvoudige en be
drieglijke bankbreuk, zonder vast te stel
len vanaf welke dag bovengeno.emde per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid had opgehouden te beta
len en haar krediet aan het wankelen 
was gebracht en op welke dag precies de 
ten laste gelegde feiten zijn gepleegd, 

terwijl, eerste onderdeel, eenvoudige 
en bedrieglijke bankbreuk veronderstel
len dat de handelaar heeft opgehouden 
te betalen en zijn krediet aan het wanke
len is gebracht; de strafrechter moet 
vaststellen dat beide voorwaarden ver
vuld zijn de dag waarop de feiten waar
van hij kennis neemt, zijn gepleegd; de 
rechter zelfs niet kan volstaan met te 
verwijzen naar de eventuele vaststellin
gen van de rechtbank van koophandel, 
vermits hij hierdoor niet gebonden is; 
het arrest derhalve, nu het nalaat vast te 
stellen dat de vennootschap waarvan ei
ser zaakvoerder was, haar betalingen 
had gestaakt en dat haar krediet aan het 
wankelen was op het ogenblik dat de 
hem verweten feiten werden gepleegd, 
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de veroordeling van eiser wegens een
voudige en bedrieglijke bankbreuk niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
al de in het middel vermelde bepalin
gen); 

tweede onderdeel, het arrest, zelf al 
verwijst het impliciet naar de door de 
eerste rechter op 3 mei vastgestelde da
tum waarop de betalingen zijn opgehou
den en het krediet aan het wankelen 
was gebracht, toch onwettig blijft; eiser 
immers werd vervolgd wegens het ple
gen van eenvoudige en bedrieglijke 
bankbreuk tussen 30 september 1977 en 
22 december 1979; het arrest niet heeft 
vastgesteld dat de eenvoudige en be
drieglijke bankbreuk dagtekenden van 
na 3 mei 1979; het dus een van de be
standdelen van die misdrijven niet heeft 
vastgesteld (schending van alle in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de staat 
van faillissement, bestanddeel van 
de bankbreuk, heeft betwist voor de 
feitenrechter; 

Dat het hof van beroep derhalve, 
door de telastleggingen van eenvou
dige en bedrieglijke bankbreuk, de 
telastlegging E3 uitgezonderd, tegen 
eiser bewezen te verklaren zoals ze 
in de dagvaarding zijn omschreven 
in de bewoordingen van de wet, de 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat geen van beide onderdelen 
kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering: 

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

5 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
DeBruyn. 

Nr. 10 

2' KAMER - 5 september 1984 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- DEVO· 
LUTIEVE WERKING - BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE EN VAN EEN GE· 
DAAGDE TOT TUSSENKOMST - GEVOLGEN 
VOOR DE RECHTSVORDERING VAN DE BUR· 
GERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE. 

Op de enkele hogere beroepen van het 
openbaar ministerie en van een ge
daagde tot tussenkomst kan de appel
rechter de beslissing op de rechts
vordering van de burgerlijke partij 
tegen de beklaagde niet wijzigen (1). 
(Art. 202 Sv.; art. 1138, 2°, Ger.W.) 

(• DE MEDISCHE • N.V. T. VEGA SECADES, 
• GENERAL! BELGIUM • N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3579) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. ... 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiseres tegen de verweerder 

Overwegende dat eiser geen an-1----------------
der middel aanvoert; (1) Zie Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 313). 



Nr. 11 HOF VAN CASSATIE 19 

Vega Secades ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 202 van het Wet
boek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis de ver
weerder Vega Secades, ofschoon hij geen 
hager beroep heeft ingesteld tegen het 
vonnis waarbij hij jegens eiseres is ver
oordeeld en ofschoon het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de 
beslissing van de eerster echter niet ont
vankelijk is verklaard, vrijspreekt en bij
gevolg de door eiseres tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvordering af
wijst, 

terwijl de appelrechter, op het enkel 
ontvankelijk hoger beroep van verweer
ster, de naamloze vennootschap Generali 
Belgium, de verweerder Vega Secades 
niet kon ontslaan van de door de eerste 
rechter tegen hem ten voordele van eise
res uitgesproken veroordeling: 

Overwegende dat, nu de verweer
der Vega Secades, beklaagde, geen 
hoger beroep had ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter 
waarbij hij was veroordeeld tot be
taling van schadevergoeding aan ei
seres, de desbetreffende rechtsvor
dering bij de appelrechters niet 
aanhangig was, zodat zij, op het en
kel hoger beroep van het openbaar 
ministerie en van verweerster, ge
daagde tot tussenkomst, geen uit
spraak konden doen over de door ei
seres tegen verweerder, beklaagde, 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Dat het middel gegrond is; 

III .... 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet, enerzijds, over de door 
eiseres tegen verweerder Vega Seca
des ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, en anderzijds, over de door 
eiseres tegen de verweerster, naam
loze vennootschap Generali Belgium 

het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiseres en 
iedere verweerder in een derde van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

5 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 11 

2• KAMER - 5 september 1984 

.AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VAN GE

TROFFENE, OPGELOPEN BIJ EEN ONGEVAL
MATERIELE SCHADE - BLIJVENDE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID- SCHADE WEGENS WAAR
DEVERMINDERING OP DE ARBEIDSMARKT -
BEDRAG VAN DE VERGOEDING - CRITERIA. 

Wanneer de rechter uitspraak doet over 
de vergoeding van materiele schade 
wegens blijvende arbeidsongeschikt
heid van de getroffene, mag hij, door 
een feitelijke beoordeling van de gege
vens van de zaak, het bedrag van de 
schadevergoeding wegens waardever
mindering van de getroffene op de ar
beidsmarkt vaststellen op grand van 
het bruto-bedrijfsinkomen van de ge
troffene (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(KINARD T. SMEEKENS, CARLOT) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 3603) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

ingestelde burgerlijke rechtsvorde- t---------------
ring; verwerpt de voorziening voor (1) Cass., 7 april 1983 (A.C., 1982-83, nr. 424). 



20 HOF VAN CASSATIE Nr. 11 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerder Joseph Carlot 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

II. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissingen op de 
door de verweerster Rose-Marie 
Smeekens tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sehending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, op grond dat « de 
burgerlijke partij (thans verweerster) in
stemt met de vergoeding van 38.996 
frank die door de eerste reehters werd 
vastgesteld als herstel voor de gedurende 
de tijdelijke algehele arbeidsongesehikt
heid geleden materiele sehade; 
dat verdaehte (thans eiser) de vergoe
ding betwist op grond dat die magistra
ten de sociale voordelen, die door ver~ 
daehte op 10 pet. waren geraamd, van 
het brutoloon hadden moeten aftrekken 
omdat de burgerlijke partij die voordelen 
is blijven genieten gedurende haar perio
de van arbeidsongesehiktheid zonder dat 
ze sociale zekerheidsbijdragen moest be
talen; ( ... ) dat het stelsel van soeiale ze
kerheid precies tot doel heeft de verze
kerde aan wie een ongeval is overko
men, ter hulp te komen op het ogenblik 
dat hij wegens loonverlies geen sociale 
bijdragen meer betaalt; dat zulks niet 
wegneemt dat het bedrag van de bijdra
gen integraal dee! uitmaakt van het be
roepsinkomen en uit dien hoofde in aan
merking moet worden genomen », eiser 
veroordeelt om aan verweerster het be
drag van 38.996 frank te betalen als ver
goeding van haar « beroepsschade '' 
voortvloeiend uit haar tijdelijke algehele 
arbeidsongeschiktheid en die vergoeding 
berekent op basis van haar brutobezoldi
ging zonder aftrek van de sociale zeker
heidsbijdragen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
regelmatig genomen conclusie had be
toogd « dat de eerste rechter ten on
reehte het brutoloon in aanmerking had 

genomen voor de algehele ongesehikt
heid op grond dat de vergoeding belast
baar is; hij daarbij uit het oog heeft ver
loren dat de burgerlijke partij de sociale 
voordelen heeft behouden zonder bijdra
gen te betalen; derhalve, het nettoloon 
of juister, het halfnettoloon in aanmer
ki~g moet worden genomen, dat wil zeg
gen dat de sociale zekerheidsbijdragen, 
die zonder overdrijving zijn geraamd op 
10 pet. van het brutoloon, moeten wor
den afgetrokken »; het arrest, nu het de 
stelling van eiser verwerpt op grond van 
de overweging dat deze het bedrag van 
de door de eerste rechters vastgestelde 
vergoeding betwistte op grond dat zij 
<< de soeiale voordelen die door verdaehte 
op 10 pet. waren geraamd, van het bruto
loon hadden moeten aftrekken, omdat de 
burgerlijke partij die voordelen is blijven 
genieten tijdens de periode van haar ar
beidsongeschiktheid zonder bijdragen te 
moeten betalen », en aldus de aftrek van 
de sociale voordelen verwart met die van 
de sociale zekerheidsbijdragen, aan de 
conclusie van eiser een uitlegging geeft 
die onverenigbaar is met de bewoordin
gen ervan en aldus de bewijskraeht er
van miskent (sehending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, noeh de grond val
gens welke << het bedrag van de bijdra
gen integraal deel uitmaakt van de be
roepsinkomsten en uit dien hoofde in 
aanmerking moet worden genomen » 
noch enige andere grond van het arrest 
antwoordt op het door eiser bij eonclusie 
aangevoerde middel te betoge dat « het 
nettoloon of, juister, het haflnettoloon in 
aanmerking moet worden genomen, dat 
wil zeggen dat de sociale zekerheidsbij
dragen moeten worden afgetrokken » 
omdat << de burgerlijke partij de sociale 
voordelen heeft behouden zonder bijdra
gen te betalen »; het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed en 
artikel 97 van de Grondwet sehendt; het 
slachtoffer van een onreehtmatige daad 
bovendien geen vergoeding kan krijgen 
die de werkelijk geleden schade over
treft; het arrest, nu het, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, aan verweer
ster een vergoeding toekent wegens der
ving van inkomsten gedurende haar pe
riode van tijdelijke algehele arbeidsonge
sehiktheid en die vergoeding berekent op 
basis van de brutobezoldiging, namelijk 
de gederfde brutobezoldiging na aftrek 
van de door verweerster krachtens de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ont
vangen primaire ongesehiktheidsuit-
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keringen, zonder de sociale zeker
heidsbijdragen daarvan af te trekken, 
hoewel het vaststelt dat verweerster als 
verzekerd slachtoffer van een ongeval 
geen sociale zekerheidsbijdragen meer 
betaalde gedurende haar periode van tij
delijke algehele arbeidsongeschiktheid, 
en zonder vast te stellen dat verweerster 
sociale voordelen heeft moeten derven 
waarvoor zij een op het brutoloon bere
kende vergoeding wegens inkomstender
ving had moeten krij gen, het beginsel 
dat schade op rechtmatige wijze moet 
worden vergoed, miskent door aan ver
weerster een vergoeding toe te kennen 
die de werkelijk door haar geleden scha
de overtreft en aldus de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn 

voor het hof van beroep ingediende 
conclusie betoogde dat voor de bere
kening van de vergoeding die aan 
verweerster verschuldigd was tot 
herstel van de schade ten gevolge 
van het loonverlies gedurende haar 
tijdelijke algehele arbeidsonge
schiktheid, « het nettoloon of, 
juister, het halfnettoloon in aanmer
king moest worden genomen, dat 
wil zeggen dat de sociale zeker
heidsbijdragen moesten worden 
afgetrokken » omdat « de burger
lijke partij de sociale voordelen 
heeft behouden zonder bijdragen te 
betalen »; 

Overwegende dat, wat de sociale 
zekerheidsbijdragen betreft, het ar
rest, dat zich beperkt tot de in het 
middel weergegeven consideransen, 
niet antwoordt op het door eiser in 
de conclusie voor de appelrechter 
aangevoerde verweermiddel; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 20.2", a, 
20.5", 26.3", 32bis van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, 23 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 97 en 110 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 
848.281 frank te betalen tot vergoeding 

van de beroepsschade die zij heeft gele
den ten gevolge van haar blijvende ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid van 23 
pet. en die vergoeding berekent op basis 
van het laatstgekende brutoloon van de 
getroffene op grond « dat in de recht
spraak algemeen wordt aangenomen dat 
de schade ten gevolge van blijvende ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid moet 
worden berekend op basis van het bruto
loon, sociale zekerheidsbijdragen en be
lastingen inbegrepen, en niet op basis 
van het nettoloon; dat het hier niet ter 
zake doet of de getroffene haar vorige 
wedde nog doorbetaald krijgt vermits 
het niet gaat om een vergoeding wegens 
loonderving doch om een vergoeding we
gens de materiEHe schade die voor haar 
voortvloeit uit de vermindering van haar 
waarde op de arbeidsmarkt ten gevolge 
van haar blijvende gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid », 

terwijl eiser in zijn regelmatig neerge
legde conclusie had betoogd dat « (het 
beroepen vonnis) terecht (de materiele 
beroepsschade ten gevolge van de blij
vende arbeidsongeschiktheid) raamt op 
basis van een nettobezoldiging van loon
trekkende, dat de vergoeding niet wordt 
toegekend wegens een derving van het 
loon dat de burgerlijke partij ontvangt, 
doch enkel wegens een vermindering 
van haar waarde op de arbeidsmarkt, zo
dat de vergoeding geen vervangingsinko
men is en dus niet belastbaar is; dat de 
burgerlijke partij overigens geen enkel 
sociaal voordeel verliest en dat voor de 
raming van het nettoloon ook ( ... ) de so
ciale zekerheidsbijdragen die gematigd 
op 10 pet. kunnen worden geraamd, moe
ten worden afgetrokken »; het arrest, nu 
het beslist dat het brutoloon, sociale ze
kerheidsbijdragen en belastingen inbe
grepen, in aanmerking moeten worden 
genomen hoewel het niet gaat om een 
vergoeding wegens loonderving doch om 
een vergoeding wegens de materiele 
schade die voor de getroffene voortvloeit 
uit de vermindering van haar waarde op 
de arbeidsmarkt, die conclusie niet be
antwoordt, in zoverre eiser daarin be
toogde, enerzijds, dat de vergoeding van 
een dergelijke schade geen vervangings
inkomen was en niet belastbaar was en, 
anderzijds, dat het slachtoffer geen en
kel sociaal voordeel heeft moeten der
ven, zodat de sociale zekerheidsbijdra
gen van de nettobezoldiging moesten 
worden afgetrokken; het arrest aldus 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
en artik.el 97 van de Grondwet schendt; 
het arrest bovendien, nu het aan de ge-
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troffene een vergoeding toekent wegens 
arbeidsongeschiktheid, zonder dat zij in
komsten heeft moeten derven, en nu het 
die vergoeding op basis van de brutobe
zoldiging, fiscale en sociale lasten inbe
grepen, ofschoon die vergoeding niet be
lastbaar is omdat het geen vergoeding is 
wegens loonderving en geen enkel arti
kel van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen een dergelijke vergoeding 
belast, en ofschoon op die vergoeding 
geen sociale zekerheidsbijdragen worden 
ingehouden omdat die inhouding slechts 
gebeurt op de door de werkgever uitbe
taalde lonen, en ofschoon de getroffene 
geen sociale voordelen heeft moeten der
ven, nu zij haar loon heeft behouden, 
aan verweerster een hogere vergoeding 
toekent dan de schade die ze werkelijk 
heeft geleden (schending van de artike
len 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 20.2", a, 20.5", 26.3", 32bis van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
23 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders en 110 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat de vergoeding die het aan 
verweerster toekent tot vergoeding 
van de materiele schade ten gevolge 
van haar blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid niet strekt tot 
« vergoeding wegens loonderving, 
vermits de door haar geleden scha
de voortvloeit uit de vermindering 
van haar waarde op de arbeids
markt »; 

Dat het arrest, nu het die vergoe
ding berekent op basis van de bruto
bezoldiging van verweerster, zonder 
aftrek van de sociale zekerheidsbij
dragen en de belastingen op de be
zoldiging, op grand van een feite
lijke beoordeling van de gegevens 
van de zaak beslist dat de vergoe
ding op die basis moet worden bere
kend opdat de getroffene volledig 
schadeloos gesteld zou zijn voor de 
vermindering van haar waarde op 
de arbeidsmarkt en dat het aldus 
berekende bedrag van de vergoe
ding niet hager is dan de door die 
getroffene werkelijk geleden schade; 

Overwegende dat, voor het 
overige, het hof van beroep niet ver-

plicht was te antwoorden op de in 
het middel aangehaalde conclusie 
van eiser, daar deze ingevolge de 
beslissing niet meer ter zake die
nend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, verleent akte van de afstand 
van de voorziening, in zoverre hij 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door de verweerder Joseph Car
lot tegen eiser ingestelde civielrech
telijke vordering; vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de materiele scha
de die verweerster heeft geleden 
ingevolge de loonderving gedurende 
haar periode van tijdelijke volledige 
arbeidsongeschiktheid; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt verweerster in een vierde van 
de kosten van de voorziening en 
verwij st eiser in de overige kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

5 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Resteau -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 12 

2• KAMER - 5 september 1984 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - WETBOEK VAN STRAFVORDE-
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RING, ART. 416, TWEEDE LID - ARREST OF 
VONNIS INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN- WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING, ART. 416, TWEEDE LID - ARREST OF 
VONNIS INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST OF VONNIS 
INZAKE BEVOEGDHEID - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 416, TWEEDE LID -
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING 
INGESTELD - ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - NIE
TIGHEID VAN EEN DAAD VAN HET VOORBE
REIDEND ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING - WETBOEK VAN STF.i\FVORDERING, 
ART. 235. 

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
NIETIGHEID VAN EEN DAAD VAN HET VOOR
BEREIDEND ONDERZOEK - BEVOEGDHEDEN 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL

LING - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ART. 235 

1 o De beslissing waarbij een hoi van be
roep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, zich niet bevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de vordering 
tot ontrekking van de zaak aan een 
onderzoeksrechter is een arrest inzake 
bevoegdheid in de zin van art. 416, 
tweede lid, Sv. 

2" en 3° Onder arresten of vonnissen in
zake bevoegdheid, in de zin van 
art. 416, tweede lid, Sv., moeten wor
den verstaan de arresten of vonnissen 
waarbij uitspraak wordt gedaan over 
een door de partijen opgeworpen ge
schil over de bevoegdheid van het 
rechtscollege dat van de zaak kennis 
neemt, en de arresten of vonnissen 
waarbij de rechter zich ambtshalve 
niet bevoegd verklaart; in zoverre zijn 
de tegen zodanige beslissingen inge
stelde voorzieningen onmiddellijk ont
vankelijk (1). 

4o en 5o Wanneer de kamer van inbe
schuldigingsteJJing de nietigheid vast
stelt van een daad van het voorberei-

(1) Zie Cass., 15 dec. 1936 (Bull. en 
Pas., 1936, I, 451 ). 

dend onderzoek is zij niet ertoe gehou
den de zaak te ontrekken aan de 
onderzoeksrechter of een van haar le
den de zaak te onttrekken aan de 
overeenkomstig de artt. 235 e. v. Sv.; zij 
kan zich oak ertoe beperken de onder
zoeksrechter die reeds van de zaak 
kennis heeft genomen, te bevelen het 
onderzoek te hervatten vanaf de laat
ste nietige daad. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE LUIK T. BOUILLE, BRASSEUR; BOUILLE; 

BRASSEUR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3758) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 23 mei en 14 juni 
1984 gewezen door het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling; 

I. Op de voorziening van de procu
reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Luik tegen de drie arresten, 
op 23 mei 1984 door het hof van be
roep, kamer van inbeschuldiging
stelling, gewezen, het eerste in de 
zaak Bouille, het tweede en het der
de in de zaak Philippe Brasseur; 

Overwegende dat de bestreden ar
resten voor recht zeggen dat het op
nemen van de gesprekken van 
Bouille, Brasseur en Lejeune op band, 
alsook de weergave ervan, onrecht
matige handelingen zijn, de proces
sen-verbaal nrs. 850 en 890 en alle 
op grond daarvan opgemaakte ak
ten, namelijk de stukken 601 tot 611 
vernietigen, bevelen dat die stukken 
uit het dossier van het opsporings
onderzoek en de banden uit de over
tuigingsstukken zouden worden ver
wijderd, het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, niet be
voegd verklaren om uitspraak te 
doen over de vordering tot onttrek
king van de zaak aan de onder
zoeksrechter Stangherlin en, voor 
het overige, de voorlopige hechtenis 
van de verdachten handhaven; 

Overwegende dat de bestreden ar
resten, in zoverre zij de onrechtma-
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tigheid vaststellen van die band
opnamen en de weergave ervan, de 
processen-verbaal nrs. 850 en 890 en 
alle op grond daarvan opgemaakte 
akten vernietigen en de verwijde
ring van die stukken uit het dossier 
van het opsporingsonderzoek alsook 
de verwijdering van de banden uit 
de overtuigingsstukken bevelen, 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek zijn in de zin van ar
tikel 416 van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doen 
over een bevoegdheidsgeschil; dat 
de voorzieningen in dat opzicht 
voortijdig en derhalve niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende dat de bestreden ar
resten, in zoverre ze het hof van be
roep, kamer van inbeschuldiging
stelling, niet bevoegd verklaren om 
uitspraak te doen over de vordering 
tot onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter Stangherlin, ar
resten inzake bevoegdheid zijn in de 
zin van artikel 416, tweede lid; dat 
onder beslissingen inzake bevoegd
heid in de zin van die wetsbepaling 
moet worden verstaan, beslissingen 
waarbij uitspraak wordt gedaan 
over een door de partijen opgewor-· 
pen geschil over de bevoegdheid van 
het rechtscollge dat van de zaak 
kennis neemt, alsook beslissingen 
waarbij de rechter zich, zoals ten 
deze, ambtshalve niet bevoegd ver
klaart; dat bijgevolg in dat opzicht 
de voorzieningen onmiddellijk ont
vankelijk zijn; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, na kennisneming 
van de conclusie waarin eiser het hof 
vroeg de onderzoeksrechter Stangherlin 
van zijn onderzoeksopdracht te ontslaan 
en een andere onderzoeksrechter aan te 
wijzen om het onderzoek te voltooien, 
zich niet bevoegd heeft verklaard om uit
spraak te doen over de vordering tot ant
trekking van de zaak aan de onderzoeks
rechter Stangherlin, 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstel
ling, de plicht had de nietigheid vast te 
stellen van de door de onderzoeksrechter 
uitgeschreven onderzoeksverrichting die 

ertoe strekte de tussen Brasseur Philip
pe en zijn echtgenote Lejeune Christine 
gevoerde gesprekken op band op te ne
men, en wegens de aard van die onder
zoeksverrichting en haar strekking een 
andere onderzoeksrechter die met die 
akte geen uitstaans had, diende aan te 
wijzen om het onderbroken onderzoek te 
voltooien; 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, zo 
het besliste geen andere onderzoeksrech
ter aan te wijzen, dan toch ten minste 
het gehele onderzoek in die zaak aan 
zich diende te trekken, het diende te ont
trekken aan de onderzoeksrechter Stan
gherlin, het kantschrift van die magis
traat alsook de daarop gevolgde liti
gieuze onderzoeksverrichtingen diende 
te vernietigen en de opdracht om het on
derzoek te voltooien, diende toe te ver
trouwen aan een van haar !eden door 
hem als onderzoeksrechter aan te wijzen 
overeenkomstig artikel 235 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat, wanneer de ka

mer van inbeschuldigingstelling de 
nietigheid vaststelt van een daad 
van het voorbereidend onderzoek, ze 
niet ertoe gehouden is de zaak te 
onttrekken aan de onderzoeksrech
ter of een van haar leden te belas
ten met het onderzoek overeen
komstig de artikelen 235 en volgen
de van het W etboek van Strafvorde
ring; dat zij zich ertoe kan beperken 
de reeds met het onderzoek belaste 
onderzoeksrechter te bevelen het 
onderzoek te herbeginnen vanaf de 
laatste nietige alde; 

Overwegende evenwel dat de be
streden arresten met de overweging 
dat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, niet bevoegd 
was om uitspraak te doen over de 
vordering tot onttrekking van de 
zaak aan de onderzoeksrechter 
Stangherlin op grond dat het daar
toe strekkend verzoek van het open
baar ministerie gelijkstond met een 
aanvraag tot verwijzing op grond 
van gewettigde verdenking in de zin 
van artikel 542 van het W etboek van 
Strafvordering, hun beslissingen 
niet naar recht verantwoorden; 
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Dat het middel in dat opzicht ge- Bergen, kamer van inbeschuldi-
grond is; gingstelling. 

Overwegende dat, in zoverre de 
bestreden arresten de voorlopige 
hechtenis van de verdachten Bouille 
en Brasseur handhaven, de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorzieningen van de 
verdachten Bouille en Brasseur te
gen de arresten van 14 juni 1984, 
het eerste gewezen in de zaak Bouil
le, de twee overige in de zaak Bras
seur, waarbij de voorlopige hechte
nis van de betrokkenen worden 
gehandhaafd : 

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, ongeacht de 
overige middelen van de procureur
generaal die geen betrekking heb
ben op de ontvankelijkheid van zijn 
voorzieningen, vernietigt de drie be
streden arresten van 23 mei 1984, in 
zoverre het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, zich 
daarbij niet bevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de vordering 
tot onttrekking van de zaak aan de 
onderzoeksrechter Stangherlin te 
Verviers; verwerpt voor het overige 
de voorzieningen van de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Luik; verwerpt de voorzieningen van 
Bouille en Brasseur; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde arresten; laat de 
kosten van de voorzieningen van de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik ten laste van de 
Staat; veroordeelt Bouille in de kos
ten van zijn voorziening, veroordeelt 
Brasseur in de kosten van zijn voor
zieningen; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Beroep te 

5 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal. 

Nr. 13 

1' KAMER - 6 september 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER

SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL 
- CASSAT!EBEROEP NIET GERICHT TEGEN 
ALLE PART!JEN IN DE BESTREDEN BESLIS
SING WIER BELANG IN TEGENSTELLING IS 
MET DAT VAN DE ElSER - NIET ONTVANKE
LIJK CASSAT!EBEROEP. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - GEADRESSEERDE 
WONENDE IN HET BUITENLAND ZONDER 
WOONPLAATS, VERBLIJFPLAATS OF GEKOZEN 
WOONPLAATS IN BELGIE - REGELMAT!GE 
BETEKENING IN HET BUITENLAND. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - BURGERLIJKE ZAKEN - EINDBESLIS
SING OP TEGENSPRAAK - ElSER ZONDER 
WOONPLAATS, VERBLIJFPLAATS OF GEKOZEN 
WOONPLAATS IN BELGIE - CASSATIEBEROEP 
INGESTELD NA DE TERMIJN VAN DRIE MAAN
DEN VANAF DE BETEKENING VAN DE BESLIS
SING, VERLENGD OVEREENKOMSTIG ART. 55 
GER.W. - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

1° In burgerlijke zaken is het cassatiebe
roep niet ontvankelijk wanneer het ge
schil onsplitsbaar is en het cassatiebe
roep niet is gericht tegen aile partijen 
in de bestreden beslissing wier belang 
in tegenstelling is met dat van de ei
ser. (Art. 1084 Ger.W.) 

2° De betekening van een exploot aan 
een persoon die in het buitenland 
woont en die in Belgie noch woon
plaats, noch verblijfplaats, noch geko-
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zen woonplaats heeft, geschiedt rechts
geldig in het buitenland (1). (Artt. 36 
en 40 Ger.W.). 

3' In burgerlijke zaken is, behoudens af
wijkende wettelijke bepaling of over
macht, laattijdig het cassatieberoep 
dat tegen een eindbeslissing op tegen
spraak door een eiser, die in Belgie 
noch woonplaats, noch verblijfplaats, 
noch gekozen woonplaats heeft, is 
ingesteld na de termijn van drie maan
den te rekenen van de betekening van 
de beslissing, verlengd overeenkomstig 
art. 55 Ger. W. (2). (Art. 1073 Ger.W.) 

{CAMP T. MR. HERMANS - CURATOR IN HET 
FAILLISSEMENT J. CAMP, « VERSEIDAG-INDUS
TRIETEXTILIEN » GMBH, « NEDERLANDSE MID-

DENSTANDSBANK » N.V.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4020 en 4309) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1982 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen tegen hetzelfde arrest zijn 
gericht en derhalve dienen te wor
den gevoegd : 

I. Op de voorziening in de zaak 
nummer 4020 van de algemene rol : 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, door 
verweerder hieruit afgeleid dat het 
geschil onsplitsbaar is en eiser, in 
strijd met het voorschrift van arti
kel 1084 van het Gerechtelijk Wet
hoek, twee partijen niet in de zaak 
heeft betrokken : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt: dat eiser bij vonnis van 7 ja
nuari 1982 ambtshalve door de 
Rechtbank van Koophandel te Ton
geren failliet is verklaard; dat de 
rechtbank, na verzet van eiser en na 
tussenkomst van twee schuldeisers, 

het verzet ongegrond heeft ver
klaard bij vonnis van 28 juni 1982; 
dat het arrest eisers hager beroep 
tegen dit laatste vonnis ongegrond 
verklaart ten aanzien van verweer
der en de twee schuldeisers als 
ge'intimeerden; 

Overwegende dat eiser de twee 
schuldeisers niet in de zaak voor 
het Hof heeft betrokken; 

Overwegende dat, wanneer het ar
rest wordt vernietigd, de mogelijk
heid bestaat dat het hof van beroep 
waarnaar de zaak verwezen wordt, 
oordeelt dat eiser niet failliet ver
klaard dient te worden, hetzij omdat 
- zoals eiser beweert - zijn faillis
sement niet in BelgH~ kan worden 
uitgesproken, hetzij omdat aan de 
vereisten die de Faillissementswet 
stelt voor een faillietverklaring, niet 
voldaan is; 

Dat, in zodanig geval, het faillisse
ment van eiser blijft bestaan, daar 
het bestreden arrest, dat dit faillis
sement ten aanzien van twee schul
deisers heeft uitgesproken, niet ten 
aanzien van die schuldeisers kan 
worden vernietigd; 

Dat derhalve de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van het bestreden ar
rest, voor zover het blijft bestaan, 
en van het arrest op verwijzing, dat 
het faillissement opheft, materi~el 
onmogelijk is; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid terecht is voorgesteld; 

II. Op de voorziening in de zaak 
nummer 4309 van de algemene rol : 

Over de grand van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening, door 
verweerder hieruit afgeleid dat de 
voorziening hem op 8 november 
1983 is betekend en derhalve te laat 
is ingesteld, daar het arrest aan ei
ser werd betekend op 17 januari 
1983 per post en op 20 januari via 
de officier van justitie bij de Arron

-----------------1 dissementsrechtbank te 's-Graven
{1) Zie Cass., 28 sept. 1979 en 22 mei 1980 

(A.C., 1979-80, nrs. 126 en 598). 

{2) Zie Cass., 19 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
123) en 23 juni 1983 (ibid., 1982-83, nr. 592). 

hage: 
Overwegende dat eiser daartegen 

opwerpt dat de betekeningen van 17 
en 20 januari 1983 krachtens artikel 
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40, laatste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek ongedaan zijn, daar ze in 
het buitenland zijn verricht, hoewel 
verweerder eisers verblijfplaats in 
Belgie kende; 

Overwegende dat de betekeningen 
zijn verricht aan eiser, << wonende te 
Weert (Nederland), Jan Truysstraat 
25 »; dat de voorziening is betekend 
ten verzoeke van eiser, << wonende 
te Weert (Nederland), Jan Truys
straat 25 »; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser ambtelijk is inge
schreven te W eert en dat hij een be
drijf van vervaardiging van dekzei
len exploiteerde te Bree, Kanaalkom 
11, en voor die bedrijvigheid inge
schreven was in het handelsregister 
te Tongeren; dat het arrest het be
roepen vonnis van 7 januari 1982 be
vestigt, waarbij eiser voor zijn be
drijf te Bree failliet werd verklaard; 

Overwegende dat weliswaar, naar 
luid van artikel 36 van het Gerechte
lijk Wetboek, onder verblijfplaats 
wordt verstaan << iedere andere ves
tiging zoals de plaats waar de per
soon kantoor houdt op een handels- of 
nijverheidszaak drijft »; dat echter 
het vonnis van 7 januari 1982 tot ge
volg heeft dat eiser sedert die da
tum geen handels- of nijverheids
zaak meer te Bree drijft; dat ver
weerder, die als curator wist dat 
eiser geen zaak meer had te Bree, 
terecht het arrest heeft doen beteke
nen aan de hem bekende woon
plaats van eiser; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid terecht is voorgesteld; 

Overwegende dat ingevolge de 
verwerping van de voorziening de 
vordering tot bindendverklaring 
geen belang vertoont; 

Om die redenen, voegt de zaken 
op de algemene rol ingeschreven on
der de nummers 4020 en 4309; ver
werpt de voorzieningen en de vorde-

ring tot bindendverklaring; veroor
deelt eiser in de kosten. 

6 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. Dea 
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Nelissen Grade en De Gryse. 

Nr. 14 

1• KAMER - 6 september 1984 

LASTGEVING - LASTHEBBER HANDELT 
BINNEN DE GRENZEN VAN ZIJN LASTGEVING 
- LASTGEVER VERBONDEN DOOR DE HANDE
LINGEN VAN ZIJN LASTHEBBER. 

Wanneer de lasthebber binnen de gren
zen van zijn mandaat handelt, is de 
lastgever verbonden door de handelin
gen van zijn lasthebber zonder dat 
laatstgenoemde persoonlijk jegens der
den verbonden is (1); niet naar recht 
verantwoord is de beslissing van het 
arrest waarbij een verzekeraar-aperi
teur, op grand van lastgeving, wordt 
veroordeeld tot betaling van de door 
de medeverzekeraars verschuldigde 
vergoedingen (2). (Artt. 1984, 1997 en 
1998 B.W.) 

(« U.l.A. ASSURANCES I.A.R.D. NORD ET MONDE » 

VENN. NAAR FRANS RECHT T. BEAUVAL, 
• CAEMI INTERNATIONAL B.V. » VENN. NAAR 

NEDERLANDS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4205) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1983 door 

(1) Zie Cass., 23 sept. 1982 (A. C., 1982-83, 
nr. 58). 

(2) Zie PIERRE LUREAU en PIERRE OLIVE « Com
mentaires de Ia police frangaise d'assurances 
maritimes sur facultes », Paris, 1952e, nr. 232, 
biz. 26!; Rep. prat. dr. beige, Compl. d. III, 
1969, v « Assurances maritimes », nr. 22; Mar
cel Fontaine, << Droit des assurances >>, Brussel, 
1975, nr. 49, biz. 180 en 181. 
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het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over de door verweerster opge
worpen grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, hieruit af
geleid dat eiseres en verweerster 
tegen elkaar geen conclusie hebben 
genomen en het arrest geen veroor
deling ten laste van eiseres in het 
voordeel van verweerster uit
spreekt: 

Overwegende dat het arrest eise
res veroordeelt om verweerder 
Beauval te vrijwaren op de hoofd
vordering die verweerster tegen 
hem heeft ingesteld; dat eiseres in 
het eerste middel de wettigheid be
twist van de beslissing waarbij de 
vordering van verweerster tegen 
verweerder Beauval gegrond wordt 
verklaard; dat in zodanig geval de 
tot vrijwaring opgeroepen partij zich 
ook tegen de eiser op de hoofdvorde
ring kan voorzien; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32 van de 
wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrach
ting en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om, op grand van de verzekeringspolis 
ladingsaansprakelijkheid, aan verweer
der 368.416 frank te betalen, zijnde het 
gedeelte van het aandeel van de lading 
in de bergingskosten dat ten laste gelegd 
werd van verweerder, onder meer op 
grand van de overweging dat verweerder 
als eigenaar van het schip aansprakelijk 
is voor het gebrek ervan, en dat de bij 
artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting bedoelde grand van 
ontheffing van aansprakelijkheid ter za
ke geen toepassing vindt nu het ongeval 
gebeurd is bij het laden van het schip en 
derhalve geen scheepvaartongeval is, en 
doordat het arrest eiseres, op de eis tot 
vrijwaring van verweerder, onder meer 
op dezelfde gronden veroordeelt tot beta
ling van een hoofdsom van 183.316, frank 
onder meer voor schade aan de lading, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
het bedoelde ongeval gebeurd is bij het 
laden van het schip niet uitsluit dat het 
om een scheepvaartongeval in de zin van 

artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 
gaat, zodat het arrest, door te beslissen 
dat het ongeval geen scheepvaartongeval 
was, om de enkele reden dat het ongeval 
gebeurd is bij het laden van het schip, 
artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op 
de rivierbevrachting schendt; 

tweede onderdeel, luidens artikel 32 
van de wet van 5 mei 1956, de schipper 
niet aansprakelijk is voor de schade aan 
de lading teweeggebracht door een 
scheepvaartongeval; onder scheepvaart
ongeval in de zin van deze bepaling 
dient te worden verstaan elk ongeval dat 
zich met het schip voordoet vanaf het 
ogenblik dat het de lading, of een deel 
ervan, aan board heeft genomen, onge
acht of aan de schipper een fout verwe
ten kan worden, en ongeacht of de la
dingsoperaties nog bezig zijn; derhalve 
het zinken van een schip ten gevolge on
der meer van een eigen gebrek aan het 
schip, zelfs tijdens de ladingsoperaties 
een scheepvaartongeval is, zodat het ar
rest, dat vaststelt dat het schip gezonken 
is onder meer door een eigen gebrek tij
·dens de ladingsoperaties en toen reeds 
een goed deel van de lading aan boord 
was, en niettemin oordeelt dat de onthef
fing van aansprakelijkheid op grand van 
artikel 32 van de wet op de rivierbe
vrachting niet kan worden ingeroepen, 
het wettelijk begrip « scheepvaartonge
val » miskent en derhalve artikel 32 van 
de wet van 5 mei 1936 op de rivierbe
vrachting schendt; 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het uitvoerig in de conclusie 
van verweerder uiteengezette middel 
(biz. 2 en 3 van de « besluiten volgende 
op het verzoekschrift ») waarin werd 
staande gehouden dat artikel 32 van de 
wet van 5 mei 1936 « niet uitsloot dat de 
evenementen gedurende het laden geen 
deel zouden maken van haar bedoelin
gen ( ... ) dat om getransporteerd te wor
den de (goederen) ingeladen en uitgela
den moeten worden ( ... ) dat om geladen 
te worden een binnenschip naar de laad
plaats moet varen, in het water ligt ge
durende bet laden, dan wegvaart, enz., 
en dat dit alles scheepvaart is; dat in het 
ongeval van de Rafale artikel 32 zonder 
twijfel van toepassing was, aangezien 
het schip niet stevig gemeerd en niet 
stilliggend was, doch enkel verbonden 
met een tros aan een in beweging zijnde 
vlotkraan ( ... ) en zich moest verplaatsen 
gedurende het opvolgend laden van de 
ruimen >>, en derhalve niet regelmatig ge-
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motiveerd is (scbending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 30 van 
de wet van 5 mei 1936 op de binnen
bevrachting bepaalt dat de schipper 
aansprakelijk is voor verlies en be
schadiging van de goederen, indien 
hij niet bewijst dat het verlies of de 
beschadiging te wijten is aan een 
feit dat hem niet kan worden toege
rekend; dat uit die bepaling, in ver
band gebracht met de artikelen 31 
en 32 van de wet, volgt dat de schip
per aansprakelijk is voor verlies of 
schade die het gevolg zijn van on
deugdelijkheid van het schip of die 
het gevolg zijn van een scheepvaart
ongeval bij de navigatie of de be
handeling van het schip, met dien 
verstande dat de schipper dan toch 
van aansprakelijkheid wordt onthe
ven indien hij bewijst dat voldaan is 
aan de vereisten die, naar gelang 
van het geval, daartoe worden ge
steld in de artikelen 31 en 32; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden gekri
tiseerd, bij het onderzoek van de in 
het geding aangevoerde oorzaken 
van het ongeval oordeelt « dat het 
plooien en zinken van het schip 
geenszins werd veroorzaakt door 
een stamp van de vlotkraan B en 
dat ook het feit dat de schepen au
ragan, Noroit en Sirocco waren vast
gemeerd aan het schip, niet heeft 
bijgedragen tot het plooien en zin
ken van het schip », en verder: 
« Het gebruik van vlotkranen kan 
dan ook evenmin als een oorzaak 
worden aangehouden »; dat het ar
rest beslist dat het plooien en zin
ken van het schip « werd veroor
zaakt €m door een gebrek aan stijf
heid van het schip €m door de 
onoordeelkundige manier waarop 
het schip geladen werd »; dat het de
ze laatste oorzaak uitsluitend aan de 
inlader toeschrijft; 

Dat het arrest op grond daarvan 
twee derde van de aansprakelijk
heid op de inlader en een derde op 
verweerder legt; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
wat de aansprakelijkheid van ver
weerder betreft, met opgave van re
denen beslist dat het gaat om een 
ongeval waarvoor verweerder in be
ginsel krachtens artikel 30 van de 
wet aansprakelijk is en waarbij van 
zijn kant niet ter sprake komt de 
navigatie of de behandeling van het 
schip, zodat er ook geen sprake kan 
zijn van de in artikel 32 bedoelde 
ontheffing, maar wel en alleen een 
gebrek in de deugdelijkheid van het 
schip; 

Dat het arrest zodoende de con
clusie beantwoordt waarin werd 
aangevoerd dat artikel 32 toepasse
lijk is; dat het derde onderdeel der
halve feitelijke grondslag mist; 

Dat het eerste en het tweede on
derdeel, nu ze niet opkomen tegen 
vorenvermelde redengeving die op 
zichzelf de toepassing van artikel 32 
van de wet uitsluit, niet tot cassatie 
kunnen leiden en dus niet ontvanke
lijk zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 1108, 1135, 
1160, 1984, 1997, 1998, 1317, 1319, 1320 en 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat bet arrest eiseres veroordeelt 
op om grand van de verzekeringspolis la
dingsaansprakelijkbeid aan verweerder 
368.416 frank te betalen, zijnde bet ge
deelte van bet aandeel van de lading in 
de bergingskosten, evenals - op de eis 
tot vrijwaring van verweerder - tot be
taling van een hoofdsom van 183.116 
frank scbade geleden door de eigenaar 
van de lading, onder meer op grand van 
de overwegingen : « In de bij polis 
nr. 60.845/77 vastgestelde verzekerings
overeenkomst treedt (eiseres) samen met 
andere (in de polis niet met name ge
noemde) maatschappijen als verzekeraar 
op. De polis is aileen ondertekend door 
(eiseres) met vermelding hoven de band
tekening : " comme aperiteur et par auto
risation des compangies ineressees ". 
Tbeoretiscb moet, ingeval een risico door 
meerdere verzekeraars is gedekt, de po
lis door alle maatschappijen ondertekend 
worden, moet de verzekerde aan iedere 
maatscbappij een proratadeel van de 
premie betalen enz., hetgeen tal van 
moeilijkbeden en kosten meebrengt. In
zake zee- en binnenvaartverzekeringen, 
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waar het r1s1co zeer dikwijls door een 
groat aantal maatschappijen wordt ge
dekt, is om voormelde moeilijkheden en 
kosten te vermijden een algemeen ge
bruik ontstaan om de verzekeraar die de 
rij opent, en daarom aperiteur wordt ge
noemd, als vertegenwoordiger van de an
dere maatschappijen te beschouwen. De
ze voor het gebruik ontstane lastgeving 
is volledig. De aperiteur ondertekent al
leen de polis waarop de andere maat
schappijen niet meer met name worden 
genoemd, int alleen de premie met last 
voor hem om deze te verdelen, regelt al
leen de schadegevallen en treedt hiertoe 
zo nodig ook op in rechte als vertegen
woordiger van de andere maatschappij
en. Dit brengt ook mede dat de verze
kerde gerechtigd is de volledige bij 
overeenkomst bepaalde vergoeding te 
vorderen jegens de aperiteur, aan wie 
het dan behoort de medeverzekeraars 
aan te spreken. In toepassing van het. 
voorgaande is (eiseres) jegens (verweer
der) gehouden voor het volledige bedrag 
van 368.416 frank, meer wettelijke rente 
sinds 1 oktober 1977 »; 

en doordat het arrest eiseres veroor
deelt op grond van de verzekeringspolis 
met betrekking tot het casco nr. 
56.657176 tot betaling aan verweerder 
van 4.399.343 frank in hoofdsom, onder 
meer op grand van de overwegingen : 
« Bij polis nr. 56.657/76 van 27 augustus 
1976 heeft (eerste verweerder in cassa
tie) door tussenkomst van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Concordia als makelaar een 
cascoverzekeringsovereenkomst gesloten 
waarbij (eiseres) samen met nog twintig 
andere maatschappijen als verzekeraars 
optreden ( ... ). Ook (deze polis) vermeldt 
niet de namen van de betrokken verze
keraars en is enkel ondertekend door (ei
seres). Boven de handtekening is ver
meld : " par autorisation des compagnies 
interessees ". Deze vermelding is enigs
zins verschillend van deze die voorkomt 
op de hiervoor ( ... ) besproken polis 
nr. 60.845177 in die zin dat de woorden 
" comme aperiteur " er niet in voorko
men. Maar dat ook ten aanzien van polis 
nr. 56.657176 een aperitiebeding geldt 
met volledig mandaat van (eiseres) blijkt 
uit de bijzondere voorwaarden van de 
polis, waar onderaan is vermeld : " Assu
radeuren verbinden zich bij deze alle 
maatregelen en interventies te nemen in 
het gemeenschappelijk belang, alsook 
voor alle regeling van schade en/of ver
lies, of voor alle eventuele betwistingen 
in de ruimste zin van het woord, of voor. 

alle maatregelen in verband met huidig 
contract en/of zijn uitvoering de leidende 
maatschappij te volgen in al haar beslis
singen ". Ook hier is (verweerder) als 
verzekerde derhalve gerechtigd de volle
dige bij overeenkomst bepaalde vergoe
ding te vorderen van (eiseres) aan wie 
het behoort de medeverzekeraars aan te 
spreken », 

terwijl, eerste onderdeel, de lastgeving 
een overeenkomst is en derhalve de wils
overeenstemming van de partijen die 
zich verbinden, vereist en niet kan ont
staan door een beweerd gebruik, zodat 
het arrest, dat het bestaan van een over
eenkomst van lastgeving tussen eiseres 
en de medeverzekeraars vaststelt op 
grond van een beweerd gebruik, de arti
kelen 1108 en 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, een clausule inge
volge een gebruik in de zin van de arti
kelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk 
Wetboek slechts van een overeenkomst 
deel kan uitmaken als in de streek of in 
de betrokken sector algemeen en door 
een ieder wordt aangenomen dat zij op 
dergelijke overeenkomsten behoudens 
andersluidend beding toepasselijk is; het 
arrest niet vaststelt dat het beweerd ge
bruik van lastgeving aan de aperiteur 
om in rechte de medeverzekeraars te 
vertegenwoordigen, door een ieder wordt 
erkend als van toepassing bij gebreke 
van andersluidend beding, doch integen
deel lijkt aan te nemen dat dit niet het 
geval is, aangezien het, wat de polis met 
betrekking tot het casco betreft, het ape
ritiebeding « met volledig mandaat » af
leidt uit een van de bijzondere voorwaar
den van de polis, zodat het arrest niet 
wettig kon beslissen dat er, ingevolge 
een gebruik, tussen eiseres en haar me
deverzekeraars een overeenkomst van 
lastgeving om in rechte op te treden, be
stond (schending van de artikelen 1135 
en 1160 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiseres, in haar con
clusie genomen in eerste aanleg (blz. 3) 
en herhaald in hoger beroep, had doen 
gelden dat er tussen de medeverzeke
raars geen solidariteit bestond, en zij 
derhalve slechts voor haar aandeel 
(12,2 pet.) in de zaak was, zodat het ar
rest dat op dit middel uit de conclusie 
geen antwoord geeft, niet regelmatig ge
motiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, krachtens de artike
len 1984, 1997 en 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, de lasthebber die binnen de 
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perken van zijn mandaat blijft, niet per
soonlijk gehouden is voor de handelin
gen die hij namens zijn opdrachtgever 
verricht, zodat het arrest dat vaststelt 
dat eiseres - minstens voor een dee! -
als lasthebber van andere verzekerings
maatschappijen optreedt, en niettemin 
beslist dat zij persoonlijk gehouden is tot 
het geheel van de in het kader van de 
onderscheiden verzekeringen verschul
digde bedragen, op last voor haar op 
haar beurt de andere maatschappijen 
aan te spreken, enerzijds schending in
houdt van de artikelen 1984, 1997 en 1998 
van het Burgerlijk Wetboek, en ander
zijds tegenstrijdig gemotiveerd is door 
tegelijk aan te nemen dat eiseres slechts 
als vertegenwoordiger van andere maat
schappijen optreedt en haar persoonlijk 
te veroordelen tot beta!ing van het aan
deel van die andere verzekeringsmaat
schappijen, op last (en risico) voor haar 
de medeverzekeraars aan te spreken 
(schending van de artikelen 1984, 1997 
en 1998 van het Burgerlijk Wetboek en 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, de door het arrest 
aangehaalde clausule van de verzeke
ringsovereenkomst met betrekking tot 
het casco, volgens welke de assuradeu
ren zich ertoe verbinden onder meer 
voor aile eventuele betwistingen in de 
ruimste zin van het woord de leidende 
maatschappij te volgen in a! haar beslis
singen, noch expliciet noch impliciet be
schouwd kan worden als mandaat tot het 
optreden in rechte namens de medever
zekeraars, zodat, in zoverre het arrest 
zou hebben beslist dat deze clausule het 
bewijs van het beweerde mandaat in
houdt, aan deze clausule een interpreta
tie geeft die onverenigbaar is met de in
houd, de betekenis en de draagwijdte 
ervan, en derhalve schending inhoudt 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en het wet
telijk begrip van mandaat miskent 
(schending van artikel 1984 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ten 

aanzien van de polis nr. 60.845177 
oordeelt dat eiseres, die de overeen
komst als eerste verzekeraar heeft 
gesloten, dient te worden beschouwd 
als vertegenwoordiger van de ande
re verzekeraars en zo nodig ook in 
rechte als vertegenwoordiger van de 
andere verzekeraars optreedt; dat 

het arrest oordeelt dat ook ten aan
zien van de polis nr. 56.657/76 << een 
aperitiebedrag geldt met volledig 
mandaat van (eiseres) »; 

Overwegende dat het arrest daar
uit afleidt dat verweerder gerechtigd 
is de volledige in de polissen bepaal
de vergoedingen te vorderen van ei
seres en dat het aan eiseres staat de 
medeverzekeraars aan te spreken; 

Overwegende echter dat de last
hebber, wanneer hij in naam en 
voor rekening van zijn lastgever op
treedt, aileen deze laatste verbindt; 

Dat het arrest derhalve, door eise
res persoonlijk tot betaling van de 
door de medeverzekeraars verschul
digde vergoedingen te veroordelen 
op grond van lastgeving, de artike
len 1984, 1997 en 1998 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres op basis van 
de verzekeringspolis ladingsaansprake
lijkheid veroordeelt tot betaling aan ver
weerder van een bedrag van 368.416 
frank wegens het gedeelte van het aan
deel in de bergingskosten van de lading 
dat ten laste gelegd werd van verweer
der en - op de eis tot vrijwaring van 
verweerder - tot betaling van een 
hoofdsom van 183.116 frank wegens 
schade geleden door de eigenaar van de 
lading, onder meer op grond van de 
overwegingen, wat de vordering in vrij
waring betreft : << Bij besluiten in hoger 
beroep van 18 augustus 1980 vordert 
(verweerder) dat (eiseres) hem zou vrij
waren voor de lastens hem in het voor
deel van de B.V. Caemi International uit

. gesproken veroordeling. Krach tens arti
kel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek kan tussenkomst tot het ver
krijgen van een veroordeling niet voor 
de eerste maal plaatsvinden in hoger be
roep. Nu deze regel evenwel niet van 
openbare orde is en (eiseres) de ontvan
kelijkheid van de vordering van (ver
weerder) niet heeft betwist, dient over de 
gegrondheid ervan geoordeeld », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie (biz. 3 en biz. 2b) deed 
gelden dat verweerder in eerste aanleg 
de tussenkomst van eiseres op basis van 
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een polis waarbij de lading zou zijn ver
zekerd, niet gevraagd had, dat hij wat de 
door de B.V. Caemi gevorderde schade 
aan de lading betrof in eerste aanleg 
nooit bij dagvaarding of conclusie de tus
senkomst van de N.V. Le Monde had ge
vorderd, en dat een dergelijke eis tot 
vrijwaring betreffende de schade niet 
toelaatbaar zou zijn indien deze eis voor 
het eerst in beroep ingesteld zou worden; 
het arrest dit middel minstens wat de 
veroordeling tot betaling van 368.416 
frank uit hoofde van de polis ladingsaan
sprakelijkheid betreft, niet beantwoordt, 
en derhalve niet regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, in zoverre het arrest 
beslist dat eiseres de ontvankelijkheid 
van de voor het eerst in hager beroep 
ingestelde eis tot vrijwaring niet betwist
te, de bewijskracht van de conclusie van 
eiseres miskent aangezien daarin juist 
gesteld werd dat de op dat ogenblik nog 
niet ingestelde eis tot vrijwaring, zo hij 
voor het eerst in hager beroep zou wor
den ingesteld, ontoelaatbaar zou zijn, zo
dat het arrest, door aan de conclusie van 
eiseres een interpretatie te geven die on
verenigbaar is met de zin, de inhoud en 
de draagwijdte ervan, de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

conclusie weliswaar onder meer be
weerde dat verweerder, toen hij 
dagvaardde tot betaling van de kos
ten van berging en herstelling van 
de duwboot, zich slechts tegen eise
res als cascoverzekeraar richtte, 
maar zij zulks deed om daaruit af te 
leiden : << Aldus staat het vast : dat 
wanneer (verweerder) op 7 april ge
dagvaard werd door N.V. Caemi om 
de schade aan de lading te betalen, 
hij in eerste aanleg nooit bij dag
vaarding in vrijwaring of bij beslui
ten de tussenkomst van (eiseres) 
heeft gevorderd. Dergelijke eis in 
vrijwaring betreffende de schade 
aan de lading zou niet toelaatbaar 
zijn moest deze eis voor het eerst in 
beroep ingesteld worden. Betreffen
de de eis van de ladingbelangheb
bende heeft (verweerder) zich niet 
eens verdedigd »; 

Overwegende dat, nu eiseres in 
haar conclusie niet de veroordeling 
tot betaling van 368.416 frank op het 
oog had, daarover geen motivering 
in het arrest vereist was; dat het ar
rest, wat de eis tot vrijwaring be
treft, een antwoord verstrekt; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres op 31 ju
li 1980 conclusie nam zoals is uiteen
gezet in het antwoord op het eerste 
onderdeel; dat zij in haar conclusie 
van 29 maart 1982 het hof van be
roep vroeg haar « het voordeel toe 
te kennen van hare huidige en vroe
gere besluiten >>; 

Overwegende dat het arrest, dat 
oordeelt dat eiseres de ontvankelijk
heid van de door verweerder inge
stelde eis tot vrijwaring niet heeft 
betwist, de bewijskracht van de con
clusie van 31 juli 1980 miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat nader 
behoeft te worden ingegaan op de 
andere onderdelen van het tweede 
middel die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, en zonder acht te 
slaan op de memorie van verweer
der, die is neergelegd zonder bij
stand van een advocaat bij het Hof 
van Cassatie, A. rechtdoende op de 
voorziening van eiseres tegen ver
weerster Caemi International : ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten; B. rechtdoende 
op de voorziening van eiseres tegen 
verweerder Beauval : vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res op grond van de polissen 
nrs. 60.845177 en 56.657/76 veroor
deelt om aan verweerder het door 
de medeverzekeraars te dragen aan
deel te betalen, eiseres veroordeelt 
op de door verweerder tegen haar 
ingestelde eis tot vrijwaring en uit-
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spraak doet over de kosten met be
trekking tot die _ve~oordeling; ver
werpt de voorzrenmg voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

6 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont en van Heeke. 

Nr. 15 

1" KAMER- 6 september 1984 

1° WISSELBRIEF - CAMBIAIRE VORDE
RING - ONMIDDELLIJK VERBONDEN WISSEL
PARTIJEN - DE VERWEERMIDDELEN UIT 
HUN ONDERLIGGENDE VERHOUDINGEN KUN
NEN WORDEN TEGENGEWORPEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
DUBBELZINNIGE REDENEN - BEGRIP. 

1" Hoewel de cambiaire vordering een ei
gen grondslag heeft en als dusdanig 
niet op de onderliggende verbintenis 
stoelt, blijven in die vordering, tussen 
de onmiddellijk verbonden wisselpar
tijen, zoals de trekker en de betrokke
ne, de verweermiddelen uit hun onder
liggende verhoudingen tegenwerpelijk 
(1). 

2" Een beslissing is gegrond op dubbel
zinnige redenen, wanneer die redenen 
op verschillende wijzen kunnen wor
den uitgelegd en de beslissing volgens 

niet; schending van art. 97 Gw. kan 
niet worden afgeleid uit de dubbelzin
nigheid van de redenen wanneer de 
beslissing in beide uitleggingen naar 
recht is verantwoord (2). 

{« HELLER GENERALE FACTORING » N.V. 
T. " ETABLISSEMENTEN HERMAN FERMON » N.V., 

«VAN DEN BOSCH" N.V., DUPONT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4225) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

doo~dat, ter afwijzing van de stelling 
van e1seres dat de twee wissels die zij 
had getrokken op Ferman, thans eerste 
verweerster, door deze laatste geaccep
teerd werden ter uitvoering van de fi
nancieringsovereenkomst gesloten tus
sen eiseres en Ferman, en niets uitstaan
de hadden met de verkoopovereenkomst 
tussen Ferman en Van den Bosch, thans 
tweede verweerster, die door de eerste 
rechter ontbonden werd verklaard, door 
het arrest wordt geopperd : « Van een 
beweerde financieringsovereenkomst, 
waarbij (eiseres) voor rekening van (Fer
man) krediet zou verstrekken aan (Van 
den Bosch), is in de dossiers van de par
tijen geen spoor te vinden. Indien (eise
res) aan haar cliente (Van den Bosch) 
krediet heeft verstrekt, dan deed zij 
zulks voor eigen rekening en op grand 
van het endossement van de factuur, 
waarvan de betaling gewaarborgd was 
door een wisselverbintenis van de schul
denaar. Hierdoor zou zij op prompte be
taling kunnen rekenen, indien haar 
cliente ten minste de levering uitvoerde. 
Zij (eiseres) wil blijkbaar de zaken nu zo 
voorstellen dat (Ferman) in feite als ge
delegeerde in opdracht van (Van den 
Bosch), jegens (eiseres) een nieuwe en 
abstracte verbintenis zou hebben aange
gaan, op grand waarvan dan de wissel-

een van die uitleggingen naar recht 1-----------------
verantwoord is en volgens de andere (2) Zie Cass., 22 april 1983 (A.C., 1982-83, ------------------1 nr. 462); « De motivering van de vonnissen en 

(1) Cass., 24 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 483). 

arresten en de bewijskracht van de akten », 
plecht. openingsrede van proc.-gen. F. Duman, 
voor het Hof van 1 sept. 1978, nr. 10, noot 26. 
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brief werd getrokken. Van dit alles 
wordt niet het minste bewijs geleverd. 
Het blijkt integendeel dat de firma Van 
den Bosch zich ertoe beperkt heeft wis
sels te vragen om bij (eiseres) gemakke
lijker het disconto te kunnen bekomen. 
( ... ) De firma Van den Bosch heeft (Fer
man) nooit opgedragen zich persoonlijk 
en onvoorwaardelijk jegens (eiseres) te 
verbinden », 

terwijl, eerste onderdeel, door eiseres 
in haar conclusie geenszins werd voorge
houden dat de wissels waarvan zij de be
taling vorderde door Ferman geaccep
teerd werden in het kader van een 
financieringsovereenkomst waarbij Van 
den Bosch aan Ferman zou hebben opge
dragen zich als gedelegeerde van Van 
den Bosch tot betaling van de wissels te 
verbinden, doch integendeel, dat de wis
sels door Ferman geaccepteerd werden 
op eigen initiatief en in het eigen belang 
van Ferman, namelijk mits de toeken
ning van een financiering door H.G.F. 
aan Van den Bosch, in opdracht en voor 
rekening van Ferman, het afnemen van 
het materiaal besteld door Ferman bij 
Van den Bosch te kunnen verdagen; het 
arrest aldus de bewijskracht van de con
clusie van eiseres op dit punt miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); .. 

tweede onderdeel, ter staving van haar 
stelling door eiseres in haar conclusie 
uitvoerig werd toegelicht dat ter zake 
« ... een duidelijk onderscheid bestaat 
tussen de twee reeksen wissels die opge
steld werden : vooreerst een stel van drie 
wissels getrokken door (Van den Bosch) 
op (Ferman) uit hoofde van de tussen 
hen aangegane koop-verkoopovereen
komst, die (Ferman) weigerde te aan
vaarden en die buiten huidig geding blij
ven, en vervolgens een tweede stel van 
twee wissels waarvan (eiseres) betaling 
vordert, met verschillende bedragen en 
vervaldata, getrokken door (eiseres) op 
en geaccepteerd door (Ferman) uit hoof
de van een andere, en latere overeen
komst met betrekking tot een financie
ring ten voordele van (Van den Bosch) 
ten belope van het door (Ferman) be
paald bedrag voor de aankoop van het 
materiaal bij de leverancier van (Van 
den Bosch}; ... dat (Ferman), ... na de eer
ste reeks wissels te hebben geweigerd, 
met voile kennis van zaken aan (eiseres) 
betaling beloofde en de door haar ( eise
res) getrokken tweede reeks wissels aan
vaardde (na zich door een inhouding van 
10 pet. tegen het risico met betrekking 
tot de levering (lees: de niet-levering) te 

hebben gedekt om van (eiseres) te beko
men dat zij hetzelfde bedrag zou voor
schieten, ten einde andermaal de leve
ring te kunnen verdagen en haar eigen 
betaling uit te stellen tot het indienen 
voor een vorderingstaat bij haar clien
te... »; het arrest, door te stellen dat 
« van een beweerde financieringsover
eenkomst in de dossiers van de partijen 
geen spoor te vinden is; ... dat van dit al
les ... niet het minste bewijs (werd} gele
verd >>, zonder met een woord te reppen 
over het bestaan van de twee reeksen 
wissels waarop eiseres zich beriep om 
haar stelling kracht bij te zetten, aan het 
vormvereiste van artikel 97 van de 
Grondwet niet naar genoegen van recht 
voldoet; 

derde onderdeel, de beslissing van het 
arrest, dat geen enkel bewijs wordt gele
verd van de financieringsovereenkomst 
die, volgens de stelling van eiseres, aan 
de basis lag van de twee wissels die eise
res had getrokken op Ferman en die 
door deze laatste werden aanvaard, 
wordt tegengesproken door de latere 
considerans van het arrest luidens welke 
Ferman« ten andere ... terecht (opwerpt) 
dat zij ... de wisselbrieven ... onderte
kend heeft om het disconto voor (Van 
den Bosch) bij (eiseres) te vergemakke
lijken >>; zodat de beslissing van het ar
rest op dit punt met tegenstrijdigheid is 
behept (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

conclusie uiteenzette dat Fermon 
een eerste reeks wissels, die Van 
den Bosch op haar had getrokken 
uit hoofde van de tussen Fermon en 
Van den Bosch bestaande koop-ver
koopovereenkomst, weigerde te ac
cepteren en dat eiseres vervolgens 
de litigieuze wissels, een tweede 
reeks, trok op Fermon, die ze accep
teerde uit hoofde van een financie
ringsovereenkomst; dat eiseres erop 
wees dat zij « de bij deze overeen
komst aangegane verdisconterings
verbintenis was nagekomen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep uit die formulering van de ver
houdingen tussen partijen heeft 
kunnen opmaken dat er volgens ei
seres een soort driepartijenverhou
ding bestond; dat - nu eiseres 
staande hield dat de geaccepteerde 
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wissels getrokken werden op grond 
van een financieringsovereenkomst, 
en niet van de koop-verkoopovereen
komst - met de door eiseres in 
haar conclusie gegeven uiteenzet
ting niet onverenigbaar is de passus 
in het arrest, volgens welke eiseres 
« blijkbaar de zaken zo wil voorstel
len dat Fermon in feite als gedele
geerde in opdracht van Van den 
Bosch, jegens haar een nieuwe en 
afstracte verbintenis zou hebben 
aangegaan, op grond waarvan dan 
de wisselbrief werd getrokken »; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest aan 
het einde van de tekst die in het 
middel wordt aangehaald, nog zegt : 
« Zij (Van den Bosch) is ordergever 
geweest en stemde erin toe dat 
slechts een gedeelte van de factuur
schuld (90 pet.) in wisselschuld werd 
omgezet. Naar die overeenkomst 
verwees ( eiseres) to en ze de twee 
blanco-wissels bij brief van 6 februa
ri 1981, samen met de geendosseer
de factuur, ter ondertekening op
stuurde. De firma Van den Bosch 
heeft Fermon nooit opgedragen zich 
persoonlijk en onvoorwaardelijk je
gens (eiseres) te verbinden »; 

Overwegende dat daaruit en uit 
het antwoord op het eerste onder
dee! blijkt dat het arrest de gang 
van zaken, zoals deze door eiseres 
in haar conclusie werd voorgesteld, 
in beschouwing neemt, maar die 
voorstelling verwerpt door zijn oor
deel betreffende de litigieuze wissels 
te doen steunen op andere feitelijke 
gegevens; 

Dat het arrest zodoende de con
clusie beantwoordt; 

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

de financieringsovereenkomst be
doelt de financieringsovereenkomst 
die volgens eiseres tussen haar en 
Fermon bestond; dat het arrest in 
de considerans waarin het erop 
wijst dat Fermon de wisselbrieven 
heeft ondertekend om het disconto 
voor Van den Bosch bij eiseres te · 

vergemakkelijken, wijst op de be
doeling van Fermon om Van den 
Bosch ter wille te zijn, zonder dat 
daaraan een tussen Fermon en eise
res gesloten financieringsovereen
komst ten grondslag lag; 

Dat de beweerde tegenstrijdigheid 
niet in het arrest voorkomt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17, 28, 85 
van de wet van 31 december 1955 ter uit
legging van de wet van 10 augustus 1953 
betreffende de invoering in de nationale 
wetgeving van de eenvormige wet op de 
wisselbrief en het orderbriefje, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de subsidiaire stelling van ei
seres die deed gelden « voor het geval 
(dat) het hof ... van oordeel zou zijn dat 
de koop-verkoopovereenkomst tussen 
Ferman en Van den Bosch de aan de be
twiste wissels onderliggende overeen
komst was ''• dat zelfs in dat geval het 
verweermiddel geput door Ferman uit de 
ontbinding van de koop-verkoopovereen
komst tussen Ferman en Van den Bosch 
aan eiseres, als houdster van de wissels, 
niet tegenstelbaar was, « (dat) inderdaad 
een financieringsmaatschappij houder 
van een wisselbrief getrokken op basis 
van een tussen derden aangegane koop
verkoopovereenkomst voor rekening van 
de verkoper, een verwijderde partij ten 
overstaan van koper/betrokkene accep
tant is en dat de overdracht van de fac
tuur niet als gevolg heeft dat zij deze 
hoedanigheid van verwijderde partij zou 
verliezen "• door het arrest wordt · afge
wezen om de volgende redenen : « Het 
feit dat niet (Van den Bosch) maar (eise
res) de wisselbrieven heeft getrokken, 
doet weinig ter zake, nu blijkt dat het 
om wissels gaat, getrokken ter inning 
van een factuurschuld. Ofwel heeft ( eise
res) gehandeld als trekker voor rekening 
van (Van den Bosch), die haar daartoe 
de factuur endosseerde. In zulk geval 
kan de acceptant aan de trekker voor re
kening alle verweermiddelen inroepen 
die hij aan de ordergever zelf zou kun
nen tegenwerpen. Ofwel heeft (eiseres) 
de wisselbrieven getrokken voor eigen 
rekening, als kredietinstelling die de 
geendosseerde factuur verdisconteerde. 
Ook in dat geval werden de wissels ge
trokken met het oog op de betaling van 
de schuldvordering die haar was overge
dragen, met het gevolg dat de acceptant 
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aan de trekker-cessionaris eveneens alle 
verweermiddelen verbonden aan die 
schuldvordering kan tegenwerpen "• 

terwijl, hoewel de overweging van het 
arrest dat, indien eiseres gehandeld 
heeft als trekker voor rekening van Van 
den Bosch, thans tweede verweerster, 
die haar daartoe de factuur endosseerde, 
« de acceptant aan de trekker voor reke
ning alle verweermiddelen kan inroepen 
die hij aan de ordergever zelf zou kun
nen tegenwerpen », niet voor kritiek vat
baar is, de overweging dat, indien eise
res de wisselbrieven voor eigen rekening 
heeft getrokken, « ook in dat geval de 
wissels werden getrokken met het oog 
op de betaling van de schuldvordering 
die haar was overgedragen, met het ge
volg dat de acceptant aan de trekker-ces
sionaris eveneens alle verweermiddelen 
verbonden aan die schuldvordering kan 
tegenwerpen "• daarentegen de artikelen 
17, 28 en 85 van de wet van 31 december 
1955 ter uitlegging van de wet van 10 au
gustus 1953 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvormi
ge wet op de wisselbrief en het order
briefje schendt; immers uit deze wetsbe
palingen blijkt dat de cessie aan de 
houder van een geaccepteerde wissel
brief van de onderliggende schuldvorde
ring op zichzelf geenszins tot gevolg 
heeft dat de daaraan verbonden verweer
middelen aan de houder van de wissel
brief kunnen worden tegengeworpen; het 
arrest aldus aan het vormvereiste van 
artikel 97 van de Grondwet niet heeft 
voldaan, aangezien zijn motivering het 
niet mogelijk maakt uit te maken of het 
hof van beroep zijn beslissing op de eer
ste - en wettelijke - dan wel op de 
tweede - en onwettelijke - overweging 
doet steunen : 

Overwegende dat de kritiek van 
eiseres gericht is tegen de conside-· 
rans van het arrest waarin behan
deld wordt het geval dat eiseres de 
wisselbrieven heeft << getrokken voor 
eigen rekening, als kredietinstelling 
die de geendosseerde factuur verdis
conteerde »; 

Overwegende dat, in de wissel
rechtelijke vordering, de betrokkene 
aan de trekker de verweermiddelen 
uit hun onderlinge verhouding kan 
tegenwerpen; 

Dat het arrest, nu het vaststelt 
dat voor het behandelde geval de 
onderlinge verhouding tussen eise-

res als trekker en Fermon als be
trokkene berust op de aan eiseres 
geendosseerde factuur, terecht be
slist dat Fermon de verweermidde
len uit zijn verhouding met eiseres 
kan tegenwerpen aan eiseres; dat ei
seres in haar kritiek voorbijgaat 
aan het feit dat zij in het beschouw
de geval wordt aangemerkt als trek
ker en niet als derde-houder van de 
wisselbrieven; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat het arrest, daar de 
gekritiseerde considerans wettelijk 
verantwoord is, niet het in het mid
del aangevoerde motiveringsgebrek 
inhoudt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Dassesse. 

Nr. 16 

1" KAMER - 6 september 1984 

1° HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
POLITIE - BEVOEGDHEDEN VAN DE BURGE
MEESTER. 

2° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - ONRECHTMATIGE 
DAAD VAN DE OVERHEID AAN TE MERKEN 
ALS EEN FEITELIJKHEID - BEVOEGDHEDEN 
VAN DE RECHTBANKEN. 
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1• Inzake politie over de gevaarlijke, on
gezonde en hinderlijke bedrijven ver
vult de burgemeester de hem bij art. 
90 Gemeentewet verleende algemene 
opdracht om de politiewetten en poli
tieverordeningen uit te voeren enkel in 
zoverre het Regentsbesl. van 11 feb. 
1946 hem dat toestaat (1). 

2• Het geschil tussen een particulier en 
een overheid, die zonder enige 
bevoegdheid een onrechtmatige daad 
heeft verricht, zoals de beschikking 
van. de burgemeester tot sluiting van 
een stortplaats voor onbrandbare en 
niet giftige industriele afval, waarvoor 
een wettelijke vergunning bestond, is 
van burgerlijke aard en valt onder de 
bevoegdheid van de rechtbanken, 
krachtens art. 92 Gw. 

(PEETERS, VAN ROMPAEY T. « STEENBAK
KERIJEN GEBROEDERS HERMANS " P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4233) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1138, 2", van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het sluitingsbevel van de burgemeester 
van 15 juni 1981 ten laste van verweer
ster, met betrekking tot de stortplaats 
voor onbrandbare en niet giftige indus
triele afval gelegen te Herselt, Hooilaan 
221, voorlopig niet verder mag worden 
uitgevoerd, met bevel aan eisers aile af
sluitingen te doen verwijderen en aile 
maatregelen te nemen opdat de stort
plaats effectief ter beschikking zou staan 
van verweerster op grond : dat verweer
ster, harerzijds, de bevestiging van de 
bestreden beslissing nastreeft; ( ... ) dat de 
beslissingen van 4 juni 1981 en 15 juni 
1981 van de burgemeester alleszins on
rechtmatig waren en als loutere feitelijk
heden aan te merken vallen; dat de eer
ste rechter derhalve juist en oordeelkun
dig beslist heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
rechter bij zijn beschikking van 9 juli 
1981 beslist heeft dat de vordering van 
verweerster in verband met het slui
tingsbevel van 4 juni 1981 niet ontvanke
lijk was bij gebrek aan voorwerp, aange
zien dit bevel door de burgemeester zelf 
werd opgeheven op 10 juni 1981; ver
weerster geen incidenteel hoger beroep 
heeft ingesteld en het arrest, door te oor
delen dat de beslissing van 4 juni 1981 
ongeoorloofd was, geoordeeld heeft over 
een betwisting die haar niet was onder
worpen (schending van artikel 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds te stellen dat de eerste rechter, 
die de vordering van verweerster in zo
verre ze gericht was tegen het sluitings
bevel van 4 juni 1981 gezien de intrek
king ervan niet ontvankelijk verklaard 
had, juist en oordeelkundig beslist had 
en deze beschikking te bekrachtigen, en 
anderzijds te beslissen dat het sluitings
bevel van 4 juni 1981 ongeoorloofd was 
en een feitelijkheid uitmaakt; immers, de 
eerste rechter niet gezegd heeft dat de 
eerste beslissing van 4 juni 1981 onge
oorloofd was en de goedkeuring zijner 
motivering tegenstrijdig is met het on
derdeel volgens hetwelk deze beslissing 
wei ongeoorloofd was (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de redengeving 
van het arrest eindigt met de vol
gende drie zinnen: {1) « dat zijn be
slissingen van 4 juni 1981 en 15 juni 
1981 alleszins onrechtmatig waren »; 
(2) « dat in die omstandigheden de 
door appellant in subsidiaire orde 
gevraagde toelating tot bewijs en 
onderzoeksmaatregelen niet ter za
ke dienend zijn >>; {3) « dat de eerste 
rechter derhalve juist en oordeel
kundig beslist heeft »; 

Overwegende dat uit die drie zin
nen, gelezen in de context van het 
gehele arrest, blijkt dat de eerste 
zin dient om in de tweede zin het 
verzoek van de burgemeester af te 
wijzen, waarbij hij subsidiair vroeg 
te mogen bewijzen « dat op basis 
van de hem ter beschikking staande 
gegevens op 4 en 16 juni 1981, hij 
afdoende redenen had om aan te ne

----------------1 men dat de openbare gezondheid in 
(1) Zie Cass., 27 nov. 1974 (A.C., 1975, 370). gevaar was gebracht », en dat de 
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derde zin dient als algemeen besluit van artikelen 9, 88, § 2, 584, 602 en 1042 
van het gehele arrest; van het Gerechtelijk Wetboek): 

Dat het arrest aldus in de eerste 
en de tweede zin slechts uitspraak 
doet over het verzoek van de burge
meester en derhalve noch artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt, noch in tegenspraak 
komt met de derde zin, waarmee 
het te kennen geeft dat het hoger 
beroep wordt afgewezen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, 88, § 2, 
584, 602 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, als gewijzigd door de wet van 
15 juli 1970, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het sluitingsbevel van de burgemeester 
van 15 juni 1981 ten laste van verweer
ster, met betrekking tot de stortplaats 
voor onbrandbare en niet giftige indus
triiHe afval gelegen te Herselt, Hooilaan 
221, voorlopig niet verder mag worden 
uitgevoerd, met bevel aan eisers alle af
sluitingen te doen verwijderen en alle 
maatregelen te nemen opdat de stort
plaats effectief ter beschikking zou staan 
van verweerster, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
grievenschrift uitdrukkelijk staande 
hield dat hij het sluitingsbevel van 15 ju
ni 1981 op 10 juli 1981 had opgeheven, en 
in zijn conclusie erop wees dat bij beslis
sing van 30 september 1982 van de be
stendige deputatie het verder exploite
ren van de stortplaats te Herselt, Hooi
laan 221, geweigerd werd; dientengevolge 
de vordering van verweerster voor het 
hof van beroep geen spoedeisend karak
ter meer had en de vordering niet ont
vankelijk was wegens onbevoegdheid 
(schending van de artikelen 9, 584, 602 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser in zijn grie
venschrift uitdrukkelijk vroeg dat de vor
dering van verweerster niet toelaatbaar 
zou worden verklaard en de materi€\le 
bevoegdheid van de rechter in kort ge
ding van openbare orde is; dientengevol
ge het hof van beroep van ambtswege 
zijn bevoegdheid had moeten onderzoe
ken en, bij gebreke aan vaststelling van 
het spoedeisend karakter, het arrest niet 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat in hoger beroep 

eiser aan de feiten die hij in zijn 
memorie van grieven en in zijn con
clusie vermeldde, niet de gevolgtrek
king verbond die hij er in het onder
dee! uit afleidt; 

Dat het onderdeel neerkomt op 
een verzoek tot het Hof om de fei
ten te beoordelen en daaraan de 
passende gevolgtrekkingen te ver
binden; dat het Hof daartoe niet be
voegd is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de appelrech
ters, bij ontstentenis van omstandi
ge conclusie dienaangaande, niet 
verplicht waren hun bevindingen 
omtrent de toelaatbaarheid van de 
vordering uitdrukkelijk in het arrest 
weer te geven; dat uit de omstandig
heid dat zij hun bevindingen niet 
weergeven, niet blijkt dat zij de toe
laatbaarheid van de vordering op 
het in het onderdeel vermelde punt 
niet hebben onderzocht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 5 van de wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de opper
vlaktewateren tegen verontreiniging, 1, 
14, 21 en 22 van het algemeen reglement 
op de bescherming van de arbeid, goed
gekeurd door de besluiten van de Regent 
van 11 februari 1946 en 27 september 
1947, als gewijzigd bij de koninklijke be
sluiten van 10 mei 1952, 20 oktober 1958 
en 22 april 1974, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het sluitingsbevel van de burgemeester 
van 15 juni 1981 ten laste van verweer
ster, en met betrekking tot de stortplaats 
voor onbrandbare en niet giftige indus
triiHe afval gelegen het Herselt, Hooilaan 
221, voorlopig niet verder mag worden 
uitgevoerd, met bevel aan eiser alle af
sluitingen te doen verwijderen en alle 
maatregelen te nemen opdat de stort
plaats effectief ter beschikking zou staan 
van verweerster op grond : dat het ge-
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ding tussen partijen betrekking heeft op 
de vraag te weten of eiser, als burge
meester, al dan niet bevoegd was om de 
sluiting te bevelen van de door verweer
ster in zijn gemeente uitgebate stort
plaats; dat de bewuste inrichting een 
stortplaats betreft voor onbrandbare en 
niet giftige industriEHe afval, en dus moet 
worden onderzocht of het toezicht op zul
ke inrichting tot de bevoegdheid van de 
burgemeester behoort, waarin dit toe
zicht kan bestaan, en tot welke maatre
gelen het aanleiding kan geven; ( ... ) dat 
de betreffende inrichting, die onder toe
passing valt van het Regentsbesluit van 
11 februari 1946 en behoort tot de klas
se I, de rol van de gemeente in de ver
gunningsprocedure strikt beperkt is tot 
het houden van een openbaar onderzoek 
en het geven van een gemotiveerd advies 
aan de deputatie; dat ook met betrekking 
tot het later toezicht op die inrichtingen 
de gemeenteoverheden vrijwel uitgeslo
ten zijn van enige bevoegdheid; dat, wan
neer zij tach kunnen tussenkomen, zij 
het dan doen als organen van het cen
traal bestuur en niet van uit hun eigen 
bevoegdheid; dat de burgemeester enkel 
ermee gelast is na te gaan of de in be
drijf genomen inrichtingen een regelma
tige exploitatievergunning bezitten (arti
kel 20/2); dat zijn toezicht dus louter van 
administratieve aard is; dat het toezicht 
op de naleving op de exploitatievoor
waarden echter toevertrouwd en opge
dragen is aan de technische ambtenaar, 
ten deze de ingenieurs van het mijnwe
zen (artikel 20/4); dat deze regeling trou
wens evident is vermits dat toezicht een 
zuiver technische aangelegenheid is, die 
de burgemeester niet bezit en uiteraard 
ook niet hoeft te bezitten; dat met be
trekking tot huidig geding eiser het ten 
onrechte wil doen voorkomen als zou de 
burgemeester wel eigen politionele 
bevoegdheid bezitten wanneer de uitba
ting van zulke inrichtingen (klasse 1) ge
vaar oplevert voor de veiligheid en de 
openbare gezondheid; dat immers artikel 
21 van het besluit in dat geval twee mo
gelijkheden onderscheidt en regelt : 
1. Het gevaar is niet onmiddellijk drei
gend. Alsdan zal de technische ambte
naar aan de uitbater van de inrichting 
instructies geven om het gevaar af te 
wenden. Indien deze weigert daaraan ge
volg te geven, zal de technische ambte
naar de burgemeester verzoeken een der 
door het besluit voorziene maatregelen 
te nemen. 2. Het gevaar is wel onmiddel
lijk dreigend. In dat geval zal de tech
nische ambtenaar die maatregelen ne-

men; dat daaruit volgt dat elke eigen 
politionele bevoegdheid van de burge
meester is uitgesloten en hij enkel kan 
optreden op verzoek van de technische 
ambtenaar; dat hieruit voortvloeit dat, 
wanneer hij tach optreedt in strijd met 
de bepalingen van artikel 21 van het be
sluit, hij dan zonder enige rechtsgrond 
handelt en dus, vermits hij het doet als 
overheidsorgaan, een onrechtmatige 
overheidsdaad stelt; dat ten deze de 
eerstvermelde hypothese zich voordeed 
en de bevoegde technische ambtenaar 
aan verweerster instructies gaf betref
fende de naleving van de exploitatievoor
waarden ( ... ); dat verweerster zich daar
op schriftelijk verbond onverwijld aan 
die instructies gevolg te geven ( ... ); dat er 
geen verslag was van de technische amb
tenaar aan eiser, ook niet op 15 juni 
1981, en deze dus niet bevoegd was om 
op te treden, 

terwijl, eerste onderdeel, het sluitings
bevel van 15 juni 1981 eveneens geba
seerd was op het ontbreken van een lo
zingsvergunning en het bezoedelen van 
het grondwater; eiser in zijn grie
venschrift staande hield dat er ernstige 
milieuvervuiling en aantasting van de 
openbare gezondheid was door deze on
rechtmatige lozingen; verweerster geen 
lozingsvergunning had en eiser dienten
gevolge gerechtigd was de sluiting op de
ze grand uit te vaardigen zonder verslag 
of tussenkomst van de technische ambte
naar en het sluitingsbevel derhalve geen 
onrechtmatige daad was (schending van 
de artikelen 1, 14, 21, 22 van het besluit 
van de Regent van 11 februari 1946, 1, 5 
van de wet van 26 maart 1971, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het onmogelijk is te 
weten of het arrest oordeelt dat het slui
tingsbevel van 15 juni 1981 tach een on
rechtmatige daad was omdat het bevel 
niet gebaseerd was op het feit dat ver
weerster geen lozingsvergunning had, of 
omdat zij wel een lozingsvergunning 
had, of omdat de bevoegdheden van ei
ser evenzeer op dit punt beperkt zouden 
zijn, of omdat er geen gevaar was door 
de lozingen in kwestie; dientengevolge 
het arrest gebaseerd is op tegenstrijdige, 
duistere en dubbelzinnige motieven 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser er in zijn 
memorie van grieven op wees dat 
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« de ernstige milieuvervuiling en de 
aantasting van de openbare gezond
heid door de lozingen ontegenspre
kelijk het gevolg zijn van een on
rechtmatige · daad gepleegd door 
(verweerster) »; dat hij zulks deed 
tot staving van zijn bewering dat 
zijn optreden niet als een feitelijk
heid kan worden aangemerkt en 
zulks evident is « wat betreft de ap
preciatie van het optreden van (ei
ser) in het kader van artikel 90 van 
de Gemeentewet, maar evenzeer in 
het kader van de artikelen 21 en 22 
van het algemeen reglement van de 
bescherming op de arbeid »; dat ei
ser zich aldus niet beriep op het ont
breken van een lozingsvergunning 
noch op de bepalingen van de wet 
van 26 maart 1971; 

Overwegende dat het onderdeel 
hierop neerkomt dat het aan het ar
rest verwijt dat het tegenstrijdig, 
duister en dubbelzinnig is in relatie 
tot mogelijke geschilpunten, waar
over eiser geen conclusie heeft ge
nomen; dat zodanige tegenstrijdig
heid, duisterheid of dubbelzinnig
heid geen afwezigheid van motive
ring in de zin van artikel 97 van de 
Grondwet uitmaakt, wanneer het ar
rest, zoals ten deze, de betwistingen 
tussen de partijen behandelt binnen 
de grenzen van hun conclusies : 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

vaststelling bevat betreffende het 
ontbreken van een lozingsvergun
ning en niet uitdrukkelijk onder
zoekt of de wet van 26 maart 1971 
toepasselijk is;· 

Dat het onderzoek van het onder
dee! het Hof zou verplichten tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 90, tweede lid, van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836, waar-

van de Nederlandse tekst werd vastge
steld bij de wet van 27 mei 1975, 50 van 
het decreet van 14 december 1789 betref
fende de samenstelling der gemeenten, 
3, 1', van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 betreffende de rech
terlijke inrichting, 1, 5 van de wet van 26 
maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, 1, 14, 20, 21 en 22 van het algemeen 
reglement op de bescherming van de ar
beid, goedgekeurd door de besluiten van 
de Regent van 11 februari 1946 en 27 
september 1947, als gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 10 mei 1952, 20 
oktober 1958 en 21 april 1974, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het sluitingsbevel van de burgemeester 
van 15 juni 1981 ten laste van verweer
ster, met betrekking tot de stortplaats 
voor onbrandbare en niet giftige indus
triele afval gelegen te Herselt, Hooilaan 
211, voorlopig niet verder mag worden 
uitgevoerd, met bevel aan eiser aile af
sluitingen te doen verwijderen ·en aile 
maatregelen te nemen opdat de stort
plaats effectief ter beschikking zou staan 
van verweerster op grand : dat eiser ten 
onrechte de niet-toelaatbaarheid opwerpt 
van de oorspronkelijke eis omdat deze 
een rechterlijke beslissing zou implice
ren betreffende de opportuniteit van een 
besluit van de burgemeester genomen op 
grand van artikel 90 van de Gemeente
wet; dat, vooreerst, eiser niet ernstig kan 
· steilen zijn beslissing van 15 juni 1981 
genomen te hebben op grand van artikel 
90 van de Gemeentewet; dat hij als bur
gemeester de wettelijke regeling met be
trekking tot het storten van industrieel 
afval moest kennen en trouwens kende, 
zodat hij dus wist dat heel die materie 
geregeld is door het Regentsbesluit van 
11 februari 1946; dat de gemeente Her
selt trouwens beroep aantekende bij de 
Koning tegen de uitbatingsvergunning 
van 25 september 1980 op grand van dit 
besluit aan verweerster afgeleverd ( ... ); 
dat eiser ten slotte in bewust besluit van 
15 juni 1981 niet eens artikel 90 van de 
Gemeentewet vermeldde; dat bovendien 
het Regentsbesluit van 11 februari 1946 
de bevoegdheid van de burgemeester 
stilzwijgend heeft opgeheven om krach
tens artikel 90 van de Gemeentewet op 
te treden en maatregelen te nemen wan
neer de veiligheid en de gezondheid van 
de bevolking in gevaar wordt gebracht 
door inrichtingen voor verwerking van 
onbrandbare en niet giftige industriele 
afval (vergunde inrichtingen van klasse 
1), 
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terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting van de burgemeester, in uitvoering 
van de politiewetten, te zorgen voor de 
reinheid, de gezondheid, de veiligheid en 
de rust op de straten, openbare gebou
wen en pleinen, alsook inzake hinder
lijke uitwasemingen, geenszins opgehe
ven is door de wetgeving op de als 
gevaarlijk, ongezond of hinderlijk inge
deelde inrichtingen; dientengevolge eiser 
we! de macht had om, bij het bedreigen 
van de gezondheid der burgers in geval 
van een toegelaten stortplaats, de stort
plaats in kwestie te sluiten (schending 
van de artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789, 3, 1°, van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790, 90, 
tweede lid, van de Gemeentewet, 1, 20 en 
21 van het besluit van de Regent van 11 
februari 1946); 

tweede onderdeel, de verplichting van 
de burgemeester, in uitvoering van de 
politiewetten, te zorgen voor de reinheid, 
de gezondheid, de veiligheid en de rust 
op de straten, alsook inzake hinderlijke 
uitwasemingen, geenszins opgeheven is 
door de wetgeving op de als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrich
tingen; dientengevolge eiser we! de 
macht had om, bij het bedreigen van de 
gezondheid der burgers, een ongeoorloof
de waterlozing stop te zetten waartoe 
verweerster geen vergunning bezat, en 
de stortplaats waarin deze lozing gebeur
de, te sluiten (schending van de artike
len 50 van het decreet van 14 december 
1789, 3, 1°, van titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790, 90, tweede lid, 
van de Gemeentewet, 1, 14, 20, 21, 22 van 
het besluit van de Regent van 11 februa
ri 1946, 1 en 5 van de wet van 26 maart 
1971); 

derde onderdeel, eiser in zijn grie
venschrift uitdrukkelijk staande hield 
dat de bevoegdheid van de burgemeester 
eveneens gebaseerd was op de artikelen 
50 van het decreet van 14 december 1789 
en 3, 1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, omdat het sluitings
bevel van 15 juni 1981 ook op die bepa
lingen gebaseerd was; het arrest op dit 
verweer niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het sluitingsbevel 
van 15 juni 1981 uitdrukkelijk gebaseerd 
was op de bedreiging van de openbare 
gezondheid en van het leefmilieu in het 
algemeen, zodat eiser in dat besluit ze
ker steunde op de opdrachten hem toege
kend door de artikelen 90 van de Ge
meentewet, 50 van het decreet van 14 

december 1789, 3 van titel XI van het de
creet van 16-24 augustus 1790, ook al had 
hij artikel 90 der Gemeentewet of enig 
andere bepaling niet uitdrukkelijk in dat 
besluit vermeld; door te stellen dat eiser 
zich niet op de bevoegdheden hem door 
artikel 909 der Gemeentewet gegeven, in 
dat besluit van 15 juni 1981 zou beroe
pen, het arrest de bewijskracht daarvan 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser zich in 

zijn memorie van grieven erop be
riep dat de burgemeester krachtens 
artikel 90 van de Gemeentewet be
last is met de uitvoering van de poli
tiewetten en politieverordeningen, 
dat onder deze laatste de decreten 
van 14 december 1789 en 16-24 au
gustus 1790 vallen en dat deze blij
kens de feitelijke omstandigheden 
wel degelijk van toepassing waren; 

Overwegende dat eiser zich aldus 
op de genoemde decreten beriep in 
het kader van artikel 90 van de Ge
meentewet; 

Dat het arrest daarop antwoordt 
door in de consideransen die het 
middel aanhaalt, redenen te geven 
waarom het algemeen reglement op 
de arbeidsbeschermi:ag toepassing 
vindt met uitsluiting van elke ande
re reglementering; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel de 

motivering van het arrest niet valle
dig weergeeft; dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat de ge
meente beroep aantekende, nog 
zegt: << dat (eiser) een kopie kreeg 
van de brief van 3 juni 1981 door de 
bevoegde technische ambtenaar (de 
hoofdingenieur-directeur der Mij
nen) aan (verweerster) gericht met 
instructies betreffende de naleving 
der uitbatingsvoorwaarden; dat hij 
een eerste sluiting van het bewuste 
start op 4 juni 1981 motiveerde met 
" niet-naleving van de exploitatie
voorwaarden " en " ... van de lozings
voorwaarden ", en hij die beslissing 
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introk op vingerwijzing van de tech
nische ambtenaar die hem op de 
onwettigheid ervan gewezen had; 
dat ook dient gewezen te worden op 
de zeer uitvoerige informatieve nota 
betreffende de stortingsmaterie die 
op 21 januari 1981 door de bestendi
ge gedeputeerde voor Sociale Zaken 
en Huisvesting gezonden werd aan 
de plaatselijke besturen van de pro
vincie en meer bepaald de burge
meesters; dat deze nota zeer duide
lijk stelt dat bewuste materie voile
dig en uitsluitend geregeld wordt 
door het algemeen reglement van de 
bescherming op de arbeid »; dat 
daarop de in het middel aangehaal
de consideransen volgen; dat het ar
rest nog zegt : << dat dus dit middel 
van (eiser) zo in feite als in rechte 
faalt; dat hij op grond van artikel 90 
van de Gemeentewet evenmin be
voegd was om ten deze op te tre
den »; 

Overwegende dat het arrest, dat 
aldus het sluitingsbevel uitlegt in 
verband met de omstandigheden 
waarin het werd gegeven en waar
aan het bevel zelf refereerde, zonder 
miskenning van de bewijskracht 
van die akte heeft kunnen oordelen 
dat eiser optrad in het kader van 
het algemeen reglement op de 
arbeidsbescherming; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het besluit van 

.de Regent van 11 februari 1946 en 
de koninklijke besluiten die het wij
zigen, uitgevaardigd zijn op grond 
van de wet van 5 mei 1888; dat deze 
wet de politie van de gevaarlijke, 
ongezonde en hinderlijke bedrijven 
bij uitsluiting toevertrouwt aan de 
Koning; dat het besluit van de Re
gent die politie op zodanige wijze re
gelt dat elk optreden van de be
stuurlijke overheid, anders dan op 
de wijze als geregeld in dit besluit, 
uitgesloten wordt; dat derhalve de 
burgemeester, inzake de politie van 
die bedrijven, slechts kan optreden 
krachtens de bevoegdheid die hij 
aan dat besluit ontleent; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de burgemeester, die krachtens arti
kel 90 van de Gemeentewet belast is 
met de uitvoering van de politiewet
ten en politieverordeningen, die uit
voering inzake de gevaarlijke, onge
zcinde en hinderlijke bedrijven 
slechts kan doen met inachtneming 
van de voorschriften van het besluit 
van 11 februari 1946 en dat hij inza
ke die politie niet krachtens andere 
bepalingen, inzonderheid de deere
ten van 1789 en 1790, kan optreden; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
om de redenen die in het antwoord 
op het eerste onderdeel van het der
de middel zijn uiteengezet, niet ont
vankelijk is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 93 van de 
Grondwet, 584 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 14, 21 en 22 van het algemeen 
reglement van de bescherming op de ar
beid, goedgekeurd door de besluiten van 
de Regent van 11 februari 1946 en 27 
september 1947, als gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 10 mei 1952, 20 
oktober 1958 en 21 april 1974, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
het sluitingsbevel van de burgemeester 
van 15 juni 1981 ten las.te van verweer
ster, met betrekking tot de stortplaats 
voor onbrandbare en niet giftige indus
trii:He afval gelegen te Herselt, Hooilaan · 
221, voorlopig niet verder mag worden 
uitgevoerd, met bevel aan eiser aile af
sluitingen te doen verwijderen en aile 
maatregelen te nemen opdat de stort
plaats effectief ter beschikking zou staan 
van verweerster, op grond: dat eiser 
stelt dat de vordering van verweerster 
niet toelaatbaar is omdat zij een beslis
sing ten gronde impliceert betreffende 
een inbreuk op artikel 21 van het alge
meen regl'9ment van de beschermi:rig op 
de arbeid terwijl zulke beslissing voorbe
houden is aan de uitvoerende macht; dat 
echter de door eiser ingeroepen bepaling 
(laatste alinea, artikel 21) betrekking 
heeft op het verhaal tegen een regelma
tig genomen beslissing, namelijk over
eenkomstig het bepaalde in alinea's 1 en 
2; dat ten deze eiser precies die bepalin
gen miskende en optrad zonder enige 
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bevoegdheid daartoe; dat juist om die re
den hij, zoals hierboven reeds uiteenge
zet, een onrechtmatige overheidsdaad 
stelde; dat een onrechtmatige overheids
daad omdat zij geen rechtsgrond bezit 
als loutere feitelijkheid moet worden 
aanzien; dat de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg zetelend in kort 
geding dan ook bevoegd is op grond van 
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek 
om kennis te nemen van de vordering 
tot stopzetting van zulke feitelijkheid, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
eiser zijn beslissing van 15 juni 1981 ten 
onrechte zou hebben gebaseerd op de 
niet-naleving van de exploitatievoorwaar
den van de vergunning van een stort
' plaats voor onbrandbare en niet giftige 
industrii:\le afval, noch het feit dat eiser 
desaangaande het advies van de tech
nische ambtenaar zou ingewonnen heb
beh, wegnemen dat dit sluitingsbevel 
door verweerster door het rechtsmiddel 
van beroep bij de Koning kon worden 
bestreden; het feit dat de beslissing 
onwettelijk of onregelmatig zou zijn 
haar geenszins aan het beroep onttrek
ken (schending van de artikelen 1, 14, 21 
en 22 van het besluit van de Regent van 
11 februari 1946); 

tweede onderdeel, het al of niet regel
matig en wettelijk karakter van de be
slissing van 15 juni 1981 van de burge
meester tot sluiting van de stortplaats 
wegens niet-naleving van de vergun
ningsvoorwaarden, geen betwisting is 
van burgerlijk recht aan de voorzitter in 
kort geding onderworpen, nu het gaat 
om een administratieve vergunning en 
tegen de beslissing wegens onregelmatig
heid een administratief hager beroep 
voorzien is (schending van de artikelen 
1, 14, 21, 22 van het besluit van de Re
gent van 11 februari 1946, 92, 93 van de 
Grondwet en 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

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

beslist dat voor verweerster geen 
beroep bij de Koning wegens onwet
tigheid of onrechtmatigheid van het 
bevel openstond; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiser, met miskenning van 
de in artikel 21 van het reglement 

neergelegde regels tegen verweer
ster een besluit heeft genomen en 
uitgevoerd, dat eiser zonder 
bevoegdheid is opgetreden, dat hij 
een onrechtmatige daad heeft ge
steld en dat deze als een loutere fei
telijkheid dient te worden aange
'merkt; 

Overwegende dat het geschil dat 
erin bestaat dat verweerster tegen 
een onrechtmatige overheidsdaad is 
opgekomen en de voorlopige stopzet
ting ervan heeft gevorderd, een bur
gerlijk geschil is dat krachtens arti
kel 92 van de Grondwet bij uitslui
ting tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken behoort; dat daaraan 
niet afdoet de mogelijkheid voor 
verweerster om door beroep bij de 
Koning tegen het bevel op te ko
men; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

6 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 17 

1 • KAMER - 7 september 1984 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR
HEFFINGEN - BEDRIJFSVOORHEFFING -
WERKGEVER DIE DE BEDRIJFSVOORHEFFING 
NIET HEEFT BETAALD BINNEN DE BIJ 
ART. 303, TWEEDE LID, W.l.B. GESTELDE TER
MIJN - OVERTREDING, ALS BEDOELD IN ART. 
335, EERSTE LID, W.I.B. 
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De belastingplichtige die de bedrijfsvoor
heffing, door hem als werkgever ver
schuldigd, niet betaalt binnen de 
termijn, begaat een overtreding waar
voor hem een administratieve boete 
kan worden opgelegd (1). 

(DECOCK T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINAN
CIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1153 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de hierna te melden wetsb~pa
lingen en gesteld als volgt : schendmg, 
verkeerde interpretatie, verkeerde toe
passing van de artikelen 180, 182, 183, 
303, 304, 305 en 335 van het W~tboek van 
de Inkomstenbelastingen, arhkelen 112, 
113 en 116 van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het aangevochten arrest stelt 
dat « elke niet-nakoming door eiser van 
de hem ten aanzien van zijn belasting
schuld uit het artikel 180, 1', van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
en door het artikel 303, tweede lid, van 
het W etboek van de Inkomstenbelastin
gen specifiek voorgeschreven . betaal
plicht noodzakelijk een overtredmg van 
de bepalingen van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen uitmaakt, zodat, 
overeenkomstig het artikel 335 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
de door de gewestelijke directeur ge
machtigde ambtenaar hem wei degelijk 
een geldboete van 200 tot 10.000 frank 
kon opleggen voor ieder van die overtre
dingen en dat, inderdaad, de rente voor
zien bij artikel 305 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen wegens wanbe
taling, binnen de in de artikelen 303 en 
304 van het W etboek van de Inkomsten
belastingen gestelde termijnen, inder
daad verschuldigd is als vergoeding van 

(1) Zie : Gedr. St., Kamer, 1961-1962, 
nr. 264-1, bijlage II, blz. 14, en VAN HOUTrE, Be
ginselen van het Belgisch Belastingrecht, dru~ 
1979, nr. 650 en 742; zie, betreffende de adm1-· 
nistratieve boeten in fiscale zaken, KRINGS, 
« Quelques reflections a propos de !'inexecu
tion des amendes fiscales », in En hommage a. 
Victor Gothot, druk 1962, biz. 415 tot 433, inz
onderheid biz. 417 en 425 tot 429. 

de schade ter zake van een aan de 
Schatkist onwettelijk onthouden in
komst, maar da.t niets toelaat te beslui
ten dat naast die rente er geen sanctie 
van de onderhavige wanbetaling zou 
zijn », 

terwijl de tekst van artikel 303, tweede 
lid van het Wetboek van de Inkomsten
beiastingen de datum van de opeisbaar
heid van de bedrijfsvoorheffing vaststelt, 
de bedrijfsvoorheffing een belastingyer
bintenis zijnde waardoor de belastmg
schuldige, dit is de werkgever die lonen 
uitbetaalt, is gehouden, en welke belas
tingverbintenis deze laatste verbindt tot 
betaling van de bedrijfsvoorheffing a~n 
de Schatkist, op een bepaald ogen~~1k, 
dit is het ogenblik waarop de bednJfs
voorheffing eisbaar wordt, en welke be
lastingschuld bij latere betaling dan door 
de wet voorzien (opeisbaarheid) een ver
wijlsrente oplevert, zoals voorzien bij ar
tikel 305 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, zodat artikel 303, twee
de lid deel uitmaakt van een regeling 
waard~or het ontstaan en de betaling 
van een belastingschuld wordt omschre
ven en in het bijzonder de opeisbaarheid 
van die schuld, en meteen ook in artikel 
305 de sanctie van de wanbetaling bin
nen de voorziene termijn wordt aangege
ven wat uiteindelijk impliceert dat het 
hie~ niet gaat om een specifiek voor
schrift zoals voorzien bij artikel 335, 
welke 'een gedraging voorschrijft welke 
kan worden « overtreden », en welke 
overtreding een _« inbreuk >> zou uitma
ken welke moet worden << gestraft >> met 
een fiscale boete, vermits in de teksten 
van de artikelen 303, tweede lid, en 305 
van het W etboek van de Inkomstenbelas
tingen slechts een element van de belas
tingverbintenis wordt omschreven, met 
de daaraan beantwoordende specifieke 
sanctie en de voorschriften bedoeld bij 
artikel '335 specifieke gedragingen bedo.e
len die precies het totstandkomen en mt
voeren van de fundamentele belasting
verbintenis, doel van elk fiscaal systeem, 
moeten waarborgen en aldus slechts er 
ten dienste van staan, en aldus uitein~e
lijk blijkt dat artikel 303, twe~de hd, 
slechts een betekenis heeft, en met twee 
betekenissen en een tweede, als voor
.schrift, dat kan overtreden worden, is 
uitgesloten : 

Overwegende dat het arrest, dat 
op dit punt niet wordt aangevoch
ten, vaststelt dat eiser, als werkge
ver, de bedrijfsvoorheffing verschul
digd voor de maanden november 
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1977, januari, maart, april, juni, au
gustus en december 1978, januari, 
mei en september 1979 niet heeft 
gestort binnen de door artikel 303, 
tweede lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalde ter
mijn van vijftien dagen na het ver
strijken van de maand waarin de in
komsten werden betaald of toege
kend; dat het arrest het bezwaar, 
door eiser tegen de heffing van ad
ministratieve boeten wegens die 
wanbetalingen, afwijst onder meer 
op grond van de redenen vermeld in 
het middel; 

Overwegende dat artikel 335, eer
ste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen bepaalt : « De 
door de gewestelijke directeur ge
machtigde ambtenaar kan een geld
boete van 200 tot 10.000 frank opleg
gen voor iedere overtreding van de 
bepalingen van dit wetboek, evenals 
van de ter uitvoering ervan geno
men besluiten »; 

Overwegende dat artikel 303, 
tweede lid, van hetzelfde wetboek 
bepaalt : « De bedrijfsvoorheffing is 
betaalbaar binnen vijftien dagen na 
het verstrijken van de maand waar
in de inkomsten werden betaald of 
toegekend >>; dat deze bepaling aan 
de belastingplichtige werkgever de 
verplichting oplegt binnen de gestel
de termijn te betalen; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat eiser die verplich
ting niet is nagekomen, de beslis
sing dat de administratieve boete 
volgens de wet kon worden opge
legd, wettelijk verantwoordt; 

Dat hieraan niets afdoet dat de 
verschuldigde sommen, ingevolge 
artikel 305 van het genoemde wet
hoek, ten bate van de Schatkist inte
rest opbrengen voor de duur van het 
verwijl; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

7 september 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delafon
taine, Kortrijk, en Claeys Bouuaert. 

Nr. 18 

1' KAMER - 7 september 1984 

BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ONROE-

REND GOED TOEWIJZING VER-
KOOPSVOORWAARDEN - WIJZIGING - BE-
OORDELING DOOR DE RECHTER. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of de notaris die op de 
verkoopdag kennis geeft van, onder 
meer, een tussen de beslagene en de 
huurders gesloten overeenkomst be
treffende de splitsing van de huur voor 
het geval van gesplitste toewijzing en 
van inlichtingen betreffende de toe
gang tot de gebouwen en het einde 
van de huur, daarmee nieuwe ver
koopsvoorwaarden meedeelt die niet in 
de memorie van de verkoopsvoorwaar
den voorkomen dan wei aileen uitleg 
geeft over praktische schikkingen tot 
bevordering van de verrichtingen van 
de verkoping. (Artt. 1582 en 1622 
Ger.W.) 

(BRAECKEVELT, MASSART T. HYPOTHEEK- EN 
SPAARMAATSCHAPPIJ VAN ANTWERPEN N.V. 

E.A.) 

ARREST 

(A.R. nrs. 4041-4126) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat beide zaken het
zelfde arrest betreffen en dienen te 
worden samengevoegd : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door het open
baar ministerie ambtshalve opgeworpen 
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en ter kennis gebracht overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat uit de uitleg van 
de eisers en uit de stukken die zij 
overleggen, volgt dat de in de zaak 
nr. 4041 sub 3, a tot e, gedagvaarde 
personen niet de rechtverkrijgenden 
zijn van de overleden partij Van 
Bauwel Jozef; dat uit de processtuk
ken niet blijkt dat zij voor de feiten
rechter partij zijn geweest; 

Dat de voorziening, wat hen be
treft, niet ontvankelijk is; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1121, 1134, 1135, 1165, 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek, 860, 861, 1395, 1396, 
1498, 1575, 1582, 1622 en 1624 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep, 
dat de eisers tegen het vonnis van 20 no
vember 1981 van de beslagrechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Meche
len, waarbij de vorderingen van de ei
sers strekkende tot nietigverklaring van 
de verrichtingen van openbare verkoop 
en van definitieve toewijzing van 24 april 
1981 niet ontvankelijk en gegrond wer
den verklaard, ingesteld hebben, niet 
ontvankelijk verklaart, op grond : « dat 
de ontvankelijkheid van het hoofdbe
roep, betwist door de verweerders op 
grond van artikel 1624, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, niet kan onderschei
den worden van de middelen ten gronde; 
dat de eerste rechter terecht onderlijnt 
dat geenszins bewezen is dat op de twee
de verkoopdag (27.2.1981) een gewijzigde 
verkoopakte werd voorgelezen, of een 
andere dan op de eerste verkoopdag 
(6.2.1981), noch gewijzigde verkoopsvoor
waarden; dat inderdaad klaarblijkelijk 
geen tweede lastenboek bestaat; dat (de 
eisers) een overeenkomst opstelden met 
de huurder, op 26.2.1981, de dag v66r de 
tweede verkoopdag, waarbij de splitsing 
van de huurprijs werd bepaaid in het 
vooruitzicht van de mogelijke vraag die 
zou gesteid worden indien verschillende 
kopers respectievelijk koop 1 en koop 2 
zouden aankopen; dat ofwei de overeen
komst van 26.2.1981 geen substantiiHe 
wijziging bracht aan de bestaande huur
overeenkomst, in weik geval zij niet be
hoorde tot de « voorwaarden van de ver
koop », in strikte zin zoals bedoeld in 
artikei 1582 van het Gerechtelijk Wet
hoek, ofwel de overeenkomst van 

26.2.1981 wei degelijk de bestaande huur
overeenkomst substantieei heeft gewij
zigd, in welk geval deze overeenkomst 
een huurovereenkomst zou zijn, die geen 
invioed kon hebben op de verkoop krach
tens artikel 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek, vermits zij geen vaste datum 
had v66r de overschrijving van het be
slag; dat het de notaris derhaive, in geen 
van beide gevallen, toegelaten was de be
doelde overeenkomst van 26.2.1981 te 
aanzien als een wijziging van de ver-· 
koopsvoorwaarden; dat (de eisers) in hun 
twee dagvaardingen, v66r en na de ver
koop volgens het onderscheid dat zij zeg
gen af te leiden uit artikel 1622 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in feite dezelfde 
reden tot nietigheid inroepen, en wel de 
nietigheid afgeieid uit de wijziging van 
de verkoopsvoorwaarden (« duidelijke in
breuk op artikel 1582 van het Gerechte
lijk Wetboek die bestraft wordt door arti
kel 1622 van het Gerechtelijk Wetboek 
met een voistrekte nietigheid », ver
zoekschrift in hoger beroep, biz. 4); dat 
deze reden, verworpen door de eerste 
rechter overigens terecht op grond van 
artikei 1582 als een geschil over de ver
koopsvoorwaarden, dient aanzien als be
horende tot de zwarigheden bij de ten
uitvoerlegging bedoeid in artikei 1624, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, waarvoor 
derhaive hoger beroep niet kan ingesteld 
worden», 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat het niet bewezen is 
dat de notaris op de tweede zitdag ande
re verkoopsvoorwaarden zou voorgelezen 
hebben omdat de nieuwe clausuies de 
splitsing van de huurprijs betroffen die 
geen substantiiHe wijzigingen aan het 
huurcontract toebrachten en dus niet tot 
de verkoopsvoorwaarden behoorden; ech
ter de in het « lastenkohier , opgenomen 
verkoopsvoorwaarden de huurprijs en de 
duur van de verhuring vermeldden, 
waarvan de naieving aan de verkrijgers 
werd opgeiegd; dientengevoige de nieuwe 
clausules de in het « lastenkohier , ver
meide verkoopsvoorwaarden wijzigden 
en derhaive, door de voorlezing ervan, de 
notaris kennis gaf van een gewijzigd 
« Iastenkohier » en deze nieuwe clausu
les tot de verkoopsvoorwaarden behoor
den, ook al sioegen ze niet op substan
tiiHe voorwaarden; deze verkoopsvoor
waarden gelijkstaan met een overeen
komst en elke wijziging van de erin 
overeengekomen voorwaarden een nieu
we stipulatie is behorend tot het « lasten
kohier ''• ook ai slaat ze niet op substan
tiiHe clausuies; dat het arrest de dwin-



Nr. 18 HOF VAN CASSATIE 47 

gende kracht van de overeenkomsten 
miskent en artikel artikel 1582 van het 
Gerechtelijk Wethoek niet van strikte in
terpretatie is (schending van de artike
len 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek en 1582 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de huurprijs wel 
een substantieel element van het huur
contract is en de in het << lastenkohier , 
vermelde huurprijs 10.000 frank per 
maand was; dientengevolge de splitsing 
van de huurprijs per lot een substantii:He 
verkoopsvoorwaarde hetrof en de notaris 
de voorlezing ervan diende te hehande
len als een nieuwe verkoopsvoorwaarde 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1709 van het Burgerlijk Wethoek en 1582 
van het Gerechtelijk Wethoek); 

derde onderdeel, ... 
vierde onderdeel, de andere ver- · 

koopsvoorwaarden hetreffende de huur
prijs, de toegang tot het eigendom en 
het heeindigen van het huurcontract, die 
de notaris slechts voorgelezen heeft op 
de tweede zitdag van 27 fehruari 1981, 
door hem niet aan de eisers noch aan de 
schuldeisers hetekend zijn om er inzage 
van te nemen; deze betekening voorge
schreven is op straffe van nietigheid, zo
dat de procedure niet regelmatig is 
(schending van de artikelen 860, 861, 
1582 en 1622 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

vijfde onderdeel, .. . 
zesde onderdeel, .. . 
zevende onderdeel, de nieuwe huur

voorwaarden hetreffende de huurprijs, 
de toegang tot de gehouwen en het einde 
van het huurcontract, die door de eisers 
op 26 fehruari 1981 waren overeengeko
men en die door de notaris op de tweede 
zitdag van 27 fehruari 1981 voorgelezen 
zijn, deel uitmaakten van de ver
koopsvoorwaarden; het oorspronkelijk 
huurcontract inderdaad in de ver
koopsvoorwaarden was vermeld en de 
gewijzigde voorwaarden door de voorle
zing op de zitting van 27 fehruari 1981 er 
eveens deel van uitmaakten; dientenge
volge de hetrekkingen tussen partijen 
geenszins geregeld werden door artikel 
1575 van het Gerechtelijk Wetboek, maar 
door de artikelen 1121 en 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, zodat de eisers te
recht stelden dat met de nieuwe voor
waarden rekening diende gehouden te 
worden (schending van de artikelen 1121, 
1134, 1135, 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek en 1575 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

achtste onderdeel, 
negende onderdeel, ... 

Overwegende dat het arrest het 
onderwerp van de vordering als 
volgt omschrijft, zonder des
aangaande wegens miskenning van 
de bewijskracht van akten te wor
den aangevochten: « dat de (eisers) 
in hun twee dagvaardingen, v66r en 
na de verkoop volgens het onder
scheid dat zij zeggen af te leiden uit 
artikel 1622 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in feite dezelfde reden tot 
nietigheid inroepen, en wel de nie
tigheid afgeleid uit de wijziging van 
de verkoopsvoorwaarden (" duide
lijke inbreuk op artikel 1582 van het 
Gerechtelijk Wetboek die bestraft 
wordt door artikel 1622 van het Ge
rechtelijk Wetboek met een vol
strekte nietigheid ", verzoekschrift 
in hoger beroep, blz. 4) »; 

Dat het arrest, hoewel het in het 
beschikende gedeelte beslist dat het 
hoger beroep niet ontvankelijk is, 
niettemin in zijn redenen over de 
zaak zelf beslist en desaangaande 
onder meer oordeelt : << dat de eerste 
rechter terecht onderlijnt dat geens
zins bewezen is dat op de tweede 
verkoopdag (17/2/1981) een gewijzig
de verkoopakte werd voorgelezen of 
een andere dan op de eerste ver
koopdag (6/2/1981), noch gewijzigde 
verkoopsvoorwaarden; datinderdaad 
klaarblijkelijk geen tweede lasten
boek bestaat »; 

Dat het arrest door de hiervoren 
aangehaalde verwijzing naar de con
stateringen van de eerste rechter 
het feit vaststelt dat vierde verweer
der, instrumenterende notaris, << op 
de tweede zitdag ( ... ) uitleg heeft ge
geven » en die vaststelling bevestigt 
waar het, in verband met de weder
eis van vierde verweerder oordeelt 
dat << diens goede faam en eer ( ... ) 
niet wordt aangetast door de uitleg 
die hij gaf en moest geven »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
op onaantastbare wijze in feite oor
deelt dat de notaris schriftelijk noch 
mondeling kennis heeft gegeven van 
enige nieuwe verkoopsvoorwaarde, 



48 HOF VAN CASSATIE Nr. 19 

maar uitleg heeft gegeven over 
praktische schikkingen tot bevorde
ring van de verrichtingen van de 
verkoping; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grorid
slag mist; 

W at het negende onderdeel be
treft: 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist: 

Wat het eerste, tweede, vierde en 
zevende onderdeel betreft : 

Overwegende dat al deze onderde
len stellen of onderstellen dat het 
arrest ten onrechte aanneemt dat 
vierde verweerder geen wijziging 
zou hebben aangebracht in de ver
koopsvoorwaarden; 

Dat het arrest evenwel in feite be
slist dat de genoemde verweerder 
aileen maar uitleg heeft gegeven; 
dat de onderdelen opkomen tegen 
de onaantastbare beoordeling van 
de feiten door de rechter en mits
dien niet ontvankelijk zijn; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 

Dat het onderdeel opkomt tegen 
een beslissing die het arrest niet in
houdt en dat het mitsdien niet ont
vankelijk is; 

W at het zesde en het achtste on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
gericht zijn tegen ten overvloede ge
geven beschouwingen en mitsdien 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk zijn; 

Om die redenen, voegt de zaken 

waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier, 
van Heeke, Van Ommeslaghe, Nelissen 
Grade. 

Nr. 19 

1" KAMER - 7 september 1984 

1° KOOP - VERBORGEN GEBREK VAN DE 
GEKOCHTE ZAAK - BESTAAN VAN HET GE
BREK OP HET TIJDSTIP VAN DE KOOP- BE
WIJSLAST. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ONRECHTMATIGE 
DAAD - OP DE MARKT BRENGEN VAN EEN 
GEBREKKIGE ZAAK - VEREISTE VOOR AAN
SPRAKELIJKHEID - BESTAAN VAN HET GE
BREK OP HET TIJDSTIP WAAROP DE ZAAK OP 
DE MARKT WERD GEBRACHT - BEWIJSLAST. 

1° De koper die zich beroept op een ver
borgen gebrek van de gekochte zaak 
moet het bewijs leveren dat het ge·· 
brek bestond op het tijdstip van de 
koop (1). (Art. 1641 B.W.) 

2o Bij aansprakelijkheid uit onrechtmati
ge daad, wegens het op de markt bren
gen van een gebrekkige zaak, moet de 
partij die zich daarop beroept, het be
wijs leveren dat het gebrek bestond op 
het tijdstip waarop de zaak op de 
markt werd gebracht (2). (Artt. 1382, 
1383 B.W.) 

(VAN HERREWEGHE, DE VERENIGDE PROVIN
C!EN N.V. T. GANSEMANS E.A.) 

(A.R. nr. 4139) 

7 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 
waarnemend voorzitter - - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, De Gryse, Biitzler, De Bruyn, Van 
Ryn. 

samen; verwerpt de voorzieningen; 1----------------
veroordeelt de eisers in de kosten. 

7 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, 

(1) DE PAGE, dee! IV, druk 1972, nr. 177, 4°, 

(2) DE PAGE, dee! IV, druk 1964, nrs. 912-A, 
937ter en 944bis. 
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Nr. 20 

3• KAMER - 10 september 1984 

CASSATIEMIDDELEN - DIENSTPLICHT 
- NIEUW MIDDEL- INOBSERVATIESTELLING 
- GENEESKUNDIG ONDERZOEK - ONVOLLE-
DIGHEID. 

Voor het Hoi kan niet voor de eerste 
maal worden aangevoerd dat het tij
dens de inobservatiestelling verrichte 
geneeskundig onderzoek onvolledig 
was (1). 

(WERA) 

( A.R. nr. M 540 N) 

10 september 1984 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Delva, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal. 

Nr. 21 

3• KAMER - 10 september 1984 

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - HAVENARBEID - HAVEN VAN 

ZEEBRUGGE - C.A.O. 8 JUNI 1977 - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - VER

JARING - MIDDEL AMBTSHALVE. 

3° VERJARING- MIDDEL AMBTSHALVE
ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1° Het toepassingsgebied van de C.A.O. 
8 juni 1977 tot vaststelling van som
mige arbeidsvoorwaarden, gesloten in 
het paritair subcomite voor de haven 
van Zeebrugge, algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. 13 december 1977, is 

Nota arrest nr. 20 : 

niet beperkt tot de havenarbeiders die 
voor een dag worden aangeworven 
door een instelling die de werkgevers 
van het havengebied groepeert. 

2o en 3° De rechter mag het middel van 
verjaring niet ambtshalve toepassen 
t.a.v. vorderingen ontstaan uit een ar
beidsovereenkomst. (Art. 2223 B.W.) 
(1). 

(BELGISCH-ENGELSE VENNOOTSCHAP VAN FER
RY-BOATS N.V. T. DE PAEPE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4246) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van de wet 
van 8 juni 1972 betreffende de havenar
beid, 2 van het koninklijk besluit van 12 
augustus 1974 tot oprichting en tot vast
stelling van de benaming en de bevoegd
heid van paritaire subcomites voor het 
havenbedrijf en tot vaststelling van het 
aantal leden ervan, 1, 2, 3 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 8 
juni 1977 gesloten in het paritair subco
mite voor de haven van Zeebrugge, alge
meen verbindend verklaard bij konink
lijk besluit van 13 december 1977, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder havenarbeid ver
richtte in het havengebied te Zeebrugge 
en bij beslissing van het paritair subco
mite voor de haven van Zeebrugge vanaf 
8 juni 1977 als havenarbeider erkend 
werd, beslist dat verweerder rechtmatig 
aanspraak kan maken op het gevorderde 
loontekort voor de periode van 8 juni 
1977 tot 31 januari 1978, waarvan het be
drag door eiseres, hoewel betwist, noch
tans niet weerlegd werd, en op grand 
daarvan het hager beroep van verweer
der gegrond verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, zoals door ei
seres in haar conclusie werd gesteld en 

Nota's arrest nr. 21 : 

(1) Zie Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 78) 
met cone!. eerste adv.-gen. Mahaux, Kamer, 
l977-78, Gedr. St., nr. 293/4, blz. 8. 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1983, A.R. nr. M 517 N Bijkomende referentieteksten: 1978-07-03, 
(A.C., 1983-84, nr. 159). art. 15. 
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door het arrest wordt bevestigd, verweer
der vanaf 1 mei 1974 tot 31 januari 1978 
exclusief gearbeid heeft voor een en de
zelfde werkgever, namelijk eiseres, en 
aangeworven was met een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd; de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 
1977, gesloten in het paritair subcomite 
voor de haven van Zeebrugge, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk be
sluit van 13 december 1977, de loon- en 
arbeidsvoorwaarden regelt van havenar
beiders die voor een dag worden aange
worven door een instelling die de werk
gevers van eenzelfde haven groepeert; 
immers de genoemde collectieve arbeids
overeenkomst van 8 juni 1977, zoals 
blijkt uit haar artikelen 2 en 3, alleen de 
beloning van de << dagtaken >> van deze 
<< losse » havenarbeiders regelt; het ar
rest, derhalve, enerzijds, door te beslis
sen dat de collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juni 1977 ook het loon van 
verweerder regelt ofschoon, zoals het ar
rest zelf vaststelt, verweerder verbonden 
was door een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, de artikelen 1, 2 en 3 
van de collectieve arbeidsovereenkomst · 
van 8 juni 1977, gesloten in het paritair 
subcomite voor de haven van Zeebrugge, 
algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 13 december 1977 
schendt, anderzijds, door verweerder, die 
verbonden was met een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd, te beschou
wen als << havenarbeider », de artikelen 2 
van de wet van 8 juni 1972 betreffende 
de havenarbeid en 2 van het koninklijk 
besluit van 12 augustus 1974 tot oprich
ting en tot vaststelling van de benaming 
en van de bevoegdheid van de paritaire 
subcomites voor het havenbedrijf en tot 
vaststelling van het aantal leden ervan, 
schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het middel 

vermelde collectieve arbeidsovereen
komst van 8 juni 1977 sommige ar
beidsvoorwaarden vaststelt, inzon
derheid het loon voor de dagtaak, 
van de werklieden en werksters die 
onder het paritair subcomite voor de 
haven van Zeebrugge ressorteren; 

Dat, blijkens artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 12 augustus 
1974 tot oprichting en tot vaststel
ling van de benaming en van de 

bevoegdheid van paritaire subcomi
tes voor het havenbedrijf en tot vast
stelling van het aantal leden ervan, 
het paritair subcomite voor de ha
ven van Zeebrugge bevoegd is voor 
de werknemers in het algemeen die 
in dit havengebied als hoofdzake
lijke of bijkomstige activiteit haven
arbeid verrichten; 

Overwegende dat noch uit voor
melde noch uit een andere in het 
onderdeel vermelde wettelijke bepa
ling kan worden afgeleid dat ge
noemde collectieve arbeidsovereen
komst slechts van toepassing is op 
de havenarbeiders << die voor een 
dag worden aangeworven door een 
instelling die de werkgevers van 
(de) haven groepeert »; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van van de artikelen 2223 
van het Burgerlijk Wetboek en 6 van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, gewijzigd door de wet van 
21 november 1969, van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, en van 
het algemeen rechtsbeginsel dat de rech
ter verbiedt om, in burgerlijke zaken, 
een betwisting, niet strijdig met de open
bare orde, op te werpen en te beslechten 
welke door geen van de partijen is opge
worpen, alsook van artikel 1138, 2•, van 
het Gerechtelijk Wetboek dat laatstge
noemd algemeen beginsel bekrachtigt, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat eiseres bij conclusie, op 28 
juli 1980 ter griffie van de arbeidsrecht
bank neergelegd een tegenvordering 
instelde, strekkende tot veroordeling 
van verweerder tot terugbetaling van te
veel ontvangen loon ten belope van de 
som van 76.962 frank, beslist dat, daar 
de arbeidsverhoudingen tussen de litige
rende partijen reeds op 31 januari 1978 
definitief beeindigd werden, de op 28 juli 
1980 ingestelde tegenvordering verjaard 
is, 

terwijl verweerder in de loop van het 
geding nergens de verj aring van de door 
eiseres ingestelde tegenvordering heeft 
ingeroepen; artikel 2223 van het Burger
lijk Wetboek bepaalt dat de verjaring 
niet ambtshalve door de rechter mag 
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worden ingeroepen en de verjaring inza
ke arbeidsovereenkomsten geen procedu
retermijn vastlegt doch een verdedi
gingsmiddel is dat geen vermoeden van 
betaling stelt; het arrest derhalve, door 
niettemin ambtshalve de verjaringster
mijn bepaald bij artikel 6 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, gewijzigd door de wet van 21 no
vember 1969, in te roepen en op grond 
van deze verjaring de door eiseres inge
stelde tegenvordering af te wijzen, de in 
het middel vermelde wetsbepalingen en 
algemene rechtsbeginselen schendt : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 2223 van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechter het middel van ver
jaring niet ambtshalve mag toepas
sen; 

Dat deze bepaling ook toepassing 
vindt op de verjaring van rechtsvor
deringen die ontstaan uit de ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat blijkens de vast
stellingen van het arrest de tegen
vordering van eiseres uit de arbeids
overeenkomst is ontstaan; dat noch 
uit die vaststellingen noch uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de verjaring 
door verweerder werd aangevoerd; 

Dat het arbeidshof voormelde 
wetsbepaling schendt door ambts
halve te beslissen dat de tegenvor
dering van eiseres verjaard is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het beslist dat het hoger beroep en 
het incidenteel beroep ontvankelijk 
zijn en de collectieve arbeidsover
eenkomst van 8 juni 1977 op ver
weerder toepasselijk is; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 

10 september 1984 - 3' kamer - Voor
zitter: de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Houtekier. 

Nr. 22 

3' KAMER - 10 september 1984 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - BESLISSING - ONT
ZEGGING OF BEPERKING VAN HET RECHT
VERHOOR VAN DE WERKLOZE. 

Nietig is de beslissing waarbij het recht 
op werkloosheidsuitkering wordt ont
zegd of beperkt wanneer de werkloze 
niet is gehoord door de werkloosheids
inspecteur die de beslissing neemt, 
maar door een inspecteur van een an
der ambtsgebied (1). (Art. 174, eerste 
lid, Werkloosheidsbesluit.) 

(RAES 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4337) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1983 door het 
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 172, eerste lid, en 
174 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 29 juli 1964, 1 
december 1967 en 6 oktober 1978, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
biediging van het recht van verdediging, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
vernietiging van de beslissing van 24 ok
tober 1979 van de gewestelijke werkloos
heidsinspecteur van Roeselare, waarbij 
eiser van het recht op werkloosheidsuit-

over; verwijst de aldus beperkte 1---------------
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1983 (A.C., 1982-83, 
nr. 322). 
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kering werd uitgesloten en tot terugbeta
ling werd veroordeeld, ongegrond ver
klaart op grond : dat op het ogenblik van 
de vaststellingen ei.ser volgens zijn eigen 
verklaringen te Moorslede (Dadizele) 
verbleeft in het ambtsgebied van het 
gewestelijk bureau Roeselare, zodat de 
gewestelijke werkloosheidsinspecteur te 
leper - in wiens ambtsgebied eiser zich 
ten onrechte had laten inschrijven - het 
verslag van onderhoor terecht naar het 
gewestelijk bureau te Roeselare heeft 
verstuurd waar de gewestelijke werk
loosheidsinspecteur kennis had van het 
onderzoeksverslag en van het verhoor 
alvorens zijn beslissing te nemen, zodat 
de rechten van verdediging zeker niet 
geschonden werden, 

terwijl, eerste onderdeel, de geweste
lijke inspecteur van Roeselare, die de be
slissing van 24 oktober 1979 waarbij ei
sers recht op uitkering beperkt en ont
zegd wordt, heeft genomen, eiser had 
moeten oproepen om hem te horen alvo
rens deze beslissing te nemen; het feit 
dat eiser tevoren door de gewestelijke in
specteur van leper opgeroepen en ge
hoord was geworden en deze dit onder
zoeksverslag naar de gewestelijke in
specteur van Roeselare had gestuurd, 
aan die verplichting geen afbreuk doet; 
de inspecteur van het ambtsgebied die 
de sanctie uitspreekt, eiser moet horen 
en het verhoor door de werkloosheidsin
specteur te leper aan deze voorwaarde 
niet voldoet, ook al had eiser zich daar 
laten inschrijven (schending van de arti
kelen 172, eerste lid, en 17 4 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963); 

tweede onderdeel, het feit dat aan ei
ser een sanctie werd opgelegd, waarbij 
zijn rechten op uitkering verkort wer
den, door de inspecteur van het ambtsge
bied Roeselare, zonder dat eiser door de
ze inspecteur werd opgeroepen en ge
hoord, het recht van verdediging mis
kent; eiser immers niet gehoord werd 
door de gewestelijke inspecteur die hem 
de sanctie opgelegd heeft (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 174 van 

het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 voorschrijft dat de in
specteur de werkloze oproept om 
hem te horen, alvorens een beslis
sing te nemen waarbij het recht op 
uitkering wordt ontzegd of beperkt; 

Dat uit die wettelijke bepaling 
volgt dat de werkloze moet worden 
opgeroepen om te worden gehoord 
door de inspecteur die de beslissing 
neemt waarbij dit recht op werk
loosheidsuitkering wordt ontzegd of 
beperkt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser gehoord werd door de 
inspecteur te leper en dat de beslis
sing, die eiser het recht op werk
loosheidsuitkering ontzegde, gena
men werd door de inspecteur te 
Roeselare aan wie het verslag van 
het verhoor was overgemaakt; dat 
het arrest oordeelt dat de beslissing 
wettig is, nu de inspecteur die de 
beslissing nam « kennis had van het 
onderzoeksverslag en van het ver
hoor alvorens zijn beslissing te ne
men »; 

Dat het arrest zodoende artikel 
174 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

10 september 1984 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 23 

3" KAMER - 10 september 1984 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - TERUGVORDER!NG 
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- BEPERKING - GOEDE TROUW - BEWIJS
LAST. 

De terugvordering van onrechtmatig ont
vangen werkloosheidsuitkering wordt 
beperkt tot de laatste 150 dagen van 
onverschuldigde toekenning, wan
neer vaststaat dat de werkloze te goe
der trouw uitkeringen heeft ontvangen 
waarop hij geen recht had; het staat 
aan de werkloze zijn goede trouw te 
bewijzen. (Art. 210 Werkloosheidsbe
sluit.) 

(MARLIERE T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS
VOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4364) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 april 1983 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1376, 1378, 2268 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 172, 174, 176, 3°, 
210 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoorzie
ning en werkloosheid, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 29 juli 1964, 22 
februari 1966, 1 december 1967, 12 fe
bruari 1968 en 6 oktober 1978, en 83ter 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, gewijzigd door 
de ministeriiHe besluiten van 30 januari 
en 17 november 1976, en van het alge
meen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
goede trouw wordt vermoed, 

doordat het arrest het beroep van eise
res tegen de administratieve beslissing 
van 28 november 1981 van de inspecteur 
van het gewestelijk werkloosheidsbureau 
te Brussel, waarbij eiseres vanaf 2 ja
nuari 1980 uitgesloten werd van de werk
loosheidsuitkering, haar een sanctie van 
vier weken uitsluiting ingaande op 1 de
cember 1980 opgelegd werd en zij ver
plicht werd de sedert 2 januari 1980 ge
noten werkloosheidsuitkeringen terug te 
betalen, ongegrond verklaart op de vol
gende gronden: « (eiseres) werd terecht 
uitgesloten vanaf 2 januari 1980 met toe
passing van de artikelen 146 en 160 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963; goede trouw kan niet in aanmer
king worden genomen en de artikelen 
194 en 210 van het koninklijk besluit van 

20 december 1963 werden correct toege
past; artikel 210 stelt inderdaad een alge
meen beginsel volgens hetwelk elke on
rechtmatig ontvangen som dient terugbe
taald te worden; het voorziet echter in 
een mindering door de terugvordering te 
beperken in geval van goede trouw; deze 
goede trouw moet vaststaan en door de 
werkloze worden bewezen; dit bewijs is 
in onderhavig geval niet geleverd; het 
feit dat (eiseres) naliet het gedeelte van 
het formulier C.1.1 betreffende de toe
passing van artikel 83 van het ministe
rieel besluit van 4 juni 1964 in te vullen, 
wijst er duidelijk op dat (eiseres) niet te 
goeder trouw handelde; de bewering 
door (eiseres) in haar conclusie van ho
ger beroep naar voren gebracht, dat door 
niet te antwoorden " op de vragen welke 
de arbeiders moeten beantwoorden, die 
aanspraak maken op de hoedanigheid 
van gezinshoofd in de zin van artikel 83 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 ", noch in de ene noch in de andere 
zin, zou duidelijk maken dat ze geen 
aanspraak wenste te maken op de hoe
danigheid van gezinshoofd en het toe
kennen nadien van een code overeen
komstig deze hoedanigheid een loutere 
vergissing betreft van (verweerder), die 
deze zelf had dienen recht te zetten zon
der recht op terugvordering, is een rede
nering die met de feitelijke gegevens 
niet strookt; ( eiseres diende correct haar 
aangifte in te vullen en kan de nadelige 
gevolgen van haar optreden niet ver
schuiven naar (verweerder) », 

terwijl, ... 
derde onderdeel, het arrest ten on

rechte oordeelt dat eiseres ertoe gehou
den was het bewijs van haar goede 
trouw te leveren om de terugvordering te 
beperken; integendeel, de goede trouw 
vermoed wordt en verweerder de kwade 
trouw van eiseres dient te bewijzen 
(schending van de artikelen 210 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
1376, 1378, 2268 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het algemeen rechtsbegin
sel); 

vierde onderdeel, het feit dat eiseres 
op het formulier C.1.1 geen antwoord ge
geven heeft op de vragen welke de arbei
ders moeten beantwoorden, die aan
spraak maken op de hoedanigheid van 
genzinshoofd, geenszins inhoudt dat zij 
daardoor te kwader trouw zou hebben 
gehandeld; uit het niet vermelden van 
deze inlichtingen op dit formulier niet 
kan worden afgeleid dat eiseres te kwa-



54 HOF VAN CASSATIE Nr. 24 

der trouw was, nu het arrest niets be
treffende de inzichten van eiseres vast
stelt (schending van de artikelen 210 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, 2268 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 210, eer
ste volzin, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 als regel stelt 
dat elke onrechtmatig ontvangen 
som dient te worden terugbetaald; 
dat de tweede volzin van hetzelfde 
artikel, als uitzondering op die re
gel, bepaalt dat, wanneer het vast
staat dat de werkloze te goeder 
trouw werkloosheidsuitkering ont
vangen heeft waarop hij geen recht 
had, de terugvordering wordt be
perkt tot de laatste honderd vijftig 
dagen van onverschuldigde toeken
ning; 

Overwegende dat, nu de onbe
perkte terugbetaling de regel is, 
daartoe niet is vereist dat de werk
loze te kwader trouw heeft gehan
deld om de onrechtmatig ontvangen 
uitkeringen te verkrijgen, en ver
weerder derhalve geenszins de kwa
de trouw van de werkloze dient te 
bewijzen; 

Dat daarentegen de werkloze, die 
de terugvordering wil doen beper
ken tot de laatste honderd vijftig da
gen van onverschuldigde toeken
ning, het bewijs dient te leveren dat 
hij te goeder trouw werkloosheids
uitkering waarop hij geen recht had, 
heeft ontvangen, zodat de toepas
sing van de uitzondering op de on
beperkte terugvordering verant
woord is; 

Dat de onderdelen naar recht fa
len; 

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

10 september 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Simont. 

Nr. 24 

3• KAMER - 10 september 1984 

ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHOR
SING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - NIEU
WE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TE WIJTEN 
AAN EEN ANDERE ZIEKTE - GENEESKUNDI
GE VERKLARING. 

Om recht te hebben op gewaarborgd 
weekloon voor een nieuwe arbeidson
geschiktheid dient de werkman de ge
neeskundige verklaring dat de nieuwe 
arbeidsongeschiktheid te wijten is aan 
een andere ziekte, binnen een rede
lijke termijn aan de werkgever te be
zorgen; vereist is evenwel niet dat de 
verklaring voorkomt in het eerste ge
neeskundig getuigschrift waarbij de 
werkman de werkgever op de hoogte 
brengt van zijn nieuwe arbeidsonge
schiktheid. (Art. 52, § 2, tweede lid, 2°, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(JORDENS T. ROVANA N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4373) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1983 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 52 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof oordeelt : dat 
eiseres, « met toepassing van artikel 52 
van de wet van 3 juli 1978, om aan
spraak te kunnen maken op gewaar
borgd loon aan 100 pet. vanaf 2 maart 
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1981, moet bewijzen dat de arbeidsonge
schiktheid vanaf 2 maart 1981 aan een 
andere ziekte te wijten was dan de ar
beidsongeschiktheid vanaf 10 februari 
1981 tot en met 20 februari 1981; dat in 
de medische attesten desbetreffende, af
geleverd op 2 maart 1981, 6 maart 1981 
en 16 maart 1981, geen melding werd ge
maakt van het feit dat een andere ziekte 
aan de basis lag van de arbeidsonge
schiktheid; dat nochtans bij een nieuwe 
arbeidsongeschiktheid, het gevolg zijnde 
van een andere ziekte, (eiseres) onmid
dellijk in het eerste op 2 maart 1981 af
geleverd medisch attest moest aantonen 
dat het een andere ziekte betrof; dat in
derdaad (verweerster) vanaf de eerste 
dag van de nieuwe arbeidsongeschikt

. heid moest op de hoogte gesteld worden 
wanneer een andere ziekte aan de basis 
ervan lag, vermits dit voor (verweerster). 
de verplichting meebracht andermaal ge
waarborgd loon te betalen en (verweer
ster) de mogelijkheid moest hebben om 
deze nieuwe arbeidsongeschiktheid te 
controleren; dat het op 16 maart 1981 
door de huisarts verstrekte getuigschrift, 
verklarend: "Jordens Lizette thuis t.g.v. 
een andere ziekte dan van 8/2 tot en met 
21/2/81 ", niet kan doorgaan voor het in 
artikel 52 voorziene geneeskundig ge
tuigschrift, vermits het nog niet eens ge
waagt van een arbeidsongeschiktheid, 
verwijst naar een niet concordante vori
ge ziekteperiode en laattijdig werd afge
leverd »; het arbeidshof beslist dat eise
res « zich dus stellig niet gedragen heeft 
naar de bepalingen van artikel 53 van de 
wet van 3 juli 1978 » en dat eiseres « dus 
niet heeft aangetoond dat zij gerechtigd 
was op het gewaarborgd weekloon aan 
100 pet. vanaf 2 maart 1981 >> en het ho
ger beroep afwijst, 

terwijl, artikel 52, § 2, tweede lid, van 
de Arbeidsovereenkomstenwet be·)aalt 
dat de werknemer gerechtigd is op het 
gewaarborgd weekloon voor de nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsperiode indien hij 
door middel van een geneeskundig ge
tuigschrift bewijst dat de nieuwe ar
beidsongeschiktheid te wijten is aan een 
andere ziekte (of een ander ongeval); het 
geneeskundig getuigschrift van 16 maart 
1981 bepaalde, zoals het arbeidshof be
aamt, dat Lizette Jordens thuis was ten 
gevolge van een andere ziekte dan van 8 
februari tot en met 21 februari 1981; het 
getuigschrift ten minste impliciet vast
stelt en ondubbelzinnig bedoelt dat eise
res wegens (een andere) ziekte arbeids
ongeschikt was; artikel 52 van de Ar
beidsovereenkomstenwet geenszins ver-

eist dat expliciet melding wordt gemaakt 
van een << arbeidsongeschiktheid », doch 
het volstaat dat uit het geneeskundig ge
tuigschrift blijkt dat een arbeidsonge
schiktheid ingevolge een andere ziekte 
voorhanden is; het geneeskundig ge
tuigschrift van 16 maart 1981, dat bij 
misslag inderdaad naar een ruimere 
vroegere arbeidsongeschiktheidsperiode 
verwij st - het verschil wordt voorname
lijk gemaakt door de vermelding van de 
zondag die aan de eigenlijke arbeidson
geschiktheidsperiode voorafgaat, en van 
de zaterdag die erop volgt -, geenszins 
uitsluit of verhindert, doch integendeel 
bevestigt, dat de vroegere arbeidsonge
schiktheidsperiode, die vervat ligt in de 
op het attest aangegeven data, inderdaad 
te wijten was aan een andere ziekte; ar
tikel 52, § 2, tweede lid, 2°, geenszins ver
eist of oplegt dat de aangifte, bij genees
kundig getuigschrift, van de oorzaak van 
de nieuwe arbeidsongeschiktheid onmid
dellijk dient te geschieden bij de afgifte 
van het eerste geneeskundig ge
tuigschrift waaruit de arbeidsongeschikt
heid mag blijken; de beslissing dat de 
werknemer onmiddellijk bij de afgifte 
van het eerste geneeskundig ge
tuigschrift betreffende de arbeidsonge
schiktheid dient aan te tonen dat de ar
beidsongeschiktheid het gevolg is van 
een andere ziekte (of een ander ongeval) 
dan die welke ten grondslag lag van de 
vorige arbeidsongeschiktheid, een voor
waarde toevoegt aan de wettelijke bepa
lingen van artikel 52 van de Arbeidsover
eenkomstenwet; het arbeidshof derhalve 
niet alleen artikel 52, § 2, tweede lid, 2°, 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
schendt door het hoger beroep af te wij
zen op de in het middel aangehaalde 
gronden, doch tevens de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt door aan het geneeskundig ge
tuigschrift van 16 maart 1981 een beteke
nis of draagwijdte toe te kennen die on
verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan: 

Overwegende dat, luidens artikel 
52, § 1, eerste lid, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsover
eenkomsten, in geval van arbeidson
geschiktheid onder meer wegens 
ziekte, andere dan een beroeps
ziekte, de werkman ten laste van 
zijn werkgever recht heeft op 100 
pet. van zijn normaal loon geduren~ 
de een periode van zeven dagen; 
dat, krachtens § 2, eerste lid, van 
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hetzelfde artikel, het in § 1 bedoelde 
loon niet opnieuw verschuldigd is, 
wanneer zich een nieuwe arbeidson
geschiktheid voordoet binnen de 
eerste veertien dagen die volgen op 
het eindigen van de periode van ar
beidsongeschiktheid welke aanlei
ding heeft gegeven tot de uitbetaling 
van het bij § 1 voorgeschreven loon; 
dat het tweede lid, 2°, van dezelfde 
paragraaf bepaalt dat het in § 1 be
doelde loon echter verschuldigd is 
wanneer de werkman door middel 
van een geneeskundig getuigschrift 
bewijst dat deze nieuwe arbeids
ongeschiktheid te wijten is aan een 
andere ziekte; 

Overwegende dat laatstvermelde 
bepaling, al houdt zij weliswaar niet 
in dat de geneeskundige verklaring 
dat de nieuwe arbeidsongeschikt
heid aan een andere ziekte te wij
ten is, op een bepaald tijdstip aan 
de werkgever moet worden bezorgd, 
nochtans impliceert dat de werkne
mer die verklaring binnen een rede
lijke termijn aan de werkgever 
dient te bezorgen, nu zij, indien zij 
met de werkelijkheid overeenstemt, 
voor laatstbedoelde de verplichting 
meebrengt opnieuw het gewaar
borgd loon te betalen; dat deze ver
klaring evenwel niet noodzakelijk 
moet voorkomen in het eerste ge
neeskundig getuigschrift waarbij de 
werknemer de werkgever op de 
hoogte brengt van zijn nieuwe ar
beidsongeschiktheid; 

Dat het arbeidshof oordeelt dat 
het geneeskundig getuigschrift van 
16 maart 1981 laattijdig werd afge
geven omdat eiseres « onmiddellijk 
in het eerste op 2 maart 1981 afgele
verd medisch attest moest aantonen 
dat het een andere ziekte betrof » 
en dat verweerster « vanaf de eerste 
dag van de nieuwe arbeidsonge
schiktheid moest op de hoogte ge
steld worden wanneer een andere 
ziekte aan de basis ervan lag »; 

Overwegende dat het geneeskun
dig getuigschrift door de vermelding 
« thuis ten gevolge van een andere 
ziekte » voldoende duidelijk te ken-

nen geeft dat eiseres arbeidsonge
schikt was; 

Overwegende dat de enkele om
standigheid dat het geneeskundig 
getuigschrift - klaarblijkelijk we
gens een loutere vergissing - als 
vorige ziekteperiode 8 tot 21 februa
ri 1981 vermeldt, een periode waarin 
de werkelijke ziekteperiode van 10 
tot 20 februari 1981 trouwens vervat 
ligt, niet tot gevolg kan hebben dat 
het niet als een in artikel 52 bedoeld 
geneeskundig getuigschrift kan wor
den beschouwd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
de aangevochten beslissing derhalve 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

10 september 1984 - 3• kamer ·- Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Bi.itzler en Houtekier. 

Nr. 25 

3• KAMER - 10 september 1984 

ARBEIDSOVEREENKOMST - RECHTS

BRONNEN - HIERARCHIE - GESCHREVEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST - MONDELINGE 
OVEREENKOMST. 

Art. 51 C.A.O.-wet, waarbij de hierarchie 
van de bronnen der verbintenissen in 
de arbeidsbetrekkingen tussen werkge-
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vers en werknemers wordt vastgesteld, 
verbiedt de partijen niet om een ge
schreven arbeidsovereenkomst te ver
vangen of te wijzigen door een monde
linge overeenkomst (1). 

(METALAC N.V., DE CLIPPEL T. WELLEKENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4375) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1983 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van de naam
loze vennootschap Metalac, in veref
fening: 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid ambtshalve door het 
openbaar ministerie opgeworpen en 
waarvan overeenkomstig artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek 
kennis werd gegeven : 

Overwegende dat de naamloze 
vennootschap Metalac, in vereffe
ning, geen partij was in het geding 
waarin het bestreden arrest uit
spraak doet; 

Dat haar voorziening mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van De Clip
pel: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1135, 1174, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4bis, 5 van de 
op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten be
treffende het bediendencontract, gewij
zigd door de wetten van 11 maart 1954 
en 5 december 1968, 1, 3, 15 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het sta
tuut der handelsvertegenwoordigers en 
51 van de wet van 5 december 1968 be
treffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de sommen te beta
len van 116.196 frank als saldo van ach
terstallige commissielonen met betrek-

king tot zijn tewerkstelling van 1 juli 
1967 tot 31 januari 1969, van 6.111 frank 
als achterstallige commissielonen voor 
de periode van 1 februari 1969 tot 30 
april 1969 en van 50.538 frank als uitwin
ningsvergoeding op de volgende gran
den : « uitgaande van de arbeidsovereen
komst afgesloten tussen de partijen op 2 
juni 1967, die eigenlijk de basis vormt 
van de ganse betwisting, dient te worden 
opgemerkt dat (verweerder) in dienst 
trad van (eiseres) vanaf 5 juni 1967 als 
vertegenwoordiger industriiHe diepvries
afdeling, winkelinstallaties, frigotogen, 
bierkoelers enz.; volgens (eiser) zou (ver
weerder) naderhand ook belast zijn ge
worden met de vertegenwoordiging van 
" niet industrHHe " toestellen omdat zijn 
loon te laag was; hier dient te worden 
opgemerkt dat de schriftelijke overeen
komst niet gewijzigd werd en dat blijk
baar de partijen een mondelinge over
eenkomst hadden afgesloten nopens de 
zogezegde uitbreiding van de bevoegd
heid van de vertegenwoordiging; hierbij 
verliest (eiser) uit het oog dat, krachtens 
artikel 51 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, 
de geschreven individuele arbeidsover
eenkomst voorrang heeft op de monde
linge individuele overeenkomst, zodat de 
arbeidsovereenkomst afgesloten op 2 ju
ni 1967 rechtsgeldig blijft en artikel 14 
van deze overeenkomst zowel betrekking 
heeft op industriele als niet industriele 
toestellen, zolang er niet schriftelijk 
werd van afgeweken; de nota gericht aan 
(verweerder) op 6 maart 1969 dient dan 
ook te worden bestempeld als een eenzij
dige wijziging van de arbeidsovereen
komst; de inhoud ervan is trouwens arbi
trair daar blijkbaar aileen de afgevaar
digd beheerder zou oordelen over eventu
ele afwijkingen aan de arbeidsovereen
komst; trouwens dient erop te worden 
gewezen dat (verweerder) de nota voor 
kennisneming en akkoord ondertekende, 
maar er eigenhandig onder schreef van
a£ 6 maart 1969 slechts akkoord te zijn; 
het feit dat (eiser) in feite een lager per
centage toekende op de verkoopprijzen 
van niet industriele toestellen kan aange
zien worden als voorschotten in afwach
ting van de eindafrekening die echter 
nooit plaatsvond; op 13 augustus 1969 
werd het statuut van (verweerder) gewij
zigd met dien verstande dat hij zelfstan------------------1 dig vertegenwoordiger werd, zodat het 

(1) Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1134); 
zie Cass., 3 april 1978 (ibid., 1978, 872) en 28 
mei 1979 (ibid., 1978-79, 1137). 

vast bedrag van zijn wedde kwam te ver
vallen; in die omstandigheden heeft (ver
weerder) schade geleden vermits hij zui-
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ver op commissieloon moest werken; uit 
hetgeen voorafgaat blijkt dat (verweer
der) recht had minstens tot 30 april 1969 
op een commissieloon berekend op 5 pro
cent op de nettoverkoopprijzen, omdat 
artikel 14 van de overeenkomst die hij 
op 2 juni 1967 afsloot, geen enkel onder
scheid maakt tussen enig percentage op 
industriele en niet industriele toestellen 
en in feite belast werd met de vertegen
woordiging van al hetgeen de werkgeef
ster verkocht; wat betreft de uitwin
ningsvergoeding dient te worden vastge
steld dat de arbeidsovereenkomst van 
(verweerder) op 21 januari 1969 werd 
beeindigd met eerbiediging van een op
zeggingstermijn van drie maanden, ein
digend op 30 april 1969; deze termijn 
werd geschorst wegens een ongeval en 
verlengd tot 15 juni 1969; opnieuw zou 
mondeling zijn overeengekomen dat 
(verweerder) in de firma kon blijven sa
menwerken als zelfstandig vertegen
woordiger hetgeen schriftelijk bekrach
tigd werd op 13 augustus 1969; ter zake 
dient te worden vastgeteld dat er tussen 
15 juni 1969 en 13 agustus 1969 een hiaat 
bestaat in de betrekking van de partijen 
en dat door het feit zelf dat (verweerder) 
zijn vaste wedde heeft moeten ontberen 
vanaf 15 juni 1969 hij zeker schade heeft 
geleden, welke ook zijn toestand was na 
deze datum; al de voorwaarden zijn dan 
ook door verweerder vervuld om recht te 
verkrijgen op de uitwinningsvergoe
ding "• 

terwijl, ... 
vierde onderdeel, het feit dat de ge

schreven individuele overeenkomst van 2 
juni 1967 hierarchisch hoger in rang 
staat dan de mondeling gesloten over
eenkomst, niets afdoet aan de mogelijk
heid voor eiseres om met aile middelen 
van recht, getuigen inbegrepen, te bewij
zen dat tussen partijen een aparte mon
delinge overeenkomst werd gesloten met 
een commissiepercentage van 1, 2, 2,5 of 
3, naar gelang van het artikel, de plaats 
van verkoop en de sector (schending van 
de artikelen 4bis, 5, van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1953, 1 van de wet van 
30 juli 1963 van de wet van 5 december 
1968); 

zesde onderdeel, eiser in zijn conclusie 
in hoger beroep staande hield dat ver
weerder steeds, na beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst, de clienteel van de 
naamloze vennootschap Metalac bewerkt 
en behouden heeft, met een personenwa
gen van de vennootschap, zodat hij nooit 
enig verlies geleden heeft; verweerder de 
clienteel zonder enige onderbreking ver-

der bezocht heeft en ze verder volledig 
voor hem behouden bleef, zodat hij geen 
recht heeft op uitwinningsvergoeding; 
het arrest op deze conclusie niet ant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 51 van 

de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites 
partijen niet verbiedt een geschre
ven individuele arbeidsovereen
komst te vervangen of te wijzigen 
door een mondelinge overeenkomst; 

Dat het arbeidshof dit artikel 
schendt door te oordelen dat de 
schriftelijke overeenkomst van 2 ju
ni 1967 niet kon worden gewijzigd 
door een latere mondelinge overeen
komst; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser conclu

deerde zoals in het onderdeel is 
weergegeven; dat het arrest eisers 
verweer niet beantwoordt; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van de naamloze ven
nootschap Metalac, in vereffening; 
zonder dat er grond is tot het onder
zoeken van de andere onderdelen 
die niet tot een ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestre
den arrest behalve in zoverre het 
over de ontvankelijkheid van het ho
ger beroep uitspraak doet; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt de naamloze vennootschap Me
talac in de kosten van haar voorzie
ning; houdt de kosten aan wat de 
voorziening van De Clippel betreft 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Ar
beidshof te Antwerpen. 
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10 september 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

Nr. 26 

2" KAMER - 11 september 1984 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADELOOSSTEL
LING - WEGVERKEERSONGEVAL - SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE 
FOUTEN VAN VERSCHEIDENE PERSONEN -
lEDER VAN HEN T.A.V. DE BENADEELDE GE
HOUDEN TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOE
DING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER
BAND - WEGVERKEERSONGEVAL - BESLIS
SING WAARBIJ EEN BESTUURDER ALLEEN 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DE SCHADE - VEREISTEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OORZAKELIJK VER
BAND - WEGVERKEERSONGEVAL - BESLIS
SING DAT EEN AANGEVOERDE FOUT GEEN 
OORZAAK VAN HET ONGEVAL IS GEWEEST
VEREISTEN. 

1" Wanneer schade is veroorzaakt door 
de samenlopende fouten van verschei
de person en is ieder van hen t.a. v. de 
benadeelde gehouden tot volledige 
schadevergoeding (1). 

Jitigieuze ongeval en de gevolgen er
van (2). 

3" Naar recht verantwoord is de beslis
sing die, na te hebben vastgesteld dat 
de in een ongeval betrokken bestuur
der van een motorfiets, die een passa
gier had Jaten plaatsnemen op de duo
zitting, geen valle achttien jaar oud 
was, oordeelt dat tussen die aange
voerde fout en de schade geen oorza
kelijk verband bestaat op grand dat 
die fout geen invloed heeft gehad op 
het rijgedrag van de bestuurder van de 
motorfiets, dat deze in feite in staat 
was te sturen en de vereiste Jichaams
geschiktheid en de nodige kennis en 
rijvaardigheid bezat, en dat, ook al 
was die ten tijde van het ongeval voile 
achttien jaar geweest, het ongeval zich 
in concreto op dezelfde wijze en met 
dezelfde schadelijke gevolgen zou heb
ben voorgedaan (3). 

(SMETS, A.B.B. N.V. T. MERTENS, STESSENS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7979) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen de eisers; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
echtgenoten Mertens-Dijckmans: 

2" Naar recht verantwoord is het arrest 
waarbij een bestuurder, wegens een Overwegende dat het arrest, met 
door hem begane fout, alleen aanspra- bevestiging van het beroepen von
kelijk wordt verklaard voor de gevol- nis, de eisers in solidum veroordeelt 
gen van een verkeersongeval, wanneer tot het betalen van een provisie, een 
het beslist dat, ook al zou de andere deskundige benoemt en de kosten 
bestuurder een fout hebben begaan, reserveert; 
deze geen invloed heeft gehad op het t-----------------

{1) Cass, 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 190, 
en noot get. E.L.; 1 okt. 1980 en 9 dec. 1980 
(A.C., 1980-81, nr. 73 en nr. 215); 5 sept. 1984 
(A.C., 1984-85, nr. 8). 

(2) Cass., 31 maart 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 442). 

(3) Cfr. : Cass., 9 mei 1949 (A.C., 1949, 306) 
en 3 jan. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 522). 
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Overwegende dat de eisers, zon
der berusting, afstand doen van hun 
voorziening; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
de echtgenoten Stessens-Nietveld, 
Eddy Stessens, Frieda Stessens, Leo 
Stessens, Diane Stessens, Regina 
Van Ballaer en de Belgische Staat: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, rechtdoende over 
het hager beroep ingesteld door de eisers 
op burgerlijk gebied, - eerste eiser in 
eerste aanleg op strafgebied veroordeeld 
zijnde wegens onopzettelijke doding van 
Conny Stessens, onopzettelijke slagen of 
verwondingen aan Wim Mertens, het stu
ren in staat van dronkenschap en onder 
alcoholintoxicatie -, de eisers veroor
deelt tot volledige vergoeding van de 
door verweerders geieden schade inge
volge het ongeval van 27 juli 1980 waar
bij Wim Mertens gewond en Conny Stes
sens gedood werden, onder meer op 
grand: « dat eerste (eiser) een deel van 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
aanvaardt, maar Wim Mertens, bestuur
der van de motorfiets, en Conny Stes
sens, passagierster op de duozit, mede
aansprakelijk acht voor de aanrijding en 
de schadelijke gevolg ervan, Mertens, 
omdat hij, minder dan 18 jaar op het 
ogenblik van de feiten, geen motorfiets 
maar een bromfiets had moeten voeren 
en derhalve het verplicht rijwielpad had 
moeten volgen en alleszins geen passa
gierster had mogen vervoeren, en Conny 
Stessens, omdat zij de fout beging plaats 
te nemen op de motorfiets wetende dat 
zulks volgens de wegcode niet mocht; dat 
niet betwist wordt dat (eerste eiser) (lees 
Wim Mertens) een motorfiets bestuurde 
en derhalve de rijbaan diende te volgen; 
dat verder vaststaat, ook op grond van 
de verklaringen van (eerste eiser) zelf, 
dat de motorrijder geen enkele rijfout 
heeft begaan, terwijl de aanwezigheid 
van de duozitster geen invloed heeft ge
had op de bestuurbaarheid van het voer
tuig, zodat de aanrijding in de gegeven 
omstandigheden op dezelfde wijze zou 
gebeurd zijn, indien de bestuurder Mer
tens 18 jaar ware geweest, leeftijd die 
hij drie dagen later heeft bereikt; dat er 
ten deze geen oorzakelijk verband be-

staat tussen het ongeval en de schade 
geleden door bestuurder W. Mertens; ( ... ) 
dat ( ... ) geen medeaansprakelijkheid op 
Stessens C., rust te haren opzichte; ( ... ) 
dat, waar de aansprakelijkheid van (eer
ste eiser) vaststaat, de burgerlijke par
tijen Stessens-Nietveld-Van Ballaer ge
rechtigd zijn van (eerste eiser) de alge
hele schade te vorderen, afgezien van de 
eventuele :r:nedeaansprakelijkheid van W. 
Mertens in de schade door het ongeval 
betrokkend aan het slachtoffer Conny 
Stessens >>, 

tezwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is, enerzijds, te beslissen dat de 
bestuurder Wim Mertens geen fout be
ging in oorzakelijk verband met het on
geval, en, anderzijds, te verwijzen naar 
een « eventuele medeaansprakelijkheid » 

van deze bestuurder in de schade door 
het ongeval berokkend aan het slachtof
fer Conny Stessens, welke tegenstrijdig
heid met het ontbreken van motieven ge
lijkstaat (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, de eisers te veroordelen tot 
het vergoeden van de volledige schade 
van de burgerlijke partijen Mertens
Dijckmans in eigen naam en qualitate 
qua, op grond van de overweging dat 
(eerste eiser) aansprakelijk is voor het 
ongeval, en anderzijds vast te stellen dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen het ongeval en de schade geleden 
door bestuurder Wim Mertens, welke 
tegenstrijdigheid met het ontbreken van 
motieven gelijkstaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); minstens het 
arrest de eisers niet wettig kan veroordelen 
tot het vergoeden van de volledige- scha
de van de burgerlijke partijen Mertens
Dijckmans, voornoemd, op grand van de 
vaststelling dat eerste eiser aansprake
lijk is voor het ongeval, na te hebben 
vastgesteld dat er geen oorzakelijk ver
band bestond tussen dit ongeval en de 
door bestuurder Wim Mertens geleden 
schade (schending van artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest aldus niet 
antwoordt op eerste eisers precieze en 
gemotiveerde aanvoeringen in zijn con
clusie, dat bestuurder Mertens een eer
ste fout beging in oorzakelijk verband 
met het ongeval door een motorfiets te 
besturen zonder de leeftijd van achttien 
jaar te hebben bereikt, nu het ongeval 
zich niet zou hebben voorgedaan zonder 
deze fout, aangezien bestuurder Mertens 

· zich niet op de rijbaan zou bevonden 
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hebben indien hij de motorfiets niet had 
bestuurd en het ongeval zich precies op 
de rijbaan heeft voorgedaan, en dat be
stuurder Mertens een tweede fout be
ging, in oorzakelijk verband met het on
geval en de erdoor veroorzaakte schade, 
door een passagierster te vervoeren zon
der de leeftijd van achttien jaar bereikt 
te hebben, zonder welke fout deze passa
gierster niet had kunnen overlijden aan 
de gevolgen van het ongeval, aangezien 
zij zich niet op de motorfiets zou bevon
den hebben (schending van artikel 97 
van de Grondet); zo men aanneemt dat 
het arrest de voornoemde aanvoeringen 
van eerste eiser wel beantwoordt, nood
zakelijkerwijze beslist wordt, hetzij dat 
bestuurder Mertens geen van beide voor
noemde overtredingen beging of dat het 
geen fouten zijn in de zin van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, hetzij dat deze fouten niet in oor
zakelijk verband stonden met het onge
val; zo men aanneemt dat het arrest 
beslist dat bestuurder Mertens de beide 
voornoemde overtredingen niet beging, 
deze beslissing onwettig is, nu men niet 
wettig kan vaststellen dat bestuurder 
Mertens geen overtreding beging door 
een motorfiets te besturen en/of een pas
sagierster te vervoeren op deze motor
fiets, na te hebben vastgesteld dat deze 
bestuurder geen achttien jaar oud was 
(schending van artikelen 2.16, 2.17 en 
8.2.3° van het Wegverkeersreglement); zo 
men aanneemt dat het arrest beslist dat 
bestuurder Mertens weliswaar de voor
noemde overtredingen beging, doch dat 
deze geen fouten uitmaken in de zin van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, het arrest deze wetsbe
palingen schendt, nu men niet wettig 
kan beslissen dat een handeling die een 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment uitmaakt, geen fout is in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; zo men aanneemt 
dat het arrest het besturen van een mo
torfiets door bestuurder Mertens en/of 
het vervoeren van een passagierster, 
zonder de leeftijd van achttien jaar te 
hebben, als fout in de zin van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek bestempelt, doch ze beschouwt als 
zijnde zonder oorzakelijk verband met 
het ongeval op grond van de in het mid
del geciteerde motieven, het arrest een 
onwettige toepassing maakt van het be
grip « oorzakelijk verband , in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
i3urgerlijk Wetboek, nu immers niet 
wordt nagegaan en/of vastgesteld dat 

het ongeval zonder deze fouten, d.w.z. 
het besturen van een motorfiets en/of 
het vervoeren van een passagierster zon
der de vereiste leeftijd te hebben be
reikt, zich in concreto, met al zijn scha
delijke gevolgen, op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te 

hebben vastgesteld dat « de aan
sprakelijkheid van (eiser) vast
staat » en dat « geen medeaanspra
kelijkheid op Stessens Conny rust >>, 

beslist dat de burgerlijke partijen 
Stessens, Nietveld, Van Ballaer, 
rechthebbenden van het overleden 
slachtoffer, << gerechtigd zijn van {ei
ser) de algehele schade te vorderen, 
afgezien van de eventuele medeaan
sprakelijkheid van Wim Mertens in 
de schade door het ongeval berok
kend aan het slachtoffer Conny 
Stennens »; 

Overwegende dat de appelrechters 
met die consideransen enkel bedoe
len dat, wanneer een fout de schade 
heeft veroorzaakt die het slachtof
fer of zijn rechthebbenden lijden, de 
dader, ten aanzien van het slachtof
fer of zijn rechthebbenden, gehou
den is tot de volledige vergoeding 
van de schade, ook al zou deze ge
beurlijk medeveroorzaakt zijn door 
de samenlopende fout van een der
de; 

Overwegende dat die redengeving 
niet strijdig is met de beslissing dat, 
ten deze, de motorrijder Wim Mer
tens geen fout beging in oorzakelijk 
verband met het ongeval; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eerste eiser het 

in het onderdeel weergegeven ver
weer voerde ten betoge dat, indien 
hij weliswaar zelf een fout beging, 
ook de motorrijder Wim Mertens 
overtredingen pleegde in oorzakelijk 
verband met het ongeval; 

Overwegende dat het arrest niet 
oordeelt dat Wim Mertens, die op 
het ogenblik van het ongeval geen 
volle achttien jaar oud was, de mo
torfiets niet zou hebben bestuurd of 
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de passagierster niet zou hebben la
ten plaatsnemen op de duozitting; 
dat het evenmin beslist dat die over
tredingen geen fout zouden kunnen 
uitmaken in de zin van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat het arrest aileen beslist 
dat die overtredingen geen fout uit
maken in oorzakelijk verband met 
het ongeval en de daaruit voort
spruitende schade en als redenen 
hiervoor aangeeft dat: « ( ... ) verder 
vaststaat, ook op grond van de ver
klaringen van verwezene zelf ( eerste 
eiser), dat de motorrijder geen enke
le rijfout heeft begaan, terwijl de 
aanwezigheid van de duozitster 
geen invloed heeft gehad op de be
stuurbaarheid van het voertuig, zo
dat de aanrijding in de gegeven om
standigheden op dezelfde wijze zou 
gebeurd zijn, indien de bestuurder 
Mertens achttien jaar ware geweest, 
leeftijd die hij drie dagen later heeft 
bereikt »; dat het arrest voorts, met 
betrekking tot de beslissing dat Con
ny Stessens evenmin enige onvoor
zichtigheid beging door in de 
gegeven omstandigheden met Wim 
Mertens mede te rijden, releveert 
dat deze laatste « in feite in staat 
was te sturen, de vereiste 
lichaamsgeschiktheid en de nodige 
kennis en rijvaardigheid bezat »; 

Overwegende dat het arrest met 
die consideransen te kennen geeft 
dat de overtredingen die Wim Mer
tens, bestuurder van de motorfiets, 
heeft gepleegd, geen rijfout uitma
ken, dit wil zeggen ten deze geen in
vloed hebben gehad op zijn rijge
drag, en dat, zelfs indien hij op het 
ogenblik van het ongeval volle acht
tien jaar oud zou zijn geweest - in 
welk geval hij een motorfiets mocht 
besturen en een passagier op de duo
zitting mocht laten plaatsnemen -, 
het ongeval zich in concreto op de
zelfde wijze en met dezelfde schade
lijke gevolgen zou hebben voorge
daan; 

Dat het arrest aldus eisers conclu
sie beantwoordt en de beslissing dat 
tussen de overtredingen begaan 
door Wim Mertens en de schade 

geen oorzakelijk verband bestaat in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, naar 
recht verantwoordt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van 
het middel dat enkel gericht is te
gen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de echtgenoten 
Mertens-Dijckmans, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten van hun res-. 
pectieve voorziening. 

11 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Biitzler en Houtekier. 

'Nr. 27 

2• KAMER - 11 september 1984 

1° RAAD VAN STATE - AFDELING WET-. 
GEVING - « HOOGDRINGENDHEID » DIE DE 
MINISTERS ERVAN ONTSLAAT DE TEKST VAN 
ONDER MEER REGLEMENTAIRE BESLUITEN 
AAN DE AFDELING WETGEVING TE ONDER
WERPEN. 

2° RECHTERLIJKE MACHT - • HOOG
DRINGENDHEID » DIE DE MINISTERS ERVAN 

ONTSLAAT DE TEKST VAN ONDER MEE.R RE
GLEMENTAIRE BESLUITEN AAN DE AFDELING 
WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE TE ON
DERWERPEN - BEVOEGDHEID VAN DE HO
VEN EN RECHTBANKEN OM NA TE GAAN OF 
HET WETTELIJK BEGRIP « HOOGDRINGEND
HEID » NIET WERD MISKEND. 

3° GRONDWET - ARTIKEL 107 - TOETSING 
VAN DE WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN 
VERORDENINGEN DOOR HOVEN EN RECHT
HANKEN. 
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1° Het staat in de regel aan de minis
ters, onverminderd hun politieke ver
antwoordelijkheid, te oordelen over de 
« hoogdringendheid » die hen krach
tens artikel 3 van de wet Raad van 
State ervan ontslaat het beredeneerd 
advies van de afdeling wetgeving van 
de Raad van State in te winnen over 
de tekst, onder meer van ontwerpen 
van reglementaire besluiten (1). 

2o en 3° Elk met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan heeft de macht en de 
plicht, naar Juid van artikel107 van de 
Grondwet, de wettigheid te toetsen 
van de besluiten welke het toepast en 
derhalve te onderzoeken of de mi
nisters hun bevoegdheid niet hebben 
overschreden door over de tekst van 
o.m. ontwerpen van reglementaire be
sluiten niet het beredeneerd advies 
van de afdeling wetgeving van de 
Raad van State in te winnen· (2). 

(FLOUR, TRANSLEV N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8573) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 8 mei 1981 en 16 
december 1983 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

I. Op de voorzieningen van Jan 
Flour, de naamloze vennootschap 
Translev, Yves Radermecker en de 
naamloze vennootschap C.F.I.: 

Overwegende dat het vonnis van 
16 december 1983, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de eisers 
tot een geldboete veroordeelt we
gens overtreding van de artikelen 
66, eerste en derde lid, van het 
Strafwetboek, 1, 5 en 6 van het ta
rief van toepassing op het vervoer 
van goederen over de weg tegen ver-

goeding tussen het Koninkrijk Bel
gie en de Republiek Frankrijk, ge
voegd bij het koninklijk besluit van 
17 november 1971, genomen ter uit
voering van de artikelen 1 en 2, § 1, 
van de wet van 18 februari 1969 be
treffende de maatregelen ter uitvoe
ring van de internationale verdra
gen en akten inzake vervoer over de 
weg, de spoorweg of de waterweg; 
dat het de eiseressen burgerrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor de 
geldboete en kosten die ten laste 
van hun respectieve aangestelden 
worden gelegd; 

Overwegende dat de rechtbank 
voordien bij het tussenvonnis van 8 
mei 1981 heeft beslist dat het 
koninklijk besluit van 17 november 
1971 niet onwettig is, noch in strijd 
is met het decreet van 2-17 maart 
1791 over de vrijheid van handel en 
dat zij met toepassing van artikel 
177 van het E.E.G.-Verdrag aan het 
Hof van Justitie te Luxemburg pre
judiciele vragen heeft gesteld, waar
op dit Hof bij arrest van 30 novem
ber 1982 heeft geantwoord; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 107 van 
de Grondwet, laatstgenoemd artikel in 
combinatie met artikel 3, § 1, van de ge
coi:irdineerde wetten op de Raad van Sta
te, 

doordat het bestreden vonnis van 8 
mei 1981 in verband met de wettigheid 
van het koninklijk besluit van 17 novem
ber 1971 beslist « dat de eerste rechter, 
op gronden die de rechtbank overneemt 
en die niet ontzenuwd worden door de in 
hoger beroep genomen conclusies, te
recht van oordeel was dat het koninklijk 
besluit van 17 november 1971 niet als 
'onwettelijk is te beschouwen >>; het von
nis van de eerste rechter had overwogen 
« dat opnieuw de onwettelijkheid van het 
'koninklijk besluit van 17.11.1971 wordt 
ingeroepen; dat deze stelling weliswaar 
,door een gedeelte van de rechtspraak 
werd aanvaard, en onder meer door de 
huidige politierechtbank bij vonnis van ----------------1 .9.10.1979 ( ... ), doch dat dit vonnis werd 

(1) Cass., 21 feb .. 1972 (A.C., 1972, 570). 

(2) Cass., 2 nov. 1882 (Bull. en Pas., 1882, I, 
374}; 19 nov. 1957 {A.C., 1958, 163}; 13 okt. 1965 
(Bull. en Pas., 1966, I, 204}; 5 mei 1981 
(A.C., 1980-81, nr. 496). 

hervormd in graad van hoger beroep 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
.bij vonnis van 11.12.1979; dat een reeds 
vroeger op 20.10.1977 geveld vonnis van 
dezelfde rechtbank, waarbij een vonnis 
van de Politierechtbank te Eeklo werd 
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hervormd ( ... ), aan het oordeel van het 
Hof van Cassatie werd onderworpen en 
dat de voorziening bij arrest van 7.2.1978 
( ... ) werd verworpen; dat het derhalve 
volkomen overbodig is steeds opnieuw 
de argumenten van de verdediging te 
ontmoeten inzake de hoogdringendheid 
van het koninklijk besluit vermits, val
gens vernoemd arrest van het Hof van 
Cassatie, de Rechterlijke Macht niet ge
rechtigd is het karakter van " hoogdrin
gendheid " te betwisten >>, 

terwijl, eerste onderdeel, zowel de eer
ste en tweede als derde en vierde eisers 
(alsook andere partijen) in hun conclu
sies genomen voor de eerste rechter en 
uitdrukkelijk hernomen in hoger beroep, 
de rechtbank verzocht hebben te onder
zoeken of bij de totstandkoming van het 
koninklijk besluit van 17 november 1971 
de minister geen machtsoverschrijding 
of machtsmisbruik heeft gepleegd door 
het advies van de Raad van State niet te 
vragen; hoewel het, onder voorbehoud 
van hun politieke verantwoordelijkheid, 
aan de ministers staat de dringendheid 
te beoordelen die hen ontslaat van de 
verplichting om de teksten van de voor
ontwerpen van organieke en verordenen
de uitvoeringsbesluiten te onderwerpen 
aan het beredeneerd advies van de afde
ling wetgeving van de Raad van State, 
de hoven en rechtbanken niettemin, om, 
zoals bepaald bij artikel 107 van de 
Grondwet, de wettelijkheid van een 
koninklijk besluit te onderzoeken, moe
ten nagaan of de minister, door het ad
vies van de Raad van State niet te vra
gen, geen machtsoverschrijding of 
machtsmisbruik heeft gepleegd omdat 
hij het juridisch begrip van hoogdrin
gendheid heeft miskend; uit de motieven 
van beide vonnissen niet blijkt dat de 
eerste rechter of de rechter in hager be
roep ingegaan is op het verzoek van de 
eisers om na te gaan of de minister geen 
machtsoverschrijding of machtsmisbruik 
heeft gepleegd, zodat het bestreden von
nis van 8 mei 1981 eisers conclusies on
beantwoord laat en dus niet gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, uit het arrest van 
het Hof van 7 februari 1979 (arrest 4504) 
niet kan afgeleid worden dat de Rechter
lijke Macht niet gerechtigd is het karak
ter van de « hoogdringendheid >> te be
twisten, 

terwijl eisers conclusies van 17 okto
ber 1980 hierop hebben gewezen, zodat 
het bestreden vonnis van 8 mei 1981, 
waar het door overname van de motie-

ven van de eerste rechter beslist dat de 
Rechterlijke Macht niet gerechtigd is het 
karakter van de hoogdringendheid te be
twisten, eisers conclusies van 17 oktober 
1981 onbeantwoord laat (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en tevens 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van artikel 107 van de Grondwet, gecom
bineerd met artikel 3, § 1, van de wetten 
op de Raad van State, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 17 november 1971 hou
dende vaststelling van het tarief 
voor het vervoer van goederen over 
de weg tegen vergoeding tussen het 
Koninkrijk Belgii:~ en de Republiek 
Frankrijk, ook indien het vervoer 
gedeeltelijk over het grondgebied 
van een derde land plaatsvindt, een 
reglementair uitvoeringsbesluit is 
dat zijn rechtsgrond vindt in artikel 
1 van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uit
voering van de internationale ver
dragen en akten inzake vervoer 
over de weg, de spoorweg of de wa
terweg; 

Overwegende dat het in de regel 
aan de ministers staat, onder voor
behoud van hun politieke verant
woordelijkheid, te oordelen over de 
<< hoogdringendheid » waardoor zij 
krachtens artikel 3 van de op 12 ja
nuari 1973 gecoordineerde wetten op 
de Raad van State (vervangen bij 
artikel 18 van de wet van 9 augustus 
1980) ervan ontslagen worden het 
beredeneerd advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State in 
te winnen over de ontwerpen van 
reglementaire besluiten; 

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

Dat het vonnis, door te oordelen, 
·met overneming van de redenen van 
de eerste rechter, dat het koninklijk 
besluit van 17 november 1971 niet 
onwettig is, op grond << dat de Rech-
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terlijke Macht niet gerechtigd is het 
karakter van de hoogdringendheid 
te betwisten » en dienvolgens te wei
geren te onderzoeken of de minis
ters hun bevoegdheid niet hebben 
overschreden door het advies van de 
Raad van State niet te vragen, zoals 
door eisers in hun conclusies was 
aangevoerd, artikel 107 van de 
Grondwet en artikel 3 van de ge
coordineerde wetten op de Raad van 
State (vervangen bij artikel 18 van 
de wet van 9 augustus 1980) 
schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het vonnis van 8 mei 1981 de 
vernietiging meebrengt van het von
nis van 16 december 1983 dat er het 
gevolg van is en waartegen de ei
sers zich regelmatig hebben voor
zien; 

II. Op de voorziening van Petrus 
Suys en de naamloze vennootschap 
Altra: 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het vonnis 
van 16 december 1983; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen Petrus Suys : 

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

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing tot vast
stelling van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van de naamloze ven
nootschap Altra : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht het eer
ste onderdeel van het eerste middel 
en het tweede middel, door Jan 
Flour, de naamloze vennootschap 
Translev, Yves Radermecker en de 
naamloze vennootschap C.F.I. aan
gevoerd, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
de bestreden vonnissen voor zover 
zij uitspraak doen ten aanzien van 
Jan Flour, de naamloze vennoot
schap Translev, Yves Radermecker 
en de naamloze vennootschap C.F.I.; 
verwerpt de voorziening van Petrus 
Suys en de naamloze vennootschap 
Altra; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde von
nissen; laat de kosten van de voor
zieningen van Jan Flour, de naamlo
ze vennootschap Translev, Yves Ra
dermecker en de naamloze vennoot
schap C.F.I. ten laste van de Staat; 
veroordeelt Petrus Suys en de 
naamloze vennootschap Altra in de 
kosten van hun voorziening; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde, zitting houdende in ho
ger beroep. 

11 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Claeys Bouuaert. 

Nr. 28 

2' KAMER - 11 september 1984 

CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 

EEN ENKELE GELDBOETE UITGESPROKEN 
VOOR TWEE MISDRIJVEN INZAKE STEDE
BOUW - STRAF WETTELIJK VERANTWOORD 
DOOR EEN DER MISDRIJVEN - NIET VERANT
WOORD BEVEL TOT HERSTEL VAN DE PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT WEGENS EEN VAN DIE 
MISDRIJVEN - CASSATIE EN VERWIJZING 
TOT DIE MAATREGEL BEPERKT. 
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Wanneer een arrest de beklaagde we
gens twee onderscheiden misdrijven, 
omschreven bij de artikelen 44 en 64 
van de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw, tot een enkele geldboete 
veroordeelt en die straf al door een en
kel dezer misdrijven wettelijk veriwt
woord is, maar daarnaast voor een van 
die misdrijven een niet naar recht ver
antwoord bevel tot herstel van de 
plaats in de vorige staat werd getrof
fen, blijven cassatie en verwijzing be
perkt tot deze laatste beslissing (1). 

(FERKET) 

ARREST 

(A.R. nr. 8750) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser tot een 
geldboete wordt veroordeeld en in 
de kosten van beide instanties 
wordt verwezen : 

Overwegende dat, nu het arrest 
eiser tot een enkele straf, zijnde een 
geldboete van honderd frank, met 
opdeciemen, veroordeelt wegens de 
telastleggingen 1 (zonder vooraf
gaande schriftelijke en uitdrukke
lijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen ge
bouwd, een grond gebruikt te heb
ben voor het plaatsen van een of 
meer vaste inrichtingen of een be
staande woning afgebroken, her
bouwd of verbouwd te hebben) en 2 
(zonder dergelijke vergunning ont
bost of het relief van de bodem aan
merkelijk gewijzigd te hebben) en 
nu die straf wettelijk is verantwoord 
door het bewezen verklaren van de 
feiten van de telastlegging 1, en het 
hof van beroep het bestaan van de 
telastlegging 1 afleidt uit andere ele
menten dan die van de telastlegging 
2, het hierna aangehaalde middel, 
dat aileen betrekking heeft op de te-

lastlegging 2, zelfs indien het ge
grond zou zijn, niet tot cassatie kan 
leiden; dat het middel in zoverre, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser, op vordering van de gemach
tigde ambtenaar, wordt veroordeeld 
tot het herstellen van de plaats in 
de vorige staat : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot het herstellen van de 
plaats in de vorige staat binnen de 
termijn van een jaar ingaande op de 
datum van het arrest; dat deze be
schikking in werkelijkheid twee on
derscheiden maatregelen inhoudt, te 
weten het wegnemen van het hou
ten bouwsel, in het arrest als 
« jachthut » aangeduid, bedoeld in 
de telastlegging onder 1, en het her
stellen in oorspronkelijke staat van 
de bovengrond, die werd gewijzigd 
door grondwerken voor de aanleg 
van twee tennisvelden; 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het wegnemen van het houten 
bouwsel, aangeduid als « jachthut », 
wordt bevolen : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het herstel in oorspronkelijke staat 
van de bovengrond wordt bevolen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 44, § 1bis (klaarblijkelijk bedoeld 
44, § 1.2), 64 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw; 

doordat het hof van beroep de telast
legging bewezen acht enkel op grand 
van overwegingen die het hof er toe 
brengen de ingeroepen onoverwinnelijke 
dwaling niet te aanvaarden, 

terwijl eiser niet alleen de onoverwin
nelijke dwaling had ingeroepen maar, 
wat het tweede onderdeel van de telast
legging betreft, had aangevoerd : « van -----------------! aanmerkelijke wijziging v~n het relief 

(1) Cass., 19 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 67). van de bodem is geen sprake; volgens 
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Van Dale is relief "verhevenheid, het 
uitsteken of uitkomen hoven iets an
ders "; het tennisterrein " steekt niet uit 
hoven " de omliggende grond; het aanleg
gen van een laag steenlaag in de grond 
(niet verstevigd met cement) heeft ook 
geen invloed op dergelijk relief »; eiser 
derhalve niet aileen de onoverwinnelijke 
dwaling inriep, doch aanvoerde dat, wat 
het tweede onderdeel van de telastleg
ging betreft, de constitutieve elementen 
van het misdrijf niet aanwezig waren, nu 
geen sprake was van een « aanmerke
lijke wijziging , vim het relief van de bo
dem; het hof hierop geenszins heeft ge
antwoord: 

Overwegende dat eiser conclu
deerde zoals in het middel is weer
gegeven; 

Dat het arrest dit verweer van ei
ser niet beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch enkel in zover
re het op vordering van de gemach
tigde ambtenaar het herstellen van 
de plaats in de vorige staat met be
trekking tot de bovengrond beveelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

11 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit

Nr. 29 

2' KAMER - 11 september 1984 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING TOT INTERNE
RING - IN ZICHZELF TEGENSTRIJDIGE BE
SLISSING - NIET REGELMATIG MET REDE
NEN OMKLEED. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- BESLISSING 
VAN INTERNERING - IN ZICHZELF TEGEN
STRIJDIGE BESLISSING - NIET REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEED. 

1 o en 2° Tegenstrijdig en derhalve niet 
regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest dat eensdeels vaststelt dat 
de bescherming van de maatschappij 
de internering van de beklaagde vergt 
en anderdeels oordeelt dat het feit dat 
die beklaagde thans noch voor zichzelf 
noch voor de maatschappij een gevaar 
oplevert, irrelevant is vermits hij nog 
steeds in een staat van zwakzinnigheid 
verkeert die hem ongeschikt maakt tot 
het controleren van zijn daden (1). 

(VAN SNICK) 

ARREST 

(A.R. nr. 9092) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juli 1984 door de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 7 van de wet 
van 9 april 1930 - 1 juli 1964 tot bescher
ming van de maatschappij tegen de ab
normalen en de gewoontemisdadigers, 
5.1, e, van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de internering van 
eiser gelast na te hebben vastgesteld dat 

ter - Verslaggever : de h. Holsters - 1-----------------
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. D. Van Remoortel, Dendermonde. 

(1} Cass., 19 feb. 1975 (A.C., 1974, 689}. 
Raadpl. DE NAuw, « Ret gevaarlijkheidsvereiste 
bij de internering », R. W., 1983-84~ 638. 
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hij het misdrijf heeft gepleegd en dat hij 
zich op het ogenblik van de feiten en 
thans nog in een van de in artikel 1 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij bepaalde staten bevindt; deze 
beslissing verder op de overwegingen 
steunt « dat de bescherming van de 
maatschappij vergt dat hij ge1nterneerd 
wordt in een inrichting daartoe door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij aan te wijzen » en « dat het feit 
dat (eiser) thans noch voor hem zelf 
noch voor de maatschappij een gevaar 
oplevert in casu irrelevant is vermits hij 
nu nog steeds in een ernstige staat van 
zwakzinnigheid verkeert die hem onge
schikt maakt tot het controleren van zijn 
daden », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 7 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij aan de onderzoeks- en vonnis
gerechten de bevoegdheid (faculteit) toe
kent om de internering te gelasten van 
de verdachte die een misdrijf heeft ge
pleegd; deze bevoegdheid een doelgebon
den bevoegdheid is, gebonden aan het 
doel dat door de wet wordt nagestreefd, 
namelijk de bescherming van de maat
schappij; de rechter deze maatregel der
halve slechts kan gelasten indien hij oor
deelt dat de veiligheid van de maat
schappij zulks vereist, gelet op de toe
stand van verdachte; door enerzijds, met 
de gerechtelijke deskundige, vast te stel
len dat verdachte thans noch voor hem 
zelf, noch voor de maatschappij een ge
vaar oplevert, maar anderzijds te zeggen 
dat dit vastgestelde feit in casu irrele
vant is, in plaats van het wettelijk ge
volg aan deze vaststelling te geven en ei
ser vrijuit te laten gaan, het arrest de 
artikelen 1 en 7 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij schendt; 

tweede onderdeel, het arrest eveneens 
artikel 5.1, e, van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden 
schendt door een vrijheidsberoving te be
velen op grond van een vastgestelde 
mentale stoornis, niettegenstaande haar 
eigen vaststelling dat betrokkene thans 
noch voor hem zelf noch voor de maat
schappij een gevaar oplevert, terwijl een 
mentale stoornis voldoende ernstig moet 
zijn en blijven om zulke vrijheidsbero
ving te verantwoorden en te handhaven; 

derde onderdeel, het arrest tegenstrij
dig is in zijn motivering, nu het oordeelt, 
enerzijds, « dat de bescherming van de 
maatschappij vergt dat (eiser) ge'inter
neerd wordt >> en, anderzijds, dat « het 
feit dat verdachte thans geen gevaar 

meer oplevert voor de maatschappij in 
casu irrelevant is »; het zijn beslissing 
dus eerst op het criterium van sociale ge
vaarlijkheid laat steunen om vervolgens, 
na te hebben vastgesteld dat eiser aan 
dit criterium niet voldoet, ditzelfde crite
rium als irrelevant af te wijzen; het ar
rest derhalve niet regelmatig is gemoti
veerd en het zodoende artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling niet, zonder 
met zichzelf in tegenspraak te ko
men, eensdeels kon vaststellen dat 
de bescherming van de maatschap
pij eisers internering vergt en an
derdeels kon oordelen dat « het feit 
dat (eiser) thans noch voor hemzelf 
noch voor de maatschappij een ge
vaar oplevert in casu irrelevant is 
vermits hij nog steeds in een staat 
van zwakzinnigheid verkeert die 
hem ongeschikt maakt tot het con
troleren van zijn daden »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van Beroep te Gent. 

11 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Jean-Fran!;!ois Limpens, Brussel. 

Nr. 30 

2' KAMER - 11 september 1984 . 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - UITLEVERING - VREEMDE-
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LING VOORLOPIG AANGEHOUDEN MET HET 
OOG OP UITLEVERING - VOORZIENING TE
GEN DE VERWERPING VAN ZIJN VERZOEK 
TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING UIT
VOERBAAR VERKLAARD - VOORZIENING 
HEEIT GEEN BESTAANSREDEN MEER. 

2° UITLEVERING - VREEMDELING VOOR

LOPIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UIT
LEVERING - VOORZIENING TEGEN DE VER
WERPING VAN ZIJN VERZOEK TOT INVRIJ
HEIDSTELLING - BUITENLANDS BEVEL TOT 
AANHOUDING UITVOERBAAR VERKLAARD -
VOORZIEN!NG HEEIT GEEN BESTAANSREDEN 
MEER. 

1 o en 2° Wanneer het bevel tot aanhou
ding, door de vreemde overheid ver
leend ten laste van de voorlopig aange
houden vreemdeling wiens uitlevering 
is gevraagd, uitvoerbaar is verklaard, 
heeft de voorziening van die vreemde
ling tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat zijn 
verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling verwerpt, geen bestaansreden 
meer (1). (Artt. 3 en 5 wet 15 maart 
1874 op de uitleveringen.) 

{SARA C) 

ARREST 

(A.R. nr. 9002) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen; 

Overwegende dat eiser die, met 
het oog op zijn uitlevering, door de 
onderzoeksrechter te Gent, met toe
passing van artikel 5 van de Uitle
veringswet, voorlopig was aangehou
den, zijn voorlopige invrijheidstel
ling had verzocht; dat het bestreden 
arrest eisers hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer 
waarbij het verzoek werd verwor
pen, ongegrond verklaart; 

(1) Zie : Cass., 6 sept. 1977 (A. C., 1978, 25) en 
Alg. Prakt. Rechtsverz., TROUSSE en VANHALE

WIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp 
in strafzaken, druk 1970, nrs. 311 tot 315 en 
340 tot 345, inzonderheid nr. 340. 

Overwegende evenwel dat de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent middelerwijl, 
bij beschikking van 20 juni 1984, 
met toepassing van artikel 3 van de 
Uitleveringswet, het door de vreem
de overheid verleende bevel tot aan
houding uitvoerbaar heeft verklaard; 
dat door deze nieuwe titel van vrij
heidsberoving een einde is gemaakt 
aan het voorlopig bevel van de on
derzoeksrechter; 

Dat de voorziening in cassatie 
derhalve geen bestaansreden meer 
he eft; 

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

11 september 1984- 1' kamer- Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 31 

2' KAMER - 11 september 1984 

UITLEVERING - VOORZIENING TEGEN 

HET ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING W AARBIJ HET DOOR 
DE VREEMDE OVERHEID VERLEEND BEVEL 
TOT AANHOUDING UITVOERBAAR IS VER
KLAARD - ONMOGELIJKHEID VOOR HET HOF 
NA TE GAAN OF DAT BEVEL TOT AANHOU
DING NOG STEEDS BESTAAT - VERNIETIGING 
MET VERWIJZING. 

Wanneer noch het bevel tot aanhouding, 
door de vreemde overheid verleend ten 
laste van een vreemdeling wiens uitle
vering is gevraagd, noch de stukken 
waarop het Hoi vermag acht te slaan, 
het Hoi in de mogelijkheid stellen na 
te gaan of dat bevel tot aanhouding 
nog steeds bestaat, vernietigt het Hoi, 
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met verwijzing, het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling waar
bij dat bevel tot aanhouding uitvoer
baar is verklaard. (Art. 3 wet 15 maart 
1874 op de uitleveringen.) 

(SARA C) 

ARREST 

(A.R. nr. 9003) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van 
tnbeschuldigingstelling, gewezen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
3 van de Uitleveringswet van 15 maart 
1874: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 3 van de voormelde wet, de uit
levering onder meer wordt toege
staan op overlegging van het bevel 
tot aanhouding door de bevoegde 
vreemde overheid verleend op voor
waarde dat deze akte duidelijk de 
feiten omschrijft waarvoor zij is ver
leend, en dat zij uitvoerbaar wordt 
verklaard door de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg van de 
plaats waar de vreemdeling in Bel
gii:i verblijft of kan worden gevon
den; dat zodanige uitvoerbaarverkla
ring noodzakelijk het bestaan van 
het vreemde bevel tot aanhouding 
veronderstelt; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent, bij beschikking van 20 
juni 1984, uitvoerbaar verklaart het 
bevel tot aanhouding van eiser dat 
werd verleend « op 3 juni 1982, door 
de heer Fikret Oney, voorzitter van 
de Rechtbank van Eskisehir (Tur
kije) »; dat het bestreden arrest, na 
te hebben gepreciseerd dat het be
vel « als datum 21 december 1981 
draagt », eisers hoger beroep onge
grond verklaart dat tegen voor~elde 
uitvoerbaarverklaring was gencht; 

Overwegende dat uit de stukken 
die het arrest vermeldt, blijkt : dat 
het vreemde bevel tot aanhouding 

verwijst naar een bij het dossier ge
voegde beslissing van veroordeling 
van eiser op 21 december 1981 door 
de « Cour d'assises d'Eskisehir » en 
de door dat hof bevolen aanhouding 
van eiser; dat voornoemd gerecht 
voorgezeten was door voorzitter Fi
kret Oney, die het bevel tot aanhou
ding verleende; dat de beslissing 
van de « Cour d'assises d'Eskisehir » 
bij arrest van het Turkse Hof van 
Cassatie, « lE~re chambre pemale », 
gedagtekend 20 april 1982, werd ver
nietigd; 

Overwegende dat uit het voor
gaande volgt dat vooralsnog niet 
kan worden nagegaan of tegen eiser 
het door de vreemde overheid ver
leend bevel tot aanhouding nog 
steeds bestaat; 

Dat het arrest derhalve artikel 3 
van de Uitleveringswet schendt; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiser aangevoerde middelen die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van het thans ge
wezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling. 

11 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Groote, Gent. 

Nr. 32 

2• KAMER - 12 september 1984 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - INCIDEN-
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TEEL BEROEP- RECHTSVORDERING VAN DE eiser ingestelde burgerlijke rechts
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN TWEE BE- vordering : 
KLAAGDEN GEGROND VERKLAARD DOOR DE 
EERSTE RECHTER - HOGER BEROEP VAN 
EEN VAN BEIDE BEKLAAGDEN WAT BETREFT 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
INCIDENTEEL BEROEP VAN DE ANDERE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
- NIET ONTVANKELIJK BEROEP. 

Wanneer, nadat de rechtsvordering van 
een burgerlijke partij t.a. v. twee be
klaagden door de eerste rechter ge
grond is verklaard, de appelrechter 
van de zaak slechts kennis heeft gena
men door het hager beroep van een 
van die beklaagden, wat betreft de 
burgerlijke rechtsvordering, en de 
burgerlijke partij tegen die beklaagde 
incidenteel hager beroep heeft inge
steld, kan de andere beklaagde de 
tegen hem gerichte burgerlijke rechts
vordering niet bij de appelrechter 
aanhangig maken bij wege van een 
incidenteel beroep (1). 

(HAYET T. VANGYSEGHEM, PERUZZARO) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 3617) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 maart 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel uitspraak doet over de 
burgerlijke belangen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissin
gen, enerzijds, op de door de ver
weerster Vangyseghem tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, anderzijds, op de door eiser te
gen de verweerder Peruzzaro inge
stelde burgerlijke rechtsvordering; 

I. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de door 
de verweerster Vangyseghem tegen 

Overwegende dat eiser 
doet van zijn voorziening; 

afstand 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen de verweerder 
Peruzzaro ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202 en 203, § 4, var, 
het Wetboek van Strafvordering en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de de
volutieve werking van het hoger beroep, 

doordat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis wijzigt, in zoverre het de 
verweerder Peruzzaro in solidum met de 
heer Dropsy had veroordeeld om aan ei-
ser twee derde van de door hem geleden 
schade te betalen en, bij een nieuwe uit
spraak, de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser ten aanzien van verweerder 
niet gegrond verklaart, 

terwijl eiser geen hoofdberoep had 
ingesteld tegen verweerder, zodat 
laatstgenoemde geen ge!ntimeerde was 
te zijnen opzichte en derhalve geen inci
denteel beroep kan instellen bij conclu
sie (artikel 203, § 4, van ~1et Wetboek van 
Strafvordering); de rechtbank bovendien, 
op de enkele hogere beroepen van de 
heer Dropsy en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid Lie
nard tegen eiser en de verweerder Pe
ruzzaro en op het incidenteel beroep van 
eiser tegen de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Lienard, 
niet gevat was met de veroordeling die 
tegen de verweerder Peruzzaro in het 
voordeel van eiser was uitgesproken; ze 
derhalve verweerder niet kon ontheffen 
van de tegen hem in het voordeel van ei
ser uitgesproken veroordeling; daaruit 
volgt dat de correctionele rechtbank door 
het beroepen vonnis te wijzigen, in zo
verre het de verweerder Peruzzaro in so
lidum met de eiser Dropsy veroordeelde 
om twee derde van de door eiser geleden 
schade te vergoeden, enerzijds, de regels 
inzake incidenteel beroep voor de straf
.gerechten heeft geschonden en, ander-------------------1 zijds, het beginsel van de devolutieve 

(1) Zie Cass., 3 jum 1981 (A.C., 1980-81, 
nr 573). 

werking van het hoger beroep heeft mis
kend door uitspraak te doen over een 
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niet bij haar aanhangig gemaakt ge
schil: 

Overwegende dat de politierecht
bank, bij de uitspraak over de bur
gerlijke rechtsvordering van eiser, 
de verweerder Peruzzaro en de 
rechtstreeks gedaagde partij Dropsy 
had veroordeeld om twee derde van 
de door eiser geleden schade te ver
goeden; 

Overwegende dat aileen de recht
streeks gedaagde partij Dropsy ho
ger beroep heeft ingesteld tegen die 
beslissing; 

Overwegende dat de appelrechter 
ingevolge dat hoger beroep niet ge
vat was met de door eiser tegen de 
verweerder Peruzzaro ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering; dat der
halve het door voornoemde verweer
der tegen eiser ter zitting ingestelde 
incidenteel beroep niet ontvankelijk 
was; 

Dat de correctionele rechtbank, 
door dit incidenteel beroep ontvan
kelijk te verklaren en door verweer
der te ontheffen van de door de eer
ste rechter in het voordeel van eiser 
uitgesproken veroordeling, het in 
het middel vermelde artikel 203, § 4, 
van het W etboek van Strafvordering 
heeft geschonden; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be
slissing op de door de verweerster 
Vangyseghem tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering; vernie
tigt het bestreden vonnis, in zoverre 
het uitspraak doet over de door ei
ser tegen de verweerder Peruzzaro 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser in de helft van 

te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens. voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 33 

2• KAMER - 12 september 1984 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN - CONCLUSIE - BEWIJS VAN OVER
LEGGING VAN DE CONCLUSIE AAN DE RECH
TER - GESCHRIFT MET DE HANDTEKENING 
VAN DE VOORZITTER- GEEN VERPLICHTING 
OM IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE T)C
RECHTZITTING TE VERMELDEN DAT EEN 
CONCLUSIE IS NEERGELEGD. 

De neerlegging van een conclusieschrift 
wordt onweerlegbaar vastgesteld door
dat op dat stuk, onder de datum van 
de terechtzitting waarop de zaak is be
handeld, de handtekening van de voor
zitter voorkomt; geen enkele wettekst 
schrijft voor dat de neerlegging van 
een conclusie in het proces-verbaal 
van de terechtzitting dient te worden 
vastgesteld (1). 

(VANBRABANT T. BORGUGNONS, LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, DE VER
ENIGDE PROVINCIEN N.V., GENERAL ACCIDENT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3619) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 maart 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Hoei; 

I. In zoverre de voorzien.ng van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 

de kosten van zijn voorziening en 1----------------
de verweerder Peruzzaro in de an
dere helft; verwijst de aldus beperk-

(1) Zie Cass., 12 juni 1973 (A. C., 1973, 987) 
en Cass., 28 maart 1979 (ibid., 1978-79, 890). 
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beslissing op de tegen verweerder, 
medebeklaagde, ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 153, 155, 190, 211 
van het Wetboek van Strafvordering en 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis eiser op 
strafrechtelijk gebied, wegens de telast
leggingen 1 tot 6 samen, veroordeelt tot 
een enkele gevangenisstraf van 15 dagen 
en tot een geldboete van 200 frank en 
hem wegens de telastlegging 6 (lees 5) 
voor een duur van twee maanden verval
len verklaart van het recht tot sturen, en 
op burgerlijk gebied, na de aansprake
lijkheid bij helften tussen de twee be
klaagden te hebben verdeeld, enerzijds, 
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij Borgugnons de helft van een frank 
te betalen bij wijze van provisionele ver
goeding en, anderzijds, de verweerders 
Borgugnons en General Accident veroor
deelt tot betaling van de helft van 31.931 
frank aan eiser wiens vordering het von
nis voor het overige afwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, het proces
verbaal van de terechtzitting van 24 fe
bruari 1984 van de Correctionele Recht
bank te Hoei waarin vermeld wordt dat 
de rechtbank de behandeling van de 
zaak « ab initio >> heeft hervat, niet vast
stelt dat eisers conclusie in hoger beroep 
op die terechtzitting is neergelegd 
(schending van de artikelen 153, 155, 190 
en 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring); 

tweede onderdeel, nu het niet mogelijk 
is vast te stellen of eiser zijn conclusie 
in hoger beroep heeft neergelegd op de 
terechtzitting van 24 februari 1984, het 
recht van verdediging van eiser is mis
kend (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel} : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

van de op 27 januari 1984 door de 
correctionele rechtbank gehouden 
terechtzitting waarop de rechters 
Olyff, Coster en de Liedekerke zit
ting hielden en waarbij eerstge
noemde als voorzitter optrad, vast
stelt dat de raadsman van eiser een 
conclusie neerlegt; dat die conclusie 
onder de vermelding van de datum 
van 27 januari 1984 is ondertekend 
door de rechter Olyff; dat, nadat de 
aldus samengestelde rechtbank op 
24 februari 1984 een vonnis had ge
wezen waarbij de heropening van 
de debatten werd bevolen en deze 
werd vastgesteld op de openbare te
rechtzitting van dezelfde dag, de 
rechtbank bestaande uit de onder
voorzitter Preud'homme en de rech
ters Mathieu en de Liedekerke de 
behandeling van de zaak << ab ini
tio » heeft hervat; dat de conclusie 
van eiser onder de vermelding van 
de datum 24 februari 1984 is onder
tekend door de ondervoorzitter 
Preud'homme; 

Overwegende dat blijkens die 
laatste vermeldingen de stukken 
van de rechtspleging vaststellen dat 
eiser zijn conclusie heeft neergelegd 
op de terechtzitting van de recht
bank die het bestreden vonnis heeft 
gewezen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het mid
del blijkt dat onderhavig onderdeel 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering betreft, de substantie
le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken Om die redenen, verwerpt de 
waarop het Hof vermag acht te voorzienmg; veroordeelt eiser in de 
slaan, blijkt dat het proces-verbaal kosten. 



74 HOF VAN CASSATIE Nr. 34 

12 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter: de ·h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 34 

2• KAMER - 12 september 1984 

STRAF- BEKLAAGDE WEGENS EEN WANBE
DRIJF VERWEZEN NAAR DE POLITIERECHT
BANK - AANNEMING VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN CORRECTIONELE 
STRAF - ONWETTIGE VEROORDELING. 

Wanneer de beklaagde bij beschikking 
van de raadkamer, met opgave van 
verzachtende omstandigheden, wegens 
een wanbedrijf naar de politierecht
bank is verwezen, kan noch de politie
rechtbank noch de correctionele recht
bank, in hager beroep rechtdoende, 
voor dat misdrijf een correctionele 
straf opleggen (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. BOUVE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 37D5) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

A. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissingen waarbij 
eiser wordt veroordeeld wegens de 
telastleggingen B, C, D en E : 

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

------------------------~ 
(1) Cass., 22 okt. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 120). 

B. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing waarbij 
verweerder wordt veroordeeld we
gens de telastlegging A (het op de 
openbare weg in het verkeer bren
gen van een niet verzekerd voer
tuig) : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 4, 5 van de wet van 4 oktober 
1867, 38, eerste lid, en 40, eerste lid, van 
het Strafwetboek, 

doordat de raadkamer, na te hebben 
geoordeeld dat er grond was om de straf
maat tot die van een politiestraf terug te 
brengen, bij de in kracht van gewijsde 
gegane beschikking van 17 oktober 1983, 
beklaagde, met opgave van verzachtende 
omstandigheden, naar de bevoegde poli
tierechtbank heeft verwezen, en dat het 
bestreden vonnis verweerder tot een 
geldboete van 100 frank en tot een ver
vangende gevangenisstraf van 15 dagen 
heeft veroordeeld, welke straffen hoger 
liggen dan het maximum van de toepas
selijke hoofd- en vervangende straf : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, door de verweerder Bou
ve te veroordelen tot een correctio
nele straf wegens een misdrijf dat 
werd gecontraventionaliseerd bij 
een in kracht van gewijsde gegane 
beschikking, een onwettige straf 
heeft uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen verweer
der wegens de telastlegging A inge
stelde strafvordering; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat· ver
wijst de aldus beperkte zaak 'naar 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel, zitting houdende in hoger be
roep. 

12 september 1984 - 2• kamer - Voor-
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 35 

2' KAMER - 12 september 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING 
VAN DE APPELRECHTER- MIDDEL GERICHT 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - INOBSERVATIESTELLING -
SCHRIFTELIJK EN MET REDENEN OMKLEED 
VERZOEK GERICHT TOT DE PROCUREUR-GE· 
NERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - HOF 
VAN BEROEP NIET VERPLICHT EROVER TE 
BESLISSEN. 

1o Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de beslissing 
van de eerste rechter, wanneer het 
cassatieberoep uitsluitend tegen de be
slissing van de appelrechter is gericht 
(1). 

2° Het hoi van beroep waarbij het hager 
beroep tegen een vonnis van de correc
tionele rechtbank aanhangig is, be
hoeft niet te beslissen op een vorde
ring tot inobservatiestelling, oak al 
gaat het om een schriftelijk en met re
denen omkleed verzoek dat tot de pro
cureur-generaal is gericht (2). (Art. 2, 
derde lid, Wet Bescherming Maat
schappij, vervangen bij wet van 1 juli 
1964.) 

(JACOBY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3794) 

Over het eerste middel, hieruit afge
Jeid dat het beroepen vonnis vaststelt 
dat vijf getuigen zijn verhoord, 

terwijl uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting blijkt dat slechts vier ge
tuigen zijn ondervraagd door de correc
tionele rechtbank : 

Overwegende dat het middel, nu 
het enkel de beslissing van de eer
ste rechter bekritiseert, niet ontvan
kelijk is daar de voorziening wordt 
gericht tegen de beslissing van de 
appelrechter; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest het verzoek tot 
inobservatiestelling van beklaagde af
wijst, 

terwijl de advocaat van laatstgenoem
de dat verzoek bij schrijven van 7 mei 
1984 heeft gericht aan de procureur-ge
neraal bij het Hof van Beroep te Luik en 
aan de magistraten van de kamer van 
beroep in correctionele zaken : 

Overwegende dat uit geen enkel 
gedingstuk blijkt dat een verzoek 
tot inobservatiestelling, overeen
komstig artikel 2, derde lid, van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij, aan de kamer van beroep 
in correctionele zaken gericht werd; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
HET HOF; _ Gelet op het bestre- voorziening; veroordeelt eiser in de 

den arrest, op 14 juni 1984 door het kosten. 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 12 september 1984 - 2' kamer - Voor
------------------1 zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver

(1) Cass., 17 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 177). 

(2) Cass., 26 jan. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
602). 

slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal- Advocaat: mr. J.M. Monville, 
Verviers. 
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Nr. 36 

2• KAMER - 12 september 1984 

(DE C ... FL., DE C ... FR., T ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3803) 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- TER- HET HOF; - Gelet op het bestre-
MIJN- STRAFZAKEN- MINDERJARIGE VER- den arrest, Op 20 juni 1984 gewezen 
DACHTE - ARREST WAARBIJ DE JEUGDKA- door de jeugdkamer van het Hof 
MER VAN RET HOF VAN BEROEP BESLIST DE van Beroep te Luik; 
ZAAK UIT HANDEN TE GEVEN EN ZE NAAR 
HET OPENBAAR MINISTERIE TE VERWIJZEN 
MET HET OOG OP VERVOLGING VOOR HET BE
VOEGDE GERECHT, ALS DAARTOE GROND BE
STAAT - GEEN GESCH!L INZAKE BEVOEGD
HEID - CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBE
SLISSING - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - JEUGDBESCHERMING - CASSATIE
BEROEP VAN DE OUDERS VAN EEN MINDER
JARIGE TEGEN EEN ARREST VAN DE JEUGD
KAMER VAN HET HOF VAN BEROEP - CASSA
TIEBEROEP NIET BETEKEND AAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE - NIET ONTV ANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

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

2" Niet ontvankelijk is het door de ou
ders van een minderjarig kind tegen 
een arrest van de jeugdkamer van het 
hoi van beroep ingestelde cassatiebe
roep dat niet aan het openbaar minis
terie werd betekend (2). 

(1) Cass., 15 april 1981 (A. C., 1980-81, 
nr. 475). 

(2) Zie Cass., 20 april 1983 (A.C., 1982-83, 
nr. 454) en 4 sept. 1984, supra, nr. 7, en de 
noot. 

I. Op de voorziening van Fr ... De 
c ... : 

Overwegende dat het arrest, nu 
het een maatregel van bewaring, be
heeding of opvoeding niet geschikt 
acht ten aanzien van eiser, met toe
passing van artikel 38 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, beslist de zaak 
uit handen te geven en ze naar het 
openbaar ministerie te verwijzen 
met het oog op vervolging voor het 
bevoegde gerecht als daartoe grond 
bestaat; 

Overwegende dat het hier gaat 
om een voorbereidende beslissing 
en een beslissing van onderzoek in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat ze 
geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voor de eind
beslissing is ingesteld en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorzieningen van Fl... 
De C ... en 0 ... T ... : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan het openbaar ministerie waarte
gen ze is gericht; 

Dat derhalve de voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de in de naam van de ei
sers ingediende memorie die geen 
betrekking heeft op de ontvankelijk-
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heid van de voorzieningen; verwerpt 
de voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

12 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
ca\),t-generaal - Advocaten : mrs. Riguel
le en Monseur, Luik. 

Nr. 37 

2' KAMER - 12 september 1984 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER- TERMIJN WAAROVER DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BE
SCHIKT OM OVER DAT HOGER BEROEP UIT
SPRAAK TE DOEN - SCHORSING VAN DETER
MIJN- VOORWAARDE. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER - TERMIJN WAAROVER DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BE
SCHIKT OM OVER DAT HOGER BEROEP UIT
SPRAAK TE DOEN - REGELS VOOR DE BERE
KENING VAN DIE TERMIJN. 

1o De bij art. 20, zevende lid, Wet Voorlo
pige Hechtenis voorgeschreven termijn 
van vijftien dagen waarbinnen de ka
mer van inbeschuldigingstelling uit
spraak moet doen over het hager be
roep van verdachte of van het open
baar ministerie tegen een beschikking 
van de raadkamer, wordt slechts ge
schorst tijdens de duur van het op ver
zoek van de verdediging verleend uit
stel; die termijn wordt niet geschorst 
wanneer het uitstei door de rechter 
ambtshalve wordt bevolen, oak al was 
het om de raadsman van verdachte in 
de gelegenheid te stellen de verdedi
ging van zijn client voor te bereiden. 

2o De artt. 644, eerste lid, Sv. en 53 
Ger. W. zijn niet van toepassing op de 
door art. 20, zevende lid, Wet Voorlopi
ge Hechtenis voorgeschreven termijn 
van ~jftien dagen. 

(DEBERGH) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3882) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 augustus 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 31 augustus 1984 gewezen be
schikking waarbij de dienende dag 
wordt bepaald op 12 september; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 20, zevende en achtste lid, van de 
wet op de voorlopige hechtenis, 664, eer
ste lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring, 48 en 53 van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat de voorlopige 
hechtenis van eiser, bij beschikking 
van de raadkamer van 3 augustus 
1984, is gehandhaafd; dat hij dezelf
de dag tegen die beschikking hager 
beroep heeft ingesteld; dat het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, de bestreden beschik
king bij arrest van 20 augustus 
heeft bevestigd; 

Overwegende dat dit arrest vast
stelt dat de zaak op de terechtzitting 
van 17 augustus « ambtshalve » is 
verdaagd tot 20 augustus ten einde 
de raadsman van de verdachte in de 
gelegenheid te stellen zijn client te 
verdedigen, en beslist dat, nu de bij 
artikel 20, zevende lid, van de wet 
op de voorlopige hechtenis bepaalde 
termijn om over het hager beroep 
uitspraak te doen, is verstreken op 
zaterdag 18 augustus, die termijn 
met toepassing van de artikelen 644 
van het W etboek van Strafvorde
ring, 48 en 53 van het Gerechtelijk 
Wetboek, is verlengd tot de eerstvol
gende werkdag, namelijk maandag 
20 augustus; 

Overwegende dat, enerzijds, 
krachtens artikel 20 van de wet van 
20 april 1874 de kamer van inbe
schuldigingstelling uitspraak doet, 
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met voorrang hoven alle andere za
ken, het openbaar ministerie en de 
verdachte of zijn raadsman gehoord; 
dat de stand van zaken ongewijzigd 
blijft totdat over het hoger beroep is 
beslist, voor zover dit geschiedt bin
nen vijftien dagen nadat het beroep 
is ingesteld; dat die termijn evenwel 
wordt geschorst tijdens de duur van 
het uitstel verleend op verzoek 
van de verdediging; dat die termijn 
nochtans niet wordt geschorst wan
neer de verdaging van de zaak 
« ambtshalve » is bevolen, zoals het · 
bestreden arrest vaststelt; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
artikelen 644, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, 48 en 
53 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet van toepassing zijn op de bij ar
tikel 20, zevende lid, van de wet van 
20 april 1874 bepaalde termijn; · 

Dat, derhalve, het bestreden ar
rest de in het middel opgegeven 
wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

12 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende, 
conclusie van van de h. Krings, procu
reur-generaal - Advocaat: mr. F. Ver
heggen, Luik. 

Nr. 38 

1 • KAMER - 13 september 1984 

GELMATIGE OPROEPING VAN DE GENEES
HEER VOOR DE PROVINCIALE RAAD VAN DE 
ORDE- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE 
RAAD VAN BEROEP - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL. 

2° GENEESKUNDE - ORDE DER GENEES
HEREN - TUCHTPROCEDURE - ONREGELMA
T!GE OPROEPING VAN DE GENEESHEER VOOR 
DE PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE - MID
DEL NIET VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
BEROEP- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA-
KEN - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD 
VAN BEROEP - BEHANDELING MET GESLO
TEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN DEVER
SLAGGEVER VAN DE PROVINCIALE RAAD -
MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE RAAD 
VAN BEROEP - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

4° GENEESKUNDE - ORDE DER GENEES
HEREN - TUCHTPROCEDURE - RAAD VAN 
BEROEP - BEHANDELING MET GESLOTEN 
DEUREN - AANWEZIGHEID VAN DE VERSLAG
GEVER VAN DE PROVINCIALE RAAD - MID
DEL NIET VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN 
BEROEP- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTPROCEDURE - ORDE DER GENEESHE
REN- RAAD VAN BEROEP- BEHANDELING 
MET GESLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID 
VAN DE VERSLAGGEVER VAN DE PROVIN
CIALE RAAD - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE RAAD VAN BEROEP- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- TUCHT
PROCEDURE - ORDE DER GENEESHEREN -
RAAD VAN BEROEP- BEHANDELING MET GE
SLOTEN DEUREN - AANWEZIGHEID VAN DE 
VERSLAGGEVER VAN DE PROVINCIALE RAAD 
- GEEN SCHENDING VAN ART. 6.1 EUROPEES 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

1o en 2° Niet ontvankelijk is het middel 
waarin de onregelmatige oproeping, 
voor de provinciale raad van de Orde, 
van de betrokken geneesheer wordt 
aangevoerd als het niet aan de raad 
van beroep van de Orde der Geneeshe
ren is voorgelegd v66r elk verweer 
over de zaak zelf (1). 

(1) Zie Cass., 19 aug. 1981 (A.C., 1980-81, 
1° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA- nr. 650) en 21 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 309) 

KEN - ORDE DER GENEESHEREN - ONRE- met cone!. proc.-gen. Duman. 
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3", 4" en 5" Niet ontvankelijk is het mid
del dat voor het eerst voor het Hot 
wordt aangevoerd en gegrond is op 
schending van het recht van verdedi
ging en van het gezag van het rechter
lijk gewijsde, omdat de verslaggever 
van de provinciale raad van de Orde 
der Geneensheren, overeenkomstig 
art. 20, § 2, K.B. van 10 nov. 1967, niet
tegenstaande de behandeling met ge
sloten deuren, de debatten voor de 
raad van beroep van de Orde heeft bij
gewoond (2). 

6" Uit de enkele omstandigheid dat de 
verslaggever van de provinciale raad 
van de Orde der Geneesheren, niette
genstaande de behandeling met geslo
ten deuren, de debatten voor de raad 
van beroep heeft bijgewoond, kan niet 
worden afgeleid dat de zaak niet eer
lijk is behandeld door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke in
stantie in de zin van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens (3). 

(M ... T. ORDE DER GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7100) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 november 1983 
door de franstalige raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 24, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 6 februari 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der Ge
neesheren, 

doordat de bestreden beslissing de 
tuchtrechtelijke beslissing van de raad 
van de Orde der Geneesheren van de 
provincie Luxemburg van 17 maart 1983 
bevestigt met de enige wijziging dat de 
aan eiser opgelegde schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen van 
zes maanden tot vier maanden wordt 
verminderd, 

(2) Zie Cass., 21 jan. 1983 (A.C., 1982-83, 

nr. 294) en 14 april 1983 (ibid., nr. 441). 

(3) Zie Cass., 18 jan. 1984 (A.C., 1983-84, 
nr. 260). 

terwijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
provinciale raad, bij een met redenen 
omklede beslissing en nadat de verslag
gever van het dagelijks bestuur zijn rap
port had voorgelezen, heeft geoordeeld 
dat eiser voor zijn gerecht moest ver
schijnen; de provinciale raad aldus niet 
regelmatig kennis heeft genomen van de 
tuchtzaak waarover hij heeft beraad
slaagd en uitspraak heeft gedaan; de re
gels betreffende de aanhangigmaking in
zake tuchtvervolgingen regels van open
bare orde zijn waarvan de miskenning 
leidt tot nietigheid van de beroepen be
slissing; de bestreden beslissing, welke 
die beroepen beslissing bevestigt met 
een enkele wijziging, die nietigheid heeft 
overgenomen; ze bijgevolg het in het 
middel aangewezen artikel 24, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970 schendt: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, alvorens 
zich voor de franstalige raad van be
roep van de Orde der Geneesheren 
over de zaak zelf te verdedigen, 
heeft aangevoerd dat de provinciale 
raad van de Orde geen met redenen 
omklede beslissing had genomen 
hem voor zijn gerecht te doen ver
schijnen of dat de hem toegezonden 
oproeping onregelmatig was; 

Dat het middel, dat voor het eerst 
voor het Hof is opgeworpen, niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, op 4 november 1950 on
dertekend te Rome en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 96 van de 
Grondwet, 20, § 2, tweede lid, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, 19 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970 tot regeling van de 
organisatie en de werking der raden van 
de Orde der Geneesheren, 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, alsmede van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
recht van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing, die de 
tuchtrechtelijke beslissing van de raad 
van de Orde der Geneesheren van de 
provincie Luxemburg van 17 maart 1983 
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bevestigt met de enige wijziging dat de 
aan eiser opgelegde schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen van 
zes maanden tot vier maanden wordt 
verminderd, is uitgesproken na debatten 
die op de terechtzitting van 21 juni 1983 
hebben plaatsgehad; uit de vaststellingen 
van het proces-verbaal van die zitting 
blijkt dat « dokter Derenne, verslaggever 
van de provinciale raad van de provincie 
Luxemburg en door die raad aangewe
zen krachtens artikel 20, § 2, van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Geneesheren, de 
debatten bijwoont >>, 

terwijl uit de bestreden beslissing 
blijkt dat de raad van beroep, na te heb
ben vastgesteld dat eiser verzocht om 
zitting te houden met gesloten deuren, 
zowel voor het onderzoek van zijn zaak 
als voor de uitspraak van de beslissing 
in hoger beroep, « zijn verzoek heeft 
ingewilligd >>; het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 21 juni 1983 ook ver
meldt : « de raad van beroep beslist de 
zaak met gesloten deuren te behande
len >>; bovendien artikel 20, § 2, tweede 
lid, waarvan sprake is in het proces-ver
baal van die terechtzitting, bepaalt dat 
« de raad van beroep de verslaggever 
van de provinciale raad mag horen, die 
aan het onderzoek in eerste aanleg heeft 
deelgenomen >>; deze van het gemeen 
recht afwijkende bepaling eng moet wor
den uitgelegd; uit het recht van de raad 
van beroep om die verslaggever te horen 
niet valt af te leiden dat deze door de 
provinciale raad zou zijn aangewezen om 
de debatten bij te wonen en evenmin dat 
hij het recht zou hebben ze bij te wonen 
niettegenstaande de beslissing de zaak 
met gesloten deuren te behandelen; daar
uit volgt dat eiser voor het onderzoek 
van zijn zaak niet de discrete behande
ling heeft gekregen die hij naar behoren 
had gevraagd en waartoe de raad van 
beroep had besloten in een beslissing 
die, vanaf de uitspraak ervan, gezag van 
gewijsde had (schending van de artike
len 96 van de Grondwet, 20, § 2, tweede 
lid, van het koninklijk besluit nr. 79, 19 
van het koninklijk besluit van 6 februari 
1970, en 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die in het middel zijn aangewe
zen); bovendien het feit dat de verslagge
ver van het tuchtrechtscollege van eerste 
aanleg de debatten heeft bijgewoond, in
breuk maakt op het recht van verdedi
ging van eiser (schending van het in het 
middel bedoeld algemeen rechtsbeginsel) 
en een miskenning is van zijn recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak 

door een onpartijdige en onafhankelijke 
rechterlijke instantie (schending van ar
tikel 6.1 van het in het middel bedoelde 
Verdrag); bijgevolg de beslissing, die is 
gewezen na de debatten die de verslag
gever van de provinciale raad heeft bij
gewoond niettegenstaande een beslissing 
de zaak met gesloten deuren te behande
len, nietig is (schending van alle in het 
middel aangewezen bepalingen) : 

Overwegende dat, wanneer een 
tuchtprocedure valt onder artikel 6.1 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, de zaak in 
het openbaar moet worden behan
deld; 

Dat het recht om af te zien van de 
openbaarheid van de debatten een 
waarborg is waarvan de betrokken 
personen het nut en de grenzen 
dient te beoordelen en geen substan
tiele rechtsvorm is; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat eiser heeft ver
zocht om zijn zaak met gesloten 
deuren te behandelen en hem zulks 
is toegekend; dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat hij voor de 
raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren zou hebben aange
voerd dat het feit dat de verslagge
ver van de provinciale raad de de
batten heeft bijgewoond, een mis
kenning was van de beslissing dat 
de zaak met gesloten deuren moest 
worden behandeld; 

Dat het middel, in zoverr het aan
voert dat het recht van verdediging 
en de andere wettelijke bepalingen 
dan artikel 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den zijn geschonden, nieuw en bij
gevolg niet ontvankelijk is; 

Dat voorts uit de enkele omstan
digheid dat de verslaggever van de 
provinciale raad de debatten voor de 
raad van beroep heeft bijgewoond, 
niet volgt dat de zaak niet eerlijk 
door een onafhankelijke en onpar
tijdige rechterlijke instantie is be
handeld in de zin van voormeld arti
kel 6.1; 
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Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

13 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn. 

Nr. 39 

1• KAMER - 13 september 1984 

1° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE IN-
STANTIE TUCHTRECHTSCOLLEGE 
SAMENSTELLING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - ORDE DER GENEESHEREN - HER
STEL DOOR DE RAAD VAN BEROEP VAN EVEN
TUELE SCHENDINGEN VAN ART. 6.1 DOOR DE 
RAAD VAN EERSTE AANLEG. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
TUCHTSANCTIE IN HOGER BEROEP VER
ZWAARD OP HET ENKEL HOGER BEROEP VAN 
DE BETROKKEN GENEESHEER - GEEN 
SCHENDING VAN HET VERDRAG. 

4° HOGER BEROEP - ORDE DER GENEES
HEREN- RAAD VAN BEROEP- VERZWARING 
VAN DE DOOR DE PROVINCIALE RAAD VAN 

KEN PERSOON - REGEL GEGROND OP 
ART. 202 SV. EN NIET OP EEN ALGEMEEN BE
GINSEL. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
NORM VAN INTERNATIONAAL VERDRAGS
RECHT MET RECHTSTREEKSE GEVOLGEN IN 
DE INTERNE ORDE HEEFI' VOORRANG BOVEN 
DE NORM VAN INTERN RECHT - GROND
SLAG. 

1• Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtrechtscollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit Jeden die hetzelfde of 
een soortgelijk beroep uitoefenen of 
dezelfde professionele hoedanigheid 
hebben als de personen die voor hen 
verschijnen, kan niet worden afgeleid 
dat dit college niet onafhankelijk en 
niet onpartijdig is, met name in de zin 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens (1). 

2• Het recht op een eerlijk proces wordt 
niet geschonden door het enkel feit dat 
dit recht niet in acht zou zijn genomen 
door de rechter van eerste aanleg; een 
eventuele schending van dit recht 
wordt hersteld als de appelrechter de 
wet in acht neemt (2). 

a·, 4• en 5• Art. 25, § 4, K.B. nr 79 van 10 
nov. 1967 volgens hetwelk de raad van 
beroep van de Orde der Geneesheren, 
met een tweederdemeerderheid, de 
door de provinciale raad uitgesproken 
sanctie mag verzwaren, is niet onver
enigbaar met art. 6.1 Europees Ver
drag Rechten van de Mens en even
min met een zogenaamd algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de toe
stand van een vervolgd persoon niet 
mag worden verzwaard als deze aileen 
hager beroep heeft ingesteld (3). 

6° De voorrang, boven de internrechte
Jijke norm, van de norm van interna
tionaal verdragsrecht die rechtstreekse 
gevolgen heeft in de interne rechtsorde 
vloeit voort uit de aard van het inter
nationaal verdragsrecht en niet uit de 
Grondwet (4). 

DE ORDE UITGESPROKEN SANCTIE - VEREIS- I-----------------
TEN - ART. 25, § 4, K.B. NR. 79 VAN 10 NOV. 
1967. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - REGEL VOLGENS WELKE EEN 

(1) Cass., 30 april 1982 (A.C., 1981-82, nr. 510) 
en 17 dec. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 236). 

(2) en (3) Zie Cass., 4 april 1984 
(A.C., 1983-84, nr. 448). 

SANCTIE NIET MAG WORDEN VERZWAARD OP (4) Zie Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1140) 
HET ENKEL HOGER BEROEP VAN DE BETROK- en 21 jan. 1983 (A. C., 1982-83, nr. 294). 
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(N ... T. ORDE DER GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7105) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1983 
door de franstalige raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6.1 van het Euroc 
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, op 4 november 1950 on
dertekend te Rome en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, en 107 van de 
Grondwet, alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat is neergelegd in artikel 202 
van het Wetboek van Strafvordering, val
gens hetwelk, op het enkel hoger beroep 
van degene die strafrechtelijk wordt ver
volgd, zijn toestand niet mag worden 
verzwaard, 

doordat, op het enkel hoger beroep 
van eiser, de bestreden beslissing die,' 
met wijziging van de beroepen beslissing 
alleen in zovere ze eiser als tuchtsanctie 
gedurende zes maanden had geschorst in 
het recht de geneeskunde uit te oefenen, 
maar met overneming van de overwegin
gen van de provinciale raad om te zeg
gen dat de vier telastleggingen bewezen 
waren gebleven, eiser als sanctie schrapt 
van de lijst van de Orde der Geneeshe
ren, is gewezen met een meerderheid 
van twee derde van de stemmen van de 
aanwezige !eden van de franstalige raad 
van beroep van de Orde der Geneeshe
ren, die was samgensteld uit vier magis-. 
traten, onder wie de voorzitter, en vijf 
doctors in de geneeskunde, 

terwijl, eerste onderdeel, de raad van 
beroep die uitspraak heeft gedaan op de 
tuchtvervolging tegen eiser, geen, in de 
zin van de in het middel aangewezen ar
tikel 6.1, onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie was waarbij de 
zaak eerlijk is behandeld, daar dit 
rechtscollege, dat moest oordelen over de 
toepassing, zo niet over de wetenschap
pelijke waarde, van de behandeling van 
de verslaafden door eiser, 1° was samen
gesteld uit een meerderheid van genees
heren, die door de provinciale raden wa
ren verkozen en herkiesbaar waren; 2° op 

grond van een onderzoek door het dage
lijks bestuur van de provinciale raad dat, 
benevens de assessor, enkel was samen
gesteld uit geneesheren, uitspraak heeft 
gedaan over een telastlegging van de uit
sluitend uit geneesheren samengestelde 
provinciale raad, en over normen van 
plichtenleer welke zijn goedgekeurd door 
dezelfde raad die aldus achtereenvolgens 
als verordenende macht, vervolgende 
partij en ten slotte als rechter optreedt 
(schending van alle in het middel aange
wezen beginselen en bepalingen); 

tweede onderdeel, een eerlijke behan
deling van de zaak door een onafhanke
lijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie, in de zin van het in het middel 
aangewezen artikel 6.1, vereist dat bij de 
procedure het recht van verdediging in 
acht wordt genomen alsook het alge
meen rechtsbeginsel, dat in artikel 202 
van het Wetboek van Strafvordering is 
neergelegd, volgens hetwelk, op het en
kel hoger beroep van degene die straf
rechtelijk wordt vervolgd, zijn toestand 
niet mag worden verzwaard; dit beginsel 
van toepassing is in tuchtzaken, althans 
wanneer de verweten disciplinaire te
kortkoming ook een inbreuk is op de 
strafwet, zoals het onderhouden van de 
verslaafdheid; daaruit volgt dat de raad 
van beroep, waarbij enkel eiser hoger 
beroep heeft ingesteld, de door de pro
vinciale raad uitgesproken sanctie niet 
kon verzwaren zonder artikel 6.1 en de 
algemene rechtsbeginselen als aangewe
zen in het middel, te schenden, en bijge
volg artikel 25, § 4, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1979 niet 
kon toepassen zonder artikel 107 van de 
Grondwet te schenden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, uit de 

enkele omstandigheid dat een tucht
rechtscollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit leden die hetzelfde 
of een soortgelijk beroep uitoefenen, 
of die dezelfde professionele hoeda
nigheid hebben als de personen die 
door dat rechtscollege worden be
recht, niet kan worden afgeleid dat 
dit rechtscollege niet onafhankelijk 
en niet onpartijdig is, met name in 
de zin van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
bestreden beslissing er gewis op 
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wijst dat << de raad van beroep de 
overwegmgen die de provinciale 
raad van Brabant in haar tuchtbe
slissing van 9 oktober 1982 heeft ge
geven slechts kan overnemen », 
maar, na elk van de tegen eiser aan
genomen grieven te hebben ontleed, 
oordeelt dat uit het onderzoek door 
de raad van beroep en uit alle door 
die raad in aanmerking genomen 
elementen volgt dat de vier telast
leggingen tegen dokter N ... bewezen 
zijn gebleven; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing dus over de zaak zelf uit
spraak doet met een eigen motive
ring en volgens een procedure waar
tegen, als zodanig, eiser geen enkele 
specifieke grief heeft aangevoerd; 
dat eiser inzonderheid niet betoogt 
dat aan de raad van beroep zou zijn 
gevraagd vast te stellen dat het on
derzoek in eerste aanleg onvolledig 
of partijdig was geweest of dat de 
raad van beroep de schending van 
de regel inzake onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid zou hebben over
genomen die de raad van eerste 
aanleg zou hebben begaan; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid, door verweerster tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel niet ontvankelijk 
is in zoverre het de schending van 
artikel 107 van de Grondwet aan
voert: 

Overwegende dat, wanneer er een 
conflict bestaat tussen een intern
rechtelijke norm en een norm van 
internationaal recht die recht
streekse gevolgen heeft in de inter
ne rechtsorde, de door het Verdrag 
bepaalde regel moet voorgaan; dat 
de voorrang van die regel voort
vloeit uit de aard zelf van het inter
nationaal verdragsrecht en niet uit 
de Grondwet; · 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden aangenomen; 

Over het overige van het middel : 
Overwegende dat de wetgever het 

recht heeft om in een bepaalde rna-

terie de uitoefening van het recht 
van verdediging aan bijzondere re
gels te onderwerpen; 

Dat, naar luid van artikel 25, § 4, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Or
de der Geneesheren, de raad van 
beroep van de Orde, met een twee
derdemeerderheid, de door de pro
vinciale raad uitgesproken sanctie 
kan verzwaren; 

Dat die bepaling niet onverenig
baar is met de vereisten van een 
eerlijk proces die in artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden zijn vastgesteld; 

Overwegende dat de regel volgens 
welke, op het enkel hoger beroep 
van degene die strafrechtelijk wordt 
vervolgd, zijn toestand niet mag 
worden verzwaard, gegrond is op ar
tikel 202 van het W etboek van Straf
vordering en niet van toepassing is 
op de bij het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 gere
gelde materie; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, die overeenkomstig artikel 
25, § 4, van dat besluit is gewezen, 
derhalve noch dat Verdrag noch de 
door door eiser aangevoerde begin
selen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Draps en De Bruyn. 
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Nr. 40 

1' KAMER - 13 september 1984 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VERBOD 
VOOR DE RECHTER OM ZIJN BESLISSING TE 
DOEN STEUNEN OP ZIJN PERSOONLIJKE WE
TENSCHAP VAN DE FElTEN. 

Niet wettig is de beslissing die het voor 
het Hof niet mogelijk maakt na te 
gaan of de rechter zijn beslissing heeft 
doen steunen op de gegevens die regel
matig bij de debatten zijn overgelegd 
en waarover de partijen vrij tegen
spraak hebben kunnen voeren, dan 
wei op zijn persoonlijke kennis van de 
feiten (1). 

(J ... T. D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7113) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het beginsel 
van de beschikkingsmacht van de par
tijen, van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging en van 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
nu het niet zegt op welk regelmatig over
gelegd bewijsmateriaal het die bewering 
heeft gegrond, in het onzekere laat of 
die feitelijke vaststellingen berusten op 
een wettelijk bewijs dan wel op de per
soonlijke wetenschap die de rechter bui
ten het proces heeft verkregen, zodat het 
Hof door die lacune geen controle kon 
uitoefenen op de motivering van het von
nis en dit dus niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en evenmin naar recht 
is verantwoord (schending van alle in 
het middel aangewezen bepalingen); 

tweede onderdeel, het aldus door de 
rechtbank aangevoerde feit niet blijkt uit 
enig gedingstuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, en ook niet uit enig docu
ment waarnaar een dergelijk stuk zou 
verwijzen en dus de uitdrukking blijkt te 
zijn van een persoonlijke wetenschap die 
de rechter buiten het proces heeft ver
kregen, zodat het vonnis dat zijn be
schikkende gedeelte doet steunen op fei
ten die de rechtbank zelf kent en 
waarover de partijen geen tegenspraak 
hebben kunnen voeren, niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
alle in het middel aangewezen bepalin
gen en inzonderheid van de artikelen 
1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van het beginsel van de beschik
kingsmacht van de partijen) en, wegens 
dit gebrek aan tegenspraak, het recht 
van verdediging van eiser miskent 
(schending van het algemeen beginsel in
zake het recht van verdediging) : 

artikel 97 van de Grondwet, Over het middel in zijn geheel : 
doordat het vonnis eiser veroordeelt 

tot betaling aan verweerster van een uit- Overwegende dat het bestreden 
kering tot levensonderhoud van 35.000 vonnis voor de vaststelling van het 
frank per maand, die is berekend op bedrag van de uitkering dat, gelet 
grond van de levenswijze van de partijen op de inkomsten en mogelijkheden 
tijdens het samenleven en van de huidi- van verweerster, in haar bestaan 
ge inkomsten van de partijen, op grond kan voorzien in omstandigheden als 
dat « als (eiser) niet zo lang had gewacht die welke zij genoot gedurende het 
om in hoger beroep te concluderen, hij 
eventueel de standing van zijn nieuwe samenleven, onder andere steunt op 
villa verborgen had kunnen houden het roerend fortuin dat eiser zou be
waarover in de pers was gesproken naar zitten en dat zou zijn gebleken uit 
aanleiding van de diefstal in november artikelen in de pers naar aanleiding 
1982 ten nadele (van eiser) voor een be- van een diefstal waarvan hij het 
drag van ongeveer 20.000.000 frank aan slachtoffer is geweest; 
juwelen en van 6.000.000 frank aan ef- Dat het Hof echter, daar er dien-
fecten ''• -----------------! aangaande geen andere bijzonderhe

den zijn gegeven, niet kan nagaan 
(1) Zie Cass., 8 sept. 1980 (A.C., 1980-81, 

nr. 14) en 23 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 137). 
of de rechter uitspraak doet op 
grond van regelmatig in het geding 
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gebrachte elementen waarover de 
partijen vrij tegenspraak hebben 
kunnen voeren, dan wel of hij, inte
gendeel, op zijn persoonlijke weten
schap van de feiten steunt; 

Dat de beslissing bijgevolg de 
wettelijke bepalingen en de algeme
ne rechtsbeginselen die zijn aange
wezen in het middel, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hoei, zitting houdende in ho
ger beroep. 

13 september 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Simont. 

Nr. 41 

2' KAMER - 14 september 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN - VOORZIENING OP STRAFFE 
VAN VERV AL IN TE STELLEN BINNEN DE TER
MIJN VAN EEN MAAND, TE REKENEN VAN DE 
KENNISGEVING VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. 

De voorziening in cassatie tegen een be
slissing van de bestendige deputatie 

slissing (1). (Art. 4 wet 22 januari 1849; 
art. 2 wet van 22 juni 1865; art. 16 wet 
van 22 juni 1877.) 

(BRANTS T. GEMEENTE GRIMBERGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1158 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 december 1982 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
bant, uitspraak doende over een 
bezwaar inzake een gemeentebelas
ting op ongebouwde percelen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 4, tweede lid, van de wet van 22 
januari 1849, als gewijzigd door arti
kel 2 van de wet van 18 maart 1874, 
de voorziening tegen de beslissingen 
van de bestendige deputatie in za
ken van directe belastingen op straf
fe van verval dient te worden inge
steld binnen de termijn van een 
maand, te rekenen van de kennisge
ving van de bestreden beslissing; 

Overwegende dat uit de proces
stukken ten deze blijkt dat van deze 
beslissing op 29 december 1982 aan 
eiser kennis is gegeven en dat de 
verklaring van voorziening gedaan 
is ter griffie van de provincieraad op 
21 juni 1983, dus buiten evenbedoel
de termijn; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

14 september 1984 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

inzake directe gemeente- of provincie- 1----------------
belastingen dient, op straffe van ver
val, te worden ingesteld binnen de ter
mijn van een maand te rekenen van 
de kennisgeving van de bestreden be-

(1) Cass., 6 feb, 1981, A.R. nr. F 849 N 
(A.C., 1980-81, nr. 338); zie de noot onder het 
volgend arrest van 14 sept. 1984, A.R. 
nr. F 1159 N. 
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'Nr. 42 

1' KAMER - 14 september 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- DIRECTE GEMEENTEBELASTING - BESLIS
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE -
VERPLICHTING DE VOORZIENING, OP STRAF
FE VAN VERVAL, BINNEN TIEN DAGEN TE BE
TEKENEN AAN DE PARTIJ TEGEN WIE ZIJ IS 
GERICHT. 

De voorziening in cassatie tegen de be
slissing, waarbij de bestendige deputa
tie van een provincieraad uitspraak 
doet over het bezwaar van een belas
tingplichtige inzake directe gemeente
belastingen, moet, op straffe van ver
val, binnen tien dagen worden bete
kend aan de partij tegen wie zij is 
gericht (1). (Wet 22 jan. 1849, art. 4; 
wet 22 juni 1865, art. 2; wet 18 maart 
1874, art. 2; wet 22 juni 1877, art. 16.) 

{1) Art. 4 Octrooiwet van 22 jan. 1849 (waar
van geen officiiHe Nederlandse vertaling be
staat) bepaalt in zijn tweede lid dat de betrok
ken partijen hun yoorziening in cassatie 
moeten instellen binnen de termijn van een 
maand na de « notification » en, in zijn vierde 
lid, dat de voorziening, op straffe van verval, 
binnen tien dagen dient te worden « notifie » · 
aan de partij tegen wie zij is gericht. 

Hoewel in die twee !eden dezelfde termen 
« notification-notifie » voorkomen, zijn de 
vormvoorschriften ervan niet dezelfde. Het 
vormvoorschrift « notification », bedoeld in het 
tweede lid, is een « kennisgeving », in de echte . 
zin van het woord, als bepaald in art. 32, 2', 
Ger.W. Zie in dat verband het Nederlands ar
rest van het Hof, d.d. 14 sept. 1984, A.R. 
nr. F 1158 N, waarin de woorden voorkomen 
« dat van de beslissing ... aan eiser kennis is 
gegeven », wat in het Frans is vertaald als 
volgt : « qu'il a ete donne connaissance au de-

(BELLEFROID T. STAD LEUVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1159 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 mei 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro· 
vincieraad van Brabant gewezen; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 4 van de wet van 22 janua
ri 1849, gewijzigd door artikel 53, 
vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Ge
rechtelijk Wetboek, 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en 16 van de wet 
van 22 juni 1877, de voorziening, op 
straffe van verval, binnen tien da
gen na de verklaring, bij deurwaar
dersexploot moet worden betekend 
aan de partij tegen wie zij gericht 
is; 

Overwegende dat uit de proces
stukken niet blijkt dat de voorzie
ning aan verweerster betekend is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

14 september 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Tournicourt, Brussel. 

mandeur de Ia decision attaquee ». 1·--'------------------
Wanneer het echter gaat om het vormvoor- ~kt. 1981, A.R. nr. F 910 N; 11 dec. 1981, A.R. 

schrift van het vierde lid in hetzelfde artikel nr. F 934 F; 9 maart 1982, A.R. nr. F 878 N; 
heeft de wetgever ten onrechte de term « noti- 11 maart 1982, A.R. nr. F 571 F; 3 juni 1982, 
fication » gebruikt; dat woord beoogt namelijk A.R. nr. F 573 F : zie Bull. en Pas., 1982, I, 
een betekening, in de zin van art. 32, 1", biz. 14, 54, 310, 499, 809, 819 en 1154) terwijl in 
Ger.W. Het geannoteerde arrest verklaart na- het Nederla.nds aileen de juiste termen « bete
der dat de voorziening bij deurwaarders- kening-betekend , voorkomen (A.C., 1981-82, 
exploot moet worden betekend aan de partij nrs. 5, 29, 154, 242, 401, 408 en 591). 
tegen wie zij is gericht. Maar diezelfde Nederlandse termen « bete-

In de vroegere rechtspraak was dat onder- kening-betekend , worden dan niet weer cor-
scheid niet altijd duidelijk. rect gebruikt wanneer het over he.~ vormvoor-

In verband met de toepassing van het vierde schrift gaat, dat in het tweede lid is bedoeld 
lid van dat artikel heeft het Hof in het Frans Cass., 6 feb. 1981 (A.C., 1980-81, nr 338, met de 
« notification-notifie » en « signification-signi- arresten in voetnoot 1). Eigenlijk had men 
fie » door elkaar gebruikt (3 sept. 1981, A.R. daar de woorden « kennisgeving-kennis gege
nr. F 550 F; 11 sept. 1981, A.R. nr. F 883 N; 30 ven >> moeten schrijven. 
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Nr. 43 

1• KAMER - 14 september 1984 

1° BESLAG - BEWAREND BESLAG - GE

RECHTELIJK WETBOEK. ART. 1420 - BESLAG
LEGGING ZONDER VOORAFGAANDE BESCHIK
KING VAN DE RECHTER- BEGRIP. 

2° BESLAG - BEWAREND BESLAG - GE
RECHTELIJK WETBOEK, ART. 1420 - VORDE
RING TOT OPHEFFING VAN HET BESLAG -
GRONDSLAG VAN DE VORDERING 
BEVOEGDHEDEN VAN DE BESLAGRECHTER. 

1 o Art. 1420 Ger. W., betreffende de geval
len waarin bewarend beslag kan wor
den gelegd zonder voorafgaande be
schikking van de rechter, geldt onder 
meer wanneer het beslag is gelegd 
krachtens een vonnis. 

2° Art. 1420 Ger. W., volgens hetwelk, in 
de gevallen waarin bewarend beslag 
kan worden gelegd zonder vooraf
gaande beschikking van de rechter, de 
beslagene de beslaglegger voor de 
beslagrechter kan dagvaarden ten 
einde de opheffing van het beslag te 
doen gelasten, houdt in dat de vorde
ring tot opheffing van het beslag kan 
worden gegrond op de omstandigheid 
dat het geval niet spoedeisend is; het 
staat derhalve aan de beslagrechter 
over de urgentie te oordelen. (Artt. 
1413, 1414 en 1420 Ger.W.) 

(« UN!MAR , N.V. 
T. " COSMOPLATICA E. EFTHYMIADES S.A. » 

MAATSCHAPPIJ NAAR GRIEKS RECHT) 

ARREST 

(A.R. nr. 4245) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 23, 25, 1413, 1414 en 1420 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering tot opheffing van 
het door verweerster op roerende goede-

ren gelegd bewarend beslag en tot beta
ling door verweerster van een schadever
goeding van 500.000 frank verwerpt, op 
grand : « dat om motieven door het hof 
(van beroep) beaamd en door be
roepsconclusies niet weerlegd, de eerste 
rechter terecht de oorspronkelijke verde
ring van (eiseres) ongegrond heeft ver
klaard; dat de stelling van (eiseres) val
gens dewelke de toelating om bewarend 
beslag te leggen bij toepassing van arti
kel 1414 van het Gerechtelijk Wetboek 
geen andere of meer rechtsgevolgen kan 
hebben dan de toelating verleend door 
de beslagrechter bij toepassing van arti
kel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zodat in beide gevallen de hoogdringend
heid zowel de maatstaf als de grondslag 
van de bewarende maatregel dient te 
zijn, aan artikel 1414 van het Gerechte
lijk Wetboek een bijkomende voorwaar
de oplegt die de wet niet heeft voor
zien », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres ge
rechtigd was de opheffing van het door 
"verweerster gelegd bewarend beslag op 
haar roerende goederen te vorderen bij 
gebrek aan urgentie; het feit dat dit be
warend beslag gelegd werd ingevolge 
een vonnis dat als toelating geldt om be
slag te leggen, niets afdoet aan het recht 
van eiseres om opheffing van het bewa
rend beslag te vorderen bij gebrek aan 
urgentie; bewarend beslag steeds gelegd 
wordt op risico van de beslagleggende 
schuldeisers en het bestaan van een von
nis daaraan niets verandert; ook in dat 
laatste geval de beslagrechter de urgen
tie kan beoordelen (schending van de ar
tikelen 1413, 1414 en 1420 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres, in haar 
grievenschrift uitdrukkelijk staande 
hield dat de beslagrechter ten onrechte 
geoordeeld had dat de rechtbank van 
koophandel in haar vonnis van 25 fe
bruari 1981 over de grand van de zaak, 
stelling zou hebben genomen over het 
spoedeisend karakter vereist om bezwa
rend beslag te leggen, en dat inderdaad 
niets te lezen staat in het vonnis om
trent het al dan niet verbod opleggen 
van het bewarend beslag of het al dan 
niet spoedeisend karakter; het arrest de 
vordering van eiseres verwerpt zonder 
op dit verweer te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het feit dat krachtens 
artikel 144 van het Gerechtelijk Wetboek 
elk vonnis geldt om bewarend beslag te 
leggen voor de uitgesproken veroordelin
_gen, tenzij anders is beslist, geenszins 
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tot gevolg heeft dat het vonnis van 25 fe
bruari 1981 van de rechtbank van koop
handel dat eiseres veroordeeld heeft tot 
betaling van een bedrag van 643.500 
frank, zonder desaangaande iets anders 
te beslissen, zeker niet inhoudt dat het 
gezag van gewijsde van dit vonnis zou 
verhinderen dat eiseres de opheffing van 
het bewarend beslag zou vragen bij ge
brek aan urgentie, aangezien het vonnis 
zich daarover niet uitgesproken heeft 
(schending van de artikelen 23, 25, 1413, 
1414 en 1420 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 1414 van 

het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat elk vonnis, zelfs al is het niet 
uitvoerbaar, niettegenstaande verzet 
of hager beroep, geldt als toelating 
om bewarend beslag te leggen, ten
zij anders is beslist; 

Overwegende dat artikel 1420 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de beslagene, in de gevallen 
waarin beslag kan worden gelegd 
zonder voorafgaande beschikking 
van de rechter, de beslaglegger kan 
dagvaarden voor de beslagrechter, 
ten einde de opheffing van het be
slag te doen gelasten; dat die bepa
ling onder meer geldt wanneer het 
beslag gelegd is krachtens een von
nis; dat ze inhoudt dat de beslagene 
de beslaglegger kan dagvaarden 
voor de beslagrechter ten einde de 
opheffing van het beslag te doen ge
lasten, op grond dat het geval niet 
spoedeisend is; dat het arrest, dat in 
de consideransen die het middel 
aanhaalt, te kennen geeft dat de be
slagrechter niet over de urgentie 
van het beslag heeft te oordelen 
wanneer hij kennis neemt van een 
vordering op grand van artikel 1420 
van het Gerechtelijk W etboek, deze 
wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht de 
overige onderdelen, die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie- . 

tigt het bestreden arrest, behalve in 
zoverre daarin het hoger beroep ont
vankelijk wordt verklaard; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Gent. 

14 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 44 

1" KAMER - 14 september 1984 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

TEGENSTRIJDIGHEID IN DE MOTIVERING -
BEG RIP. 

2° BEWIJS - VERMOEDENS - BURGER

LIJKE ZAKEN - FEITELIJKE VERMOEDENS -
BUITENGERECHTELIJK DESKUNDIGENONDER
ZOEK. 

3° WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN -

DESKUNDIGE - VERMOEDEN VAN PARTIJDIG
HEID - TOEPASSINGSGEBIED. 

4° DESKUNDIGENONDERZOEK - DES

KUNDIGE - WRAKING - VERMOEDEN VAN 
PARTIJDIGHEID - TOEPASSINGSGEBIED. 

1 o Een teg<mstrijdigheid die afhangt van 
de interpretatie van wetsbepalingen 
staat niet gelijk met een gebrek aan 
redenen en is dus geen schending van 
artikel 97 van de Grondwet. 

2o De omstandigheid dat een technisch 
advies is verstrekt op verzoek van 

· slechts een partij neemt niet weg dat 
bet daartoe verrichte onderzoek, de ge-
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dane vaststellingen en het uitgebrach
te advies bestaande feiten zijn, waarin 
de rechter, als ze door een partij in 
het geding z1jn gebracht en het bewijs 
door vermoedens is toegelaten, door 
een in cassatie onaantastbare beoorde
Jing vermoedens kan vinden als be
doeld in art. 1349 B. W., welke bewijs 
kunnen opleveren onder de voorwaar
den van art. 1353 van hetzelfde wet
boek (1). 

3• en 4" Het vermoeden van partijdig
heid, waarop de wraking van een des
kundige is gegrond, betreft slechts het 
door de rechter bevolen deskundigen
onderzoek; het tast niet de bewijswaar
de aan van het advies van een tech
nisch raadsman van een partij, daar 
de rechter de objectiviteit van die bui
tengerechtelijke " deskundige » op on
aantastbare wijze in feite beoordeelt. 
(Artt. 828, 8", 841 en 966 Ger.W.) · 

(« GARAGE FEREMANS » P.V.B.A. 
T. DE BOECK, OPSOMER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4259) 

dige dezelfde zijn als die van de rechters 
in artikel 828, 8", van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarin de expert kan worden 
gewraakt indien hij raad heeft gegeven 
over het geschil; dat buiten het feit dat 
Frans Casters niet meer kan worden 
aangesteld, de noodzakelijkheid of zelfs 
de opportuniteit dient nagegaan van een 
onderzoeksmaatregel zoals de expertise; 
dat het ter zake slechts gaat om een be
drag van 17.400 frank; dat Casters reeds 
een verslag heeft opgesteld waarbij een 
duidelijke berekening van de herstel
lingskosten werd gedaan; dat dient aan
vaard dat deze deskundige, zelfs wn.n
neer hij optreedt voor een partij, vol
doende objectiviteit en integriteit in zijn 
verslag legt, dit gepaard aan de kennis 
die van hem als deskundige verwacht 
wordt, zodanig dat dit verslag als bewijs
krachtig kan worden aangenomen en 
niet noodzakelijk een nieuwe deskundige 
dient aangesteld die de procedurekosten 
in een, ten opzichte van het gevorderde 
bedrag, buiten de normale proporties te 
bepalen mate, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig en dubbelzinnig is enerzijds te 
beslissen dat Frans Casters niet als ge
rechtelijk deskundige kan worden aange-· 
steld omdat hij reeds een privaat verslag 
had opgesteld voor een der partijen, zo-

HET HOF; - Gelet op het bestre- danig dat hij als deskundige zou worden 
den vonnis, op 26 juni 1982 in hoger gewraakt indien hij raad heeft gegeven 
beroep gewezen door de Rechtbank over het geschil, en anderzijds dit ver
van Koophandel te Mechelen; slag te weerhouden als bewijsmiddel ten 

laste van eiseres op grand dat de des-
Over het middel, afgeleid uit de schen- kundige voldoende objectiviteit en inte

ding van de artikelen 97 van de Grand- griteit in zijn verslag gelegd heeft; im
wet, 25 van titel IV van boek I van het mers de « ratio legis » van de wraking 
Wetboek van Koophandel, als gewijzigd ter zake gebaseerd is op een vermoeden 
door de wet van 15 december 1872, 828, van partijdigheid, hetgeen door het be-
8", 841, 966 en 1942 van het Gerechtelijk streden vonnis beaamd en tegelijk weer
Wetboek, legd wordt (schending van artikel 97 van 

doordat het bestreden vonnis, dat het de Grondwet); 
beroepen vonnis tenietdoet, de door eise- tweede onderdeel, door te beslissen 
res tegen eerste verweerder ingestelde dat het privaat verslag, opgesteld door 
vordering slechts gegrond verklaart ten • Frans Casters, bewijskrachtig was ge
belope van 9.848 frank en het vonnis bin- zien het feit dat het getuigde van objecti
dend verklaart ten aanzien van tweede viteit en van integriteit, en door tevens 
verweerder op grand : dat, waar de door de benoeming van Frans Casters als ge
de vrederechter aangestelde deskundige rechtelijk deskundige, gedaan door de 
Frans Casters reeds een verslag. had op- eerste rechter, te vernietigen omdat hij 
gesteld voor een der partijen, hij niet als deskundige kan worden gewraakt 
meer als expert kan worden aangesteld daar hij reeds over het geschil aan een 
op grand van artikel 966 van het Gerech- der partijen raad had gegeven, het be
telijk Wetboek, waarin wordt bepaald dat streden vonnis de regelen der bewijsvoe
de redenen van wraking voor de deskun- ring en der wraking miskent; het ver
------------------1 moeden van partijdigheid • juris et de 

jure» is en het bewijs ervan geleverd is 
(1) Cass., 22 dec. 1983, A.R. nr. 4013 

(A.C., 1983-84, nr. 220). 
door de feiten, namelijk het geven van 
een privaat verslag over het ~eschil1 z0-
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dat dit verslag, reden waarom Frans 
Costers kan worden gewraakt, niet meer 
als bewijsmiddel kan gelden (schending 
van de artikelen 25 van het W etboek van 
Koophandel, 828, 8", 841, 966 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de aangevoerde 

tegenstrijdigheid volgens het onder
dee! zelf afhangt van de interpreta
tie van de wetsbepalingen ter zake 
van wraking van deskndigen; dat zij 
derhalve geen tegenstrijdigheid uit
maakt die gelijkstaat met gebrek 
aan redenen, met overtreding van 
het vormvoorschrift van artikel 97 
van de Grondwet; 

Dat het onderdeel niet aangeeft 
waarin de gestelde dubbelzinnigheid 
bestaat; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een technisch advies is ver
strekt op verzoek van slechts een 
partij, niet wegneemt dat het daar
toe verrichte onderzoek, de gedane 
vaststellingen en het uitgebrachte 
advies bestaande feiten zijn, waarin 
de rechter, als ze door een partij in 
het geding zijn gebracht en het be-: 
wijs door vermoedens is toegelaten, 
door een in cassatie onaantastbare 
beoordeling vermoedens kan vinden 
als bedoeld in artikel 1349 van het 
Burgerlijk Wetboek, welke bewijs 
kunnen opleveren onder de voor
waarden van artikel 1353 van het
zelfde wetboek; dat artikel 25 van 
het W etboek van Koophandel daar
aan niet in de weg staat; 

Overwegende dat, indien al kan 
worden aangenomen dat de artike
len 828, a•, 841 en 966 van het Ge
rechtelijk Wetboek hun grondslag 
vinden in een vermoeden van partij
digheid, dit vermoeden slechts een 
door de rechter te bevelen deskundi
genonderzoek betreft; dat die artike
len evenwel geen vermoeden inhou
den ten aanzien van de bewijswaar
de van een advies uitgebracht door 

een technisch raadsman die op ver
zoek van een partij als buitenge
rechtelijk « deskundige » optreedt 
en wiens objectiviteit door de rech
ter op onaantastbare wijze en in fei
te wordt beoordeeld; 

Dat de rechters ten deze, door. 
eensdeels de benoeming van Frans 
Costers als deskundige op grond 
van het reeds door hem aan de ver
weerders verstrekte advies te ver
nietigen, anderdeels aan het door 
deze als technisch raadsman van de 
verweerders uitgebrachte verslag 
bewij swaarde toe te kennen op 
grond van de feitelijke omstandighe
den die zij vermelden, en ten slotte 
een nieuw deskundigenverslag als 
overbodig te ontzeggen, de regels 
betreffende de wraking, besloten in 
de wetsartikelen vermeld in het on
derdeel, niet schenden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

14 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 45 

3" KAMER - 17 september 1984 

.1° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER VAN HET GEZIN - ONAANTAST
BARE BEOORDELING DOOR DE HOGE MILITIE
RAAD. 
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2° DIENSTPLICHT - U!TSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
KOSTWINNER VAN HET GEZIN - VERWER
PING OMDAT EEN BROER OF EEN ZUSTER 
VAN DE DIENSTPICHTIGE IN HET LEVENSON
DERHOUD VAN ZIJN OUDERS KAN VOORZIEN 
- WETTIGHEID. 

3° LEVENSONDERHOUD - OVEREEN
KOMSTEN TUSSEN DE U!TKERINGSPLICHTI
GEN OM HUN BIJDRAGE IN DE LAST VAN DE 
U!TKERING VAST TE STELLEN- GEVOLGEN. 

1" De feitelijke beoordeling, door de Ho
ge Militieraad, dat een dienstplichtige 
al dan niet de kostwinner van zijn ou
ders is, is onaantastbaar (1). (Art. 10, 
§ 1, 1", Dienstplichtwet.) 

2" De verwerping van een vraag om uit
stel van een dienstplichtige als kost
winner van een gezin is naar recht 
verantwoord door de vaststelling dat 
een broer of een zuster van de dienst
plichtige in het levensonderhoud van 
de ouders kan voorzien (2). (Art. 11, 
§ 1, 1", Dienstplichtwet.) 

3" De overeenkomsten tussen uitkerings
plichtigen om hun bijdrage in de last 
ervan vast te stellen, doet geen af
breuk aan het recht van de uitkerings
gerechtigde om die uitkering te ont
vangen naar verhouding van zijn be
hoe/ten en van het vermogen van hen 
die ze verschuldigd zijn. (Artt. 205, 208 
B.W.) 

(BILLY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 362 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 mei 1984 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 12, § 1, 7", van de ge
coordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de Hoge Militieraad de beslis
sing bevestigt van de Militieraad van de 
provincie Luik van 20 december 1983 tot 
afwijzing van de aanvraag om vrijlating 

(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1197). 

(2) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1197) en 
7 sept. 1981 (ibid., 1981-82, nr. 12). 

van dienst van eiser die aanvoerde dat 
hij kostwinner van zijn moeder was, op 
grond dat « de tussen de familieleden ge
sloten overeenkomsten om de moeder bij 
te staan, niet in aanmerking kunnen 
worden genomen >> en dat Beatrice, de 
zuster van eiser, en haar man, « gelet op 
hun groot inkomen ... (hun moeder) ge
noegzaam kunnen helpen, zonder dat (ei
ser) moet bijdragen ''• 

terwijl de Hoge Militieraad ten on
rechte oordeelt dat die overeenkomsten 
niet in aanmerking kunnen worden ge
nomen en dat Beatrice, de zuster van ei
ser, haar moeder genoegzaam kan hel
pen; immers die zuster en haar mar1 
gedurende vele jaren voor hun moecier 
en hun broer en zuster meer dan hun 
plicht hebben gedaan; het niet billijk zou 
zijn steeds een beroep te doen op die 
zuster Beatrice, te meer daar haar bij
drage voor haar familie haar eigen toe
stand en die van haar man ernstig heeft 
benadeeld: 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad op onaantastbare wijze in feite 
beoordeelt of een dienstplichtige al 
dan niet de kostwinner van vader 
en moeder of van een van beiden is; 
dat die raad, om vast te stellen of de 
dienstplichtige de kostwinner van 
zijn ouders is, moet onderzoeken of 
een ander lid van de familie niet in 
staat is de onontbeerlijke inkomsten 
te verschaffen of aan te vullen; 

Overwegende dat de overeenkom
sten tussen diegenen die levenson
derhoud verschuldigd zijn tot vast
stelling van het bedrag van ieders 
bijdrage in de last ervan, geen af
breuk doen aan het recht van de ge
rechtigde om dat levensonderhoud 
te ontvangen volgens zijn behoeften 
en het vermogen van hen die onder~ 
houd verschuldigd zijn; dat de Hoge 
Militieraad derhalve wettig beslist 
dat, bij de beoordeling van de vraag 
of een zuster van eiser kan voorzien 
in het onderhoud van hun moeder, 
geen rekening mag worden gehou
den met de tussen eiser en zijn zus
ters gesloten overeenkomsten; 

Overwegende bovendien dat de 
Hoge Militieraad, die erop wijst, 
enerzijds, dat de moeder van de 
dienstplichtige in haar levensbehoef
ten kan voorzien door middel van 
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een steun van 5.000 frank en, ander
zijds, dat het grote inkomen van een 
van haar dochters en van de man 
van die dochter dezen in staat stelt 
haar genoegzaam te helpen, aldus 
de beslissing dat eiser geen kostwin
ner is, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

17 september 1984 - 3' kamer - Voor
zitter: de h.' Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 46 

3' KAMER - 17 september 1984 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - WERKE
LIJK EN GEWOONLIJK VERBLIJF BU!TEN EU
ROPA - BEGRIP. 

Uit de enkele omstandigheid dat een 
dienstplichtige, als zoon van een Bel
gisch ontwikkelingshelper in Zai're, als 
tijdelijk afwezig wordt beschouwd en 
in de bevolkingsregisters van een Bel
gische gemeente is ingeschreven ter 
uitvoering van een ministeriele circu
laire betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters, volgt niet dat die 
dienstplichtige niet werkelijk en ge
woonlijk verblijf houdt buiten Europa. 
(Art. 10, § 4, 5", Dienstplichtwet.) 

(DE WINTER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. M 364 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 mei 1984 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 10, § 4, 5", van de ge
coi:irdineerde dienstplichtwetten, 

doordat de Hoge Militieraad, met be
vestiging van de beslissing van 19 de
cember 1983 van de Militieraad van de 
provincie Brabant, de aanvraag om uit
stel die de dienstplichtige had ingediend, 
afwijst omdat hij verblijf houdt buiten 
Europa, op grand van het feit dat eiser, 
als zoon van een technisch ontwikke
lingswerkster die is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek, moet worden ge
acht slechts tijdelijk verblijf te houden 
in Zai:re, 

terwijl het feit dat, krachtens de in
structies van het ministerie van Binnen
laridse Zaken, de Belgische technisch 
ontwikkelingswerkers die normaal en 
voor een lange periode verblijf houden in 
het buitenland moet worden beschouwd 
als tijdelijk afwezigen en ingeschreven 
blijven in de gemeente waar ze hun ge
wone verblijfplaats hadden voordat ze 
vertrokken, niet belet dat eiser ten aan
zien van de dienstplichtwetten verblijf 
houdt buiten Europa; hij immers de zoon 
is van een technisch ontwikkelingswerk
ster die reeds zeer lang in Zai:re ver
blijft, hijzelf in Zai:re is geboren, hij daar 
van 1965 tot 1979 zijn studies heeft ge
daan, vanaf het eerste j aar van het lager 
onderwijs tot het einde van zijn hogere 
humaniora, en hij slechts tijdelijk in Bel
gie is gevestigd om er hogere studies te 
volgen in een richting waarvoor er in Za
i:re geen onderwijsinrichtingen zijn : 

Overwegende dat artikel 10, § 4, 
5°, van de dienstplichtwetten bepaalt 
dat,. tot de leeftijd van dertig jaar, 
de mgeschrevenen die werkelijk en 
gewoonlijk verblijf houden buiten 
Europa uitstel kunnen krijgen over
eenkomstig paragraaf 1 van hetzelf
de artikel; 

Dat de bestreden beslissing zegt 
dat eiser niet voldoet aan die voor
waarde inzake de verblijfplaats en 
daarbij steunt op de overweging dat 
eiser, als zoon van een Belgische 
technisch ontwikkelingswerkster te 
Zaire, inzake het houden van de be
volkingsregisters wordt geacht tijde
lijk afwezig en derhalve in die regis
ters ingeschreven te zijn; 

Dat de omstandigheid dat de 
dienstplichtige wordt geacht tijdelijk 
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uit Belgie weg te zijn en in het be
volkingsregister van een Belgische 
gemeente ingeschreven te zijn, niet 
tot gevolg heeft dat hij niet werke
lijk en gewoonlijk verblijf kan hou
den buiten Europa; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; verwijst de zaak naar 
de Hoge Militieraad, anders samen
gesteld. 

17 september 1984 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 47 

3" KAMER - 17 september 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN - AANWIJZING 
VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN -
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID TE
GEN HET MIDDEL OPGEWORPEN EN HIERUIT 
AFGELEID DAT HET DE SCHENDING VAN DE 
TEN DEZE TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN 
NIET AANVOERT - BEGRIP. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
OVEREENKOMST VAN 19 JUNI 1951 TUSSEN DE 
BIJ HET NOORD-ATLANTISCH VERDRAG AAN
GESLOTEN STATEN, BETREFFENDE DE 
RECHTSPOSITIE VAN HUN KRIJGSMACHTEN, 
GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN 9 JANUARI 
1953 - BURGERLIJK ELEMENT - BEGRIP. 

1 • De tegen het mid del opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid hier
uit afgeleid dat het middel niet ont
vankelijk is omdat het, buiten de in 
het middel aangewezen wetsbepalin
gen, de bepalingen niet vermeldt waar
door de bepalingen, waarvan de schen
ding wordt aangevoerd, ten deze toe-

passelijk zijn, kan niet worden aange
nomen wanneer het bestreden arrest 
op de in het middel aangewezen wets
bepalingen is gegrond met uitsluiting 
van de bepalingen die volgens de 
grand van niet-ontvankelijkheid zijn 
geschonden. (Art. 1080 Ger.W.) 

_2" Uit de enkele omstandigheid dat een 
· · persoon de voorwaarden vervult ge

steld bij art. I, § 1, b, van de Overeen
komst van Landen, van 19 juni 1951 
dat het begrip burgerlijk element van 
een krijgsmacht van een van de partij
en van het Noord-Atlantisch Verdrag 
omschrijft, volgt niet dat die persoon 
behoort tot het burgerlijk element van 
een krijgsmacht en niet tot de arbei
ders die met toepassing van art. IX 
van de genoemde overeenkomst zijn 
aangeworven om te voorzien in de 
plaatselijke behoeften van een krijgs
macht of een burgerlijk element van 
een verdragsluitende partij. (Artt. I, 
§ 1, b, en IX, § 4, Overeenkomst tussen 
de bij het Noord-Atlantisch Verdrag 
aangesloten Staten, betreffende de 
rechtspositie van hun krijgsmachten, 
ondertekend te Londen op 19 juni 1951 
en goedgekeurd bij de wet van 9 jan. 
1953.) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDI

GING T. PIHA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6826) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1982 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I, inzonderheid 1, (b), en IX, 4, van 
de Overeenkomst van 19 juni 1951 tus
sen de bij het Noord-Atlantisch Verdrag 
aangesloten Staten betreffende de 
rechtspositie van hun krijgsmachten, 
goedgekeurd bij de Belgische wet van 9 
januari 1953, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat verweerder « Italiaans onder
daan, geboren te Ka'iro op 15 september 
1918, op 1 april 1955 in dienst is getreden 
bij de Nato Shape Support Group (U.S.), 
afgekort N.S.S.G., destijds gevestigd te 
Fontainebleau, (hij) door de bevoegde 
chef van de militaire intendance is aan-
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geworven krachtens een door de Franse 
Staat bekrachtigde overeenkomst tot 
vaststelling van het statuut van het per
soneel dat voor rekening van de geal
lieerde strijdkrachten in Frankrijk is 
aangeworven ... , (hij) zijn werkgever 
volgt in zijn diverse vestigingen en, na 
een verblijf in de Bondsrepubliek Duits
land, bij de Nato Shape Support Group 
te Casteau, wordt tewerkgesteld krach
tens een arbeidsovereenkomst voor be
dienden die op 23 juni 1970 door bemid
deling van het hierboven omschreven 
Ministerie van Landsverdediging is ge
sloten ... (hij) te Casteau werkt tot 30 
september 1976, op welke datum zijn ar
beidsovereenkomst voor bedienden is 
beeindigd bij een brief die het burgerlijk 
algemeen bestuur van het Ministerie van 
Landsverdediging, directie van het niet
statutair personeel, hem op 28 september 
1976 toezendt », met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat de arbeids
rechtbank bevoegd was om kennis te ne
men van de door verweerder tegen eiser 
ingestelde vordering tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding en van de bijzon
dere beschermingsvergoeding voor de 
kandidaten bij de sociale verkiezingen, 
op grand << dat zowel de militairen waar
op de uitdrukking " krijgsmacht" betrek
king heeft als het burgerlijk personeel 
dat " burgerlijke element" wordt ge
noemd, een bevoorrecht statuut hebben 
en, in voorkomend geval, een immuniteit 
van jurisdictie genieten zolang ze in 
dienst van de Staat van herkomst zijn 
(arg. artikel III, 4); dat de regels inzake 
de samenlopende bevoegdheid van de 
burgerlijke en militaire rechtscolleges 
zowel ten aanzien van het personeel 
" krijgsmacht" als van het personeel 
" burgerlijk element" zijn vastgesteld 
(artikel VII, met name 3 tot 11); ... dat de 
toekenning van dergelijke voorrechten 
en andere immuniteiten die gelijken op 
die welke aan het diplomatie:K personeel 
zijn toegekend, slechts beperkend kan 
zijn ... ; dat men niet goed inziet ... hoe 
men een statuut, dat bijna hetzelfde is 
als dat van een diplomatiek ambtenaar, 
zou kunnen toekennen aan een werkne
mer met een privaatrechtelijk contract, 
aan wie een werkplaatsreglement is 
overhandigd en voor wie de werkgever 
aan de Belgische sociale zekerheid is on
derworpen, ten bewijze waarvan hem, in 
1970, wordt medegedeeld dat zijn recht 
op pensioen, overeenkomstig de bepalin
gen van het gemeenschapsrecht, door de 
Belgische wet betreffende de pensioenen 
van de. werknemers zal worden geregeld; 
... dat de elementen van de arbeidsover-

eenkomst voor bedienden, zowel door 
haar vorm, haar voorwerp, als door de 
erin voorkomende vermeldingen betref
fende het loon, aantonen dat (verweer
der) moet worden gerangschikt onder de 
burgerlijke arbeidskrachten die door de 
N.S.S.G. (U.S.) zijn tewerkgesteld val
gens de bepalingen en vereisten van de 
Belgische wet, en zulks overeenkomstig 
de bepalingen van de Overeenkomst die 
op 1 juli 1968 te Brussel tussen het Bel
gisch Ministerie van Landsverdediging 
en de generale staf van het leger van de 
Verenigde Staten in Europa en van het 
7e leger is gesloten betreffende het per
soneel dat door bemiddeling van het Bel
gisch Ministerie van Landsverdediging is 
verstrekt ten einde door de Nato-Shape 
Support Group (U.S.) op het Belgisch 
grondgebied te worden tewerkgesteld; 
dat de andere door (eiser) aangevoerde 
omstandigheden die betrekking hebben 
op zijn nationaliteit en op de vereisten 
van artikel I, 1, (b), van de genoemde 
Overeenkomst van Landen zonder in
vloed zijn, daar ze enkel slaan op bur
gerlijke elementen en geen verband hou
den met de arbeidskrachten, zoals de 
eerste rechter er terecht op wijst », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel I, 1, (b), van de Overeenkomst van 
19 juni 1951 betreffende de rechtspositie 
van de krijgsmachten van de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten, als lid van « het burgerlijk ele
ment » wordt beschouwd en bijgevolg de 
bij de Overeenkomst omschreven voor
rechten en immuniteiten geniet, een ie
der die door een gewapende macht van 
een van de verdragsluitende partijen 
wordt tewerkgesteld en voldoet aan de in 
dit artikel gestelde voorwaarden, dit wil 
zeggen die noch vaderlandloos is, noch 
onderdaan van een niet bij het Noord-At
lantisch Verdrag aangesloten Staat, noch 
onderdaan van de Staat op welks grond
gebied de krijgsmacht haar dienstop
dracht uitvoert, noch iemand die er zijn 
gewone verblijfplaats heeft; die voor
waarden tegelijkertijd noodzakelijk en 
voldoende zijn om een door een geal
lieerde strijdkracht tewerkgesteld per
soon te doen behoren tot het « burgerlijk 
element » in de zin van het verdrag, los 
dus van elke andere omstandigheid en 
met name van de aard en van de om
vang van de werkzaamheden die hij ver
richt, van de vorm en het voorwerp van 
zijn arbeidsovereenkomst, van de wetge
ving die krachtens een individuele of col
lectieve overeenkomst toepasselijk is 
verklaard of van de sociale voordelen die 
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hem worden toegekend, waaruit volgt 
dat het arrest, dat niet ontkent dat, zoals 
eiser bij conclusie aanvoerde, verweer
der voldeed aan alle voorwaarden van 
artikel I, 1, (b), van voormelde Overeen
komst van 19 juni 1951, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat verweerder niet be
hoorde, in de zin van dit artikel, tot het 
burgerlijk element van een geallieerde 
strijdkracht (schending van artikel I, in
zonderheid 1, (b), van de Overeenkomst 
van 19 juni 1951 tussen de bij het Noord
Atlantisch Verdrag aangesloten Staten 
betreffende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 9 januari 1953); de in het 
middel weergegeven gronden het althans 
niet mogelijk maken na te gaan of ver
weerder al dan niet voldeed aan alle 
voorwaarden van artikel I, 1, (b), van de 
Overeenkomst van 19 juni 1951 en het 
arrest aldus het Hof niet in staat stelt 
zijn controle uit te oefenen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel IX, 4, van de 
Overeenkomst van 19 juni 1951 bepaalt 
dat voor de door een krijgsmacht of door 
een burgerlijk element tewerkgestelde 
burgerlijke werknemers, die niet kunnen 
worden beschouwd als leden van deze 
krijgsmacht of van dit burgerlijk ele
ment, « de arbeids- en tewerkstellings
voorwaarden, in het bijzonder de lonen 
en toelagen alsmede de veiligheidsvoor
schriften voor de arbeiders in overeen
stemming zullen zijn met die van de 
wetgeving welke van kracht is in de 
Staat van verblijf »; deze bepaling niet 
verbiedt dat de wetgeving van de Staat 
van verblijf contractueel toepasselijk 
wordt verklaard op een persoon die be
hoort tot het burgerlijk element in de zin 
van artikel I, 1, (b), van de Overeen
komst; daaruit volgt dat het arrest, om te 
beslissen dat verweerder niet tot het 
burgerlijk element van een geallieerde 
strijdkracht behoorde in de zin van voor
meld artikel I, 1, (b), niet wettig heeft 
kunnen steunen op het enkele feit dat 
zijn arbeidsovereenkomst « aan de bepa
lingen en vereisten » van de Belgische 
wet was onderworpen, overeenkomstig 
de bepalingen van de Overeenkomst die 
op 1 juli 1968 tussen eiser en de generale 
staf van het leger van de Verenigde Sta
ten in Europa en van het 7e leger is ge
sloten betreffende het personeel dat door 
bemiddeling van het Belgisch Ministerie 
van Landsverdediging is verstrekt ten 
einde door de Nato-Shape Support Group 
(U.S.) op het Belgisch grondgebied te 
worden tewerkgesteld (schending van de 

artikelen I, inzonderhefd 1, (b), en IX, 4, 
van de Overeenkomst van 19 juni 1951 
tussen de bij het Noord-Atlantisch Ver
drag aangesloten Staten betreffende de 
rechtspositie van hun krijgsmachten, 
goedgekeurd bij de Belgische wet van 
9 januari 1953); 

derde onderdeel, de Overeenkomst van 
19 juni 1951 betreffende de rechtspositie 
van de krijgsmachten van de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten geen enkele bepaling bevat over 
de eventuele onderwerping van de leden 
van het « burgerlijk element » van een 
krijgsmacht aan de sociale zekerheidsre
geling van de Staat van verblijf; verweer
der, nu hij voldeed aan de voorwaarden 
van artikel I, 1, (b), van voormelde over
eenkomst, bijgevolg door het feit alleen 
dat hij terecht of ten onrechte aangeslo
ten is geweest bij de Belgische sociale 
zekerheidsregeling het statuut van « bur
gerlijk element » in de zin van die over
eenkomst niet kon verliezen (schending 
van artikel I, 1, (b), van de Overeen
komst van i9 juni 1951 tussen de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten betreffende de rechtspositie van 
hun krijgsmachten, goedgekeurd bij de 
Belgische wet van 9 januari 1953); 

vierde onderdeel, uit de gezamenlijke 
gronden van het arrest blijkt dat de fei
tenrechters hebben aangenomen dat, zo
als eiser bij conclusie betoogde, de 
bevoegdheid van de Belgische rechtscol
leges afhing van de vraag of verweerder 
al dan niet het statuut van << burgerlijk 
element » had in de zin van de Overeen
komst van 19 juni 1951 betreffende de 
rechtspositie van de geallieerde strijd
krachten; derhalve niet te verstaan valt 
het motief dat « de andere door (ver
weerder) aangevoerde omstandigheden 
die betrekking hebben op zijn nationali
teit en op de vereisten van artikel I, 1, 
(b), van de genoemde overeenkomst van 
Londen zonder invloed zijn, daar ze en
kel slaan op burgerlijke elementen en 
geen verband houden met de arbeids
krachten, zoals de eerste rechter er te
recht op wijst »; de litigieuze vraag im
mers precies was of verweerder tot het 
burgerlijk element dan wel tot de plaat
selijke arbeidskrachten behoorde; de 
duisterheid waaraan de gronden van het 
arrest aldus lijden, gelijkstaat met een 
gebrek aan motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); althans, als 
de verwijzing naar de gronden van de 
eerste rechter betekent dat het arbeids
hof de opvatting van de rechtbank heeft 
overgenomen volgens welke de in artikel 
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I, 1, (b), van de Overeenkomst van 19 ju
ni 1951 omschreven voorwaarden inzake 
verblijfplaats en nationaliteit noodzake
lijk maar onvoldoende waren om aan de 
burgerlijke bedienden van een geallieerd 
Ieger het statuut van « burgerlijk ele
ment » toe te kennen, het arrest alsdan 
de draagwijdte miskent van die bepaling 
waaruit blijkt dat een ieder die voldoet 
aan die voorwaarden inzake verblijf
plaats en nationaliteit moet worden be
schouwd als « burgerlijk element » 
(schending van artikel I, inzonderheid 1, 
(b), van de Overeenkomst van 19 juni 
1951 tussen de bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staten betreffende 
de rechtgspositie van hun krijgsmachten, 
goedgekeurd bij de Belgische wet van 9 
januari 1953) : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid tegen het middel opgewor
pen en hieruit afgeleid dat eiser en
kel de schending vermeldt van een 
bepaling waarvan de schending, op 
zichzelf, niet tot cassatie kan lei
den: 

Overwegende dat het middel het 
arrest verwijt te hebben beslist dat 
verweerder niet behoorde tot het 
burgerlijk element van een geal
lieerde strijdkracht en met name de 
schending aanvoert van artikel I, 1, 
(b), van de op 19 juni 1951 te Lou
den ondertekende Overeenkomst 
tussen de bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staten betref
fende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, goedgekeurd bij de 
wet van 9 januari 1953; 

Overwegende dat verweerder er 
op wijst dat uit het arrest blijkt dat 
hij bij de Nato-Shape Support 
Group werkte; dat hij aanvoert dat 
voormelde Overeenkomst van Lou
den enkel rechtstreeks betrekking 
heeft op de rechtspositie van de 
krijgsmachten van de bij het Noord
Atlantisch Verdrag aangesloten Sta
ten, en dat het begrip burgerlijk ele
ment, dat volgens de stelling van 
het middel verweerder betrof, op 
hem enkel van toepassing zou zijn 
krachtens artikel 3, 1, b, van het 
Protocol nopens de rechtspositie van 
internationale hoofdkwartieren, in
gesteld uit hoofde van het Noord-At
lantisch Verdrag, ondertekend op 28 

augustus 1952 te Parijs en goedge
keurd bij de Belgische wet van 5 
maart 1954; 

Overwegende dat uit die overeen
komst en dat protocol volgt dat, 
enerzijds, de Overeenkomst van 
Londen de rechtspositie regelt van 
de krijgsmachten van de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangeslo
ten Staten die zich op het grondge
bied van een andere verdragsluiten
de partij bevinden, terwijl, ander
zijds, het te Parijs ondertekende 
Protocol de rechtspositie regelt van 
het personeel dat verbonden is aan 
een geallieerd hoofdkwartier; 

Overwegende dat uit het arrest en 
uit het regelmatig bij de voorziening 
gevoegde stuk weliswaar blijkt dat 
verweerder heeft gewerkt bij de Na
to-Shape Support Group U.S., dit wil 
zeggen bij de onder het bevel van 
de Shape geplaatste strijdkrachten 
van het Amerikaanse leger, maar 
uit die stukken niet blijkt dat hij 
verbonden is geweest aan een geal
lieerd hoofdkwartier, namelijk de 
Shape, en dat derhalve de rechts
positie van verweerder bij voormeld 
protocol was geregeld; 

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

Wat het eerste, het derde en het 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde Overeenkomst van Londen 
van 19 juni 1951 voorziet, enerzijds, 
in artikel I, 1, (b), in het bestaan 
van een << burgerlijk element », zijn
de het burgerlijk personeel dat de 
krijgsmacht van een verdragsluiten
de partij vergezelt en dat noch va
derlandloos is, noch onderdaan van 
een niet bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag aangesloten Staat, noch on
derdaan van de Staat op welks 
grondgebied de krijgsmacht haar 
dienstopdracht aanvoert, noch ie
mand die er zijn gewone verblijf
plaats heeft, en, anderzijds, in arti
kel IX, 4, in de tewerkstelling van 
burgerlijke werknemers << die voor 
de plaatselijke behoeften » van een 
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krijgsmacht of van een burgerlijk 
element aan burgerlijke arbeids
krachten « worden aangeworven >> 

op dezelfde wijze als die van de 
soortgelijke diensten van de Staat 
van verblijf onder dezelfde arbeids
en tewerkstellingsvoorwaarden, in 
het bijzonder de lonen en toelagen, 
en die in geen geval als leden van 
deze krijgsmacht of van dit burger
lijk element worden beschouwd; dat 
artikel IX, 4, voor de aanwerving 
van burgerlijke arbeidskrachten 
geen enkele voorwaarde inzake ver
blijfplaats of nationaliteit stelt; 

Overwegende dat uit de vergelij
king van die bepalingen en van hun 
opzet volgt dat, hoewel de bij artikel 
I, 1, (b }, van de Overeenkomst ge
stelde voorwaarden inzake nationali
teit en verblijfplaats noodzakelijk 
vervuld moeten zijn om deel uit te 
maken van het burgerlijk element, 
de enkele omstandigheid dat aan 
die voorwaarden zou zijn voldaan 
door een persoon die is aangewor
ven overeenkomstig artikel IX, op 
zichzelf niet voldoende is om hem 
de hoedanigheid van burgerlijk ele
ment in de zin van artikel I, 1, (b), 
toe te kennen; 

Dat het middel dat, in deze onder
delen, berust op de stelling dat bij 
voormeld artikel I, 1, (b), gestelde 
voorwaarden inzake verblijfplaats 
en nationaliteit noodzakelijk en vol
doende zijn om een werknemer de 
hoedanigheid van burgerlijk ele
ment te doen hebben, naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat het arrest zich 
er niet toe beperkt te zeggen dat de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den van verweerder aan de bepalin
gen en vereisten van de Belgische 
wet was onderworpen overeenkom
stig de bepalingen van een overeen
komst die op 1 juli 1968 tussen eiser 
en de generale staf van het leger 
van de Verenigde Staten en van het 
7 e leger is gesloten, en dat de be
trokkene aan de Belgische sociale 
zekerheidsregeling is onderworpen; 

Dat het arrest, na, enerzijds, te 
hebben vastgesteld dat verweerder 
verbonden is geweest aan de Nato
Shape Support Group · te Casteau, 
krachtens een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden die op 23 juni 1970 
door bemiddeling van het Ministerie 
van Landsverdediging is gesloten 
met een beding van proeftijd van 
zes maanden, en dat hij de taak van 
een « contract specialist >> had met 
een maandelijke bezoldiging volgens 
een bruto-jaarloon van 203.602 frank 
tegen 100 pet., en na, anderzijds, te 
hebben gewezen op de voorrechten 
en immuniteiten die de leden van 
het burgerlijk element, zowel op het 
gebied van de jurisdictie als van de 
belastingen, genieten, vermeldt : 
« dat het vanzelf spreekt dat de toe
kenning van dergelijke voorrechten 
en andere immuniteiten die gelijken 
op die welke aan het diplomatiek 
personeel zijn toegekend, slechts be
perkend kan zijn, daar de tech
nische vertegenwoordigers en de 
technici onder contract doorgaans 
niet kunnen worden beschouwd als 
" tewerkgesteld door de gewapende 
machten " (in het Engels " civilian 
component" of "organe of compo
sant civil "), maar moeten worden 
beschouwd als burgerlijke arbeids
krachten; dat men ten deze niet 
goed inziet hoe men een statuut, dat 
bijna hetzelfde is als dat van een di
plomatiek ambtenaar, zou kunnen 
toekennen aan een werknemer met 
een privaatrechtelijk contract, aan 
wie een werkplaatsreglement is 
overhandigd en voor wie de werkge
ver aan de Belgische sociale zeker
heid is onderworpen, ten bewijze 
waarvan hem, reeds in 1970, wordt 
medegedeeld dat zijn recht op pen
sioen, overeenkomstig de bepalingen 
van het gemeenschapsrecht, door de 
Belgische wet betreffende de pen
sioenen van de werknemers zal wor
den geregeld, ook al was die laatste 
vermelding impliciet; dat bovendien 
de elementen van de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, zowel 
door haar vorm, haar voorwerp, als 
door de erin voorkomende vermel
dingen betreffende het loon, aanto-
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nen dat (verweerder) moet worden 
gerangschikt onder de burgerlijke 
arbeidskrachten die door de Nato 
Shape Support Group zijn tewerkge
steld volgens de bepalingen en ver
eisten van de Belgische wet, en 
zulks overeenkomstig de bepalingen 
van de Overeenkomst die op 1 juli 
1981 tussen het Belgisch Ministerie 
van Landsverdediging en de genera
le staf van het leger van de Verenig
de Staten in Europa en van het 7e 
leger is gesloten betreffende het 
personeel dat door bemiddeling van 
het Belgische Ministerie van Lands
verdediging is verstrekt ten einde 
door de Nato-Shape Support Group 
(U.S.) op het Belgisch grondgebied 
te worden tewerkgesteld »; 

Dat het middel, dat in dit onder
dee! op een verkeerde uitlegging 
van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist; 

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

17 september 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick en Dassesse. 

Nr. 48 

3• KAMER - 17 september 1984 

1° ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN 

VAN HET WERK - VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER DAT NIET IS AANGEVOERD NOCH 
BEWEZEN DAT DE WERKNEMER OP HET 
OGENBLIK VAN HET ONGEVAL VAN EEN AN
DERE PLAATS DAN ZIJN VERBLIJFPLAATS 
KWAM - BESLISSING DAT HET ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK IS GE
BEURD - ONWETTIGE BESLISSING. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - ONGE

VAL OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK -
VASTSTELLING VAN DE RECHTER DAT NIET 

IS AANGEVOERD NOCH BEWEZEN DAT DE 
WERKNEMER OP HET OGENBLIK VAN HET 
ONGEVAL VAN EEN ANDERE PLAATS DAN 
ZIJN VERBLIJFPLAATS KWAM - BESLISSING 
DAT HET ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN 
HET WERK IS GEBEURD - ONWETTIGE BE
SLISSING. 

1" en 2" De wetsbepalingen inzake het 
bewijs in burgerlijke zaken worden ge
schonden door de rechter die vaststelt 
dat niet is aangevoerd noch bewezen 
dat de werknemer op het ogenblik van 
het ongeval van een andere plaats dan 
zijn verblijfplaats kwam en daaruit af
Jeidt dat dit ongeval op de weg naar en 
van het werk is gebeurd. (Art. 8, § 1, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet; 
art. 1315 B.W.) 

(« DE VERENIGDE PROVINCIEN , N.V. 
T. DE OLIVEIRA PIMENTA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7068) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1983 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, eerste lid, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 8, § 1, tweede lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 97 
van de Grondwet, 

doordat verweerder op 4 november 
1980, om 16 uur 15, door een auto was 
aangereden, - tijdens een periode gedu
rende welke de uitvoering van zijn ar
beidsovereenkomst was geschorst, 
toen hij uit zijn auto stapte om in de 
kantoren van zijn werkgever zijn loon te 
gaan ophalen, en het arrest, na te heb
ben vastgesteld dat die plaats moet wor
den beschouwd als de plaats waar hij 
werkte, zegt « dat niet is aangevoerd 
noch bewezen dat (verweerder) van een 
andere plaats dan zijn verblijfplaats 
kwam », en beslist dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op de weg naar en van 
het werk, in de zin van artikel 8, § 1, van 
de wet van 10 april 1971, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
verband met het trajekt dat verweerder 
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v66r het ongeval had gevolgd in haar 
conclusie had aangevoerd dat « men niet 
weet vanwaar hij kwam "• en aldus had 
betoogd dat het vertrekpunt van dit tra
jekt mogelijkerwijze niet de verblijf
plaats van verweerder was geweest; het 
arrest, door te zeggen dat niet was aan
gevoerd dat verweerder van een andere 
plaats dan zijn verblijfplaats kwam, der
halve de bewijskracht van de conclusie 
van eiseres miskent (schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de werknemer zich 
maar op de weg naar en van het werk 
kan bevinden in de zin van artikel 8, § 1, 
tweede lid, van de wet van 10 april 1971 
als hij vertrokken is van de plaats waar 
zijn verblijf is gevestigd, en degene die 
de bij de wet vastgestelde vergoedingen 
vordert, moet aantonen dat aan die voor
waarde is voldaan; daaruit volgt dat het 
arrest, door te beslissen dat het aan ver
weerder overkomen ongeval zich op de 
weg naar en van het werk heeft voorge
daan in de zin van voormelde bepaling 
van de wet van 10 april 1971, met de 
vaststelling dat niet is bewezen dat hij 
van een andere plaats dan zijn verblijf
plaats kwam, de regel inzake de bewijs
last in burgerlijke zaken miskent (scherr
ding van de artikelen 1315, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en ook het 
wettelijk begrip weg naar en van het 
werk (schending van artikel 8, § 1, twee
de lid, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971) en zijn beslissing niet re
gelmatig met redenen omkleedt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het tweede onderdeel van 
het middel: 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat niet is aangevoerd noch 
bewezen dat verweerder van een an
dere plaats dan zijn verblijfplaats 
kwam, da11ruit niet wettig kon aflei
den dat de getroffene van die ver
blijfplaats kwam, zonder de regels 
inzake de bewijslevering in burger
lijke zaken te schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 

op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de wet 
van 10 april 1971, veroordeelt eise
res in de kosten; verwij st de zaak 
naar het Arbeidshof te Bergen. 

17 september 1984 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 49 

3" KAMER - 17 september 1984 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- WERKNEMERS - WERKNEMERS DIE VER
GOEDINGEN WEGENS ZIEKTE OF INVALIDI
TEIT GENIETEN. 

Rust- en overlevingspensioenen zijn 
slechts uitbetaalbaar zo de gerechtigde 
met name geen vergoeding geniet we
gens ziekte of invaliditeit. (Art. 25 Pen
sioenwet Werknemers.) 

(RIJKSD!ENST VOOR WERKNEMERSPENSIOEN 
T. DELREE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7138) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6 van het Burger
lijk Wetboek, 60, 3°, van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij 
dewet van 27 juni 1969, 235bis 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 invali
diteitsverzekering, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 17 juni 1976, 25 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967 betreffende het rust- en 
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overlevingspensioen voor werknemers, 
gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971, en 
64 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967 tot vaststelling van het alge
meen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
15 december 1978, 

doordat het arrest voor recht verklaart 
dat het genieten van sociale zekerheids
vergoedingen bedoeld in artikel 25 van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967, die verband houden met een 
toegelaten arbeid, zich niet verzet tegen 
de betaling van de pensioenen, op grond 
dat « de bij de wet van 27 juli 1971 inge
voegde tekst van artikel 25 bepaalt dat 
het rust- en overlevingspensioen slechts 
uitbetaalbaar zijn zo de gerechtigde geen 
beroepsarbeid uitoefent : hetgeen noodza
kelijk moet worden verstaan " uitgezon
derd die welke is toegestaan ... in de ge
vallen en onder de voorwaarden door de 
Koning bepaald ", en zo hij geen vergoe
ding geniet wegens ziekte ... betekent 
zulks noodzakelijk elke vergoeding we
gens ziekte, zelfs een verminderde of ge
ringe vergoeding, zoals dit het geval is 
voor verweerster die slechts een vergoe
ding ontvangt ten belope van het gedeel
telijk loon (en dus van de gedeeltelijke 
bedragen) binnen de toegestane grenzen 
van de arbeid, en dus van het inkomen »; 
dat de arbeidsauditeur in zijn advies 
heeft benadrukt dat, in het kader van de 
wetgeving betreffende de ziekte- en inva
liditeitsverzekering, in artikel 235bis van 
het koninklijk besluit van 4 november 
1963 bijzondere bepalingen zijn overge
nomen inzake de berekeningswijze van 
de uitkering wegens arbeidsongeschikt
heid en zulks met toepassing van artikel 
60, 3", van de wet van 9 augustus 1963; 
dat eiser derhalve de betaling van de uit
kering slechts mocht intrekken na de 
door het gewaarborgd loon gedekte pe
riode, na toepassing van de carenzdag; 
dat de gedeeltelijke vergoeding wegens 
ziekte slechts een vervanging is voor een 
gedeelte van het beperkt loon dat uit
drukkelijk bij de reglementering is toe
gestaan; dat als dit toegelaten loon geen 
beletsel is voor de betaling van het pen
sioen, het vanzelf spreekt dat een gedeel
te van de vergoeding dat lager is dan dit 
loon zich nog minder kan verzetten te
gen de betaling van het pensioen; dat de 
omgekeerde oplossing niet strookt met 
de logica, de billijkheid, het gezond ver
stand, de gerechtigheid, zelfs als ze blijk
baar overeenstemt met de tekst van arti
kel 25; dat het arbeidshof oordeelt dat 

zulks enkel schijn is daar, krachtens het 
beginsel dat de bijzaak (de verminderde 
vergoeding we gens ziekte) de hoofdzaak 
volgt (het gedeeltelijk toegelaten loon), 
wat artikel 25 zegt voor dat toegelaten 
loon met des meer reden geldt voor de 
vergoeding die dit loon gedeeltelijk com
penseert; dat het recht aldus aansluit bij 
de billijkheid en de sociale gerechtigheid 
daarmee gebaat is, niet enkel « de lege 
ferenda » zoals het openbaar ministerie 
dat in zijn advies verlangt, maar « de le
ge lata » in het huidige recht zeals volgt 
uit de redelijke en positieve ontleding 
van de tekst van de artikelen 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 en 64 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967; 
dat de arbeidsrechtbank voor recht heeft 
verklaard dat het genieten van sociale 
zekerheidsvergoedingen bedoeld in arti
kel 25 van het koninklijk besluit nr. 50, 
die verband houden met een toegelaten 
arbeid, zich niet verzet tegen de betaling 
van de pensioenen; dat, als de wettelijke 
regeling de cumulatie van een pensioen 
met een geplafoneerd inkomen toelaat, 
de bedoeling van de wetgever zonder re
den zou worden beperkt als ze niet 
wordt toegestaan met een lager vervan
gingsinkomen; dat ten deze verweerster 
bijdragen heeft betaald voor de ziekte
en invaliditeitsverzekering in het kader 
van haar toegelaten arbeid; dat zij in 
hetzelfde kader is vergoed; dat het be
drag van de vergoedingen lager was dan 
het ontvangen toegelaten loon; dat die 
vergoedingen dus verband houden met 
de toegelaten arbeid en geen beletsel 
kunnen zijn voor de betaling van het 
pensioen, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
die sedert 19 mei 1974 krachtens de Bel
gische sociale zekerheidswet vergoedin
gen wegens ziekte en invaliditeit ont
ving, die vergoedingen niet mocht cumu
leren met het overlevingspensioen dat 
haar door eiser werd uitbetaald; die cu
mulatie immers uitdrukkelijk verboden 
is bij de wettelijke tekst die klaar en 
duidelijk is en geen uitlegging behoeft; 
'enerzijds, dit verbod om het pensioen 
met de vergoedingen te cumuleren een 
algemene draagwijdte heeft en de voor
waarde dat men geen vergoedingen ge
niet, niet verbonden is aan de voorwaar
de dat men geen toegelaten arbeid 
verricht; wel integendeel, de beide voor
waarden van het litigieuze artikel 25 los 
staan van elkaar en door de gerechtigde 
moeten worden vervuld; anderzijds, de 
gevallen en de voorwaarden, waaronder 
de cumulatie eventueel is toegestaan, 
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door de Koning moeten worden bepaald; 
de Koning die gevallen en die voorwaar
den enkel heeft bepaald voor de toegela
ten arbeid, waarvan de inkomsten mo
gen worden gecumuleerd met het pen
sioen, en niet voor de vergoedingen we
gens ziekte en invaliditeit; het feit dat 
die vergoedingen « vervangingsinkom
sten » zijn, niet naar recht toestaat dat 
die toelatingen inzake cumulatie worden 
toegepast boven hetgeen krachtens de 
wet door de Koning is bepaald (scherr
ding van de artikelen 25 van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en 
64 van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967); 

tweede onderdeel, de regels inzake het 
verbod om de uitkeringen wegens invali
diteit te cumuleren met rechten op een 
ouderdoms-, een rust- of een ancienni
teitspensioenen bedoeld in artikel 60, 3", 
van de wet van 9 augustus 1963 zich ten 
deze er niet tegen verzetten dat het cu
mulatieverbod van artikel 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 wordt toegepast; immers, enerzijds, 
artikel 60, 3", van de wet op de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering enkel betrekking 
heeft op de cumulatie van de uitkeringen 
wegens invaliditeit met een ouderdoms
pensioen, terwijl verweerster haar ver
goedingen cumuleert met een overle
vingspensioen en, anderzijds, in de rege
ling betreffende de ziekte- en invalidi
teitsverzekering uitdrukkelijk het recht 
wordt voorbehouden om de cumulatiebe
palingen inzake rust- en overlevingspen
sioen toe te passen (schending van de ar
tikelen 25 van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967, 64 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967, 
60, 3", van de wet van 9 augustus 1963 en 
235bis van het koninklijk besluit van 4 
november 1963); 

derde onderdeel, het verbod om het 
overlevingspensioen te cumuleren met 
vergoedingen van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering algemeen en van open
bare orde is; bijgevolg noch de billijk
heid, noch de gerechtigheid, noch het 
gezond verstand, noch de regel « accesso
rium sequitur principali >> een rechtvaar
diging zijn voor de litigieuze afwijking 
van het verbod om het overlevingspen
sioen van verweerster te cumuleren met 
de vergoedingen wegens ziekte en onge
schiktheid die zij ontving; het arrest ook 
ten onrechte zegt dat de wetgever zich 
niet zou hebben uitgesproken over de li
tigieuze cumulatie (schending van de ar
tikelen 25 van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967, 64 van het 

koninklijk besluit van 21 december 1967 
en 6 van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 25 van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffen
de het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, het pensioen 
slechts uitbetaalbaar is zo de ge
rechtigde geen beroepsarbeid uitoe
fent en zo hij geen vergoeding we
gens ziekte, invaliditeit of onvrijwil
lige werkloosheid geriiet met toepas
sing van een Belgische of van een 
buitenlandse wetgeving inzake socia
le zekerheid; dat die bepaling voor
ziet in de mogelijkheid om bij 
koninklijk besluit van die regel af te 
wijken; dat de Koning, met gebruik

. making van die mogelijkheid, met 
name in artikel 64 van het besluit 
van 21 december 1967 heeft bepaald 
in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden de uitoefening van een 
beroepsarbeid geen beletsel is voor 
de betaling van het pensioen; dat er 
daarentegen geen enkele afwijking 
bestaat als de pensioengerechtigde 
vergoedingen geniet die bij de Belgi
sche wetgeving inzake sociale zeker
heid zijn vastgesteld en in voor
noemd artikel 25 zijn vermeld; dat 
daaruit volgt dat het pensioen niet 
kan worden betaald aan degene die 
genoemde vergoedingen geniet, zon
der dat er onderscheid kan worden 
gemaakt naargelang de beroepsar
beid, waarvan de inkomsten door 
die vergoedingen worden vervangen, 
al dan niet een beletsel was voor de 
betaling van het pensioen; 

Dat het arrest bijgevolg artikel 25 
van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar-
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rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

17 september 1984 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Delva, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 

Nr. 50 

2" KAMER - 18 september 1984 

1° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - WIJZIGING VAN DE OM
SCHRIJVING VAN DE FElTEN DOOR DE RECH
TER IN HOGER BEROEP - BEKLAAGDE DIE 
DAARVAN NIET IS VERWITTIGD EN ZICH 
EVENMIN OVER DE NIEUWE OMSCHRIJVING 
HEEFT VERDEDIGD- MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN
BESTAAN VAN DE ANDERE MISDRIJVEN AF
GELEID UIT HET BESTAAN VAN HET EERSTE 
- ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1o Het recht van verdediging wordt mis
kend door de rechter in hager beroep 
die, zonder de beklaagde te hebben 
verwittigd, de omschrijving van de 
hem ten laste gelegde feiten, zoals die 
waren vermeld in de akte waardoor de 
zaak bij de eerste rechter aanhangig 
gemaakt werd, wijzigt door een nieu
we omschrijving waarover de beklaag
de zich niet heeft verdedigd (1). 

2o Als voor verscheidene misdrijven een 
enkele straf wordt uitgesproken en de 
rechter uit het bestaan van het eerste 
misdrijf het bestaan van het tweede 
misdrijf afleidt, is ontvankelijk de eis 
tot vernietiging van de beslissing op 
de strafvordering, die gegrond is op 

(1) Cass., 17 jan. 1984, A.R. nr. 7768 
(A.C., 1983-84, nr. 254). 

een middel dat alleen op het eerste 
misdrijf betrekking heeft (2). 

(VAN BAVINCKHOVE T. VAN RIEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 8539) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1983 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van het 
recht van verdediging : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele hoofdge
vangenisstraf van een maand, met 
uitstel gedurende een termijn van 
drie jaar, tot een geldboete van 50 
frank en in de kosten en de ver
beurdverklaring beveelt van het vals 
bevonden overtuigingsstuk, voort
spruitend uit het feit B.1, ter zake 
van: A.1 en 2 (familieverlating), B.l 
en 2 (valsheid in geschrifte en ge
bruik); 

Overwegende dat onder de telast
legging B.1 de valsheid in geschrifte 
oorspronkelijk was omschreven als 
volgt : « 1. door op het kwijtschrift 
d.d. 26 maart 1980 valselijk het be
drag van 10.000 frank veranderd te 
hebben in 110.000 frank door toevoe
ging van het cijfer "1 ", op een niet 
nader bepaalde datum tussen 26 
maart 1980 en 27 juni 1981 »; dat het 
aldus omschreven feit door de eer
ste rechter bewezen was verklaard; 

Overwegende dat het hof van be
roep beslist : « Het in de dagvaar
ding omschreven feit B.1, valsheid 
in geschrifte door op het kwijt
schrift d.d. 26 maart 1980 valselijk 
het bedrag van 10.000 frank veran
derd te hebben in 110.000 frank door 

(2) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 82), inz. 
de redengeving biz. 83, 2e kol. · 
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toevoeging van het cijfer " 1 " is 
door (eiser) niet bedreven. Hij heeft 
valsheid gepleegd door het 
kwijtschrift te doen schrijven door 
zijn echtgenote die hij als instru
ment gebruikt heeft om het gepro
duceerd vals stuk in zijn voordeel 
en haar nadeel te gebruiken. In die 
zin dient de telastlegging B opnieuw 
omschreven te worden: B.l door in 
het kwijtschrift d.d. 26 maart 1980 
valselijk de outlasting op te nemen 
van een bedrag van 110.000 frank, 
dat niet of niet geheel betaald werd 
op 26 maart 1980 »; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
de bovengemelde motivering, het 
hof van beroep weliswaar geen fei
ten, buiten die welke het beroepen 
vonnis bewezen had verklaard, in 
aanmerking heeft genomen, doch de 
omschrijving van die feiten, waarop 
eiser zijn verdediging heeft gevoerd, 
niet mocht wijzigen zonder hem 
vooraf uit te nodigen zich ook te 
verdedigen omtrent de aldus gewij
zigde omschrijving van de telastleg
ging; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser van die 
wijziging in kennis werd gesteld, 
noch dat hij zich daaromtrent heeft 
verdedigd; 

Dat aldus eisers recht van verde
diging is miskend; 

Overwegende dat de appelrechters 
de bewezenverklaring van de feiten 
A.l en 2 (familieverlating) laten 
steunen op de beslissing aangaande 
de feiten B.l en 2; dat hieruit volgt 
dat de ene straf die, met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek, 
aan eiser werd opgelegd voor het 
geheel van de bewezen verklaarde 
feiten, noodzakelijkerwijze voort
spruit uit de hierboven vastgestelde 
onwettigheid; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 

eiser, beklaagde, van de beslissing 
op de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde civielrech
telijke vordering, die het gevolg is 
van eerstgenoemde beslissing, ook 
al wordt de vernietiging van de be
slissing op de strafvordering ambts
halve uitgesproken; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om eisers middelen te onder
zoeken, vernietigt het bestreden ar
rest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; ver
oordeelt verweerster in een vierde 
van de kosten; laat de overige kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

18 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens, 
verslaggever - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo· 
caat-generaal - Advocaat: mr. J.J. Bos
suyt, Brugge. 

Nr. 51 

2' KAMER - 18 september 1984 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - DRAAGWIJD
TE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - STRAFVERHOGING 
- VASTSTELLING DAT DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF ONTOEREI
KEND IS- AFWEZIGHEID VAN CONCLUSIE
BESLISSING REGELMATIG MET REDENEN OM 
KLEED. 
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1o Het hager beroep, zonder voorbehoud, 
van het openbaar ministerie maakt de 
strafvordering in heel haar omvang 
aanhangig bij de rechter in hager be
roep (1). 

2o Als de appelrechters, op het hager be
roep van het openbaar ministerie en 
bij afwezigheid van conclusie op dit 
punt, vaststellen dat de door de eerste 
rechter uitgesproken straf ontoerei
kend is en de strafmaat verhogen, is 
hun beslissing regelmatig met redenen 
omkleed; zij moeten niet bovendien de 
redenen vermelden waarom zij die 
straf ontoereikend achten (2). 

{PRIJOT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8735) 

voor het hof van beroep niet meer her
haald; bet hof van beroep, dat na op on
dubbelzinnige wijze te hebben te kennen 
gegeven dat een toelichting omtrent ver
zachtende omstandigheden niet meer no
dig was, doch niettemin de straf ver
zwaart, miskent aldus eisers recht van 
verdediging; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, en sa
mengevat als volgt : bet hof van beroep 
verzwaart de straf met als redengeving 
dat de door de eerste rechter opgelegde 
straf ontoereikend is, doch zonder de be
weegredenen daarvan te vermelden; ei
ser had nochtans gewag gemaakt van 
bijzondere verzachtende omstandighe
den, zij het dan zonder die te explicite
ren; bet arrest beantwoordt dat verweer 
niet: 

Overwegende dat, in zoverre 
schending wordt aangevoerd van ar
tikel 6 van het Europees Verdrag tot 

HET HOF; - Gelet op het bestre- Bescherming van de Rechten van de 
den arrest, op 21 februari 1984 door Mens en de Fundamentele Vrijhe
het Hof van Beroep te Gent gewe- den en miskenning van het recht 
zen; van verdediging, uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
Over de beide middelen samen, slaan, de door eiser bekritiseerde 
het eerste, afgeleid uit de schending omstandigheden waarin het onder

van de artikelen 163 van bet Wetboek zoek ter terechtzitting van het hof 
van Strafvordering, 6 van bet Europees van beroep zou zijn verlopen, niet 
Verdrag tot Bescherming van de Rech- bliJ'ken,· 
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, en van bet recht van verdedi- Overwegende dat, op het niet be
ging, en samengevat als volgt: ter te- perkt hager beroep van het open
rechtzitting van bet hof van beroep heeft baar ministerie, de kennisneming 
bet openbaar ministerie alleen gevorderd van de strafvordering in heel haar 
dat eiser ook schuldig zou worden ver- b' · 1 k · h b 
klaard aan de telastlegging A, 1-6, en dat omvang en IJgevo g 00 m et e-
ook die telastlegging zou worden vervat lang van de beklaagde aan de appel
in bet geheel van de bewezen verklaarde rechters toekomt; dat zij derhalve 
misdrijven waarvoor, wegens eenheid de beklaagde kunnen vrijspreken, 
van opzet, een enkele straf werd uitge- het beroepen vonnis bevestigen, de 
sproken; bet openbaar ministerie heeft strafmaat verlagen of verhogen; 
geen strafverzwaring gevorderd; gelet op Overwegende dat uit het proces-
het gevorderde uur stelde eiser voor -
zonder dat dit enige opmerking vanwege verbaal van de terechtzittingen van 
bet hof van beroep uitlokte - om zijn 16 januari 1984 en 21 februari 1984 
verdediging te beperken tot de telastleg- waarop de zaak behandeld werd en 
ging I, A-6; hij vroeg om de vrijspraak uit het arrest blijkt dat eiser zijn 
dienaangaande door de correctionele verdediging heeft voorgedragen in 
rechtbank uitgesproken te bevestigen; in persoon en bij monde van zijn 
die omstandigheden heeft eiser de ruime raadsman; dat eiser derhalve voor 
verzachtende omstandigheden, die door de appelrechters alle voor zijn ver
de eerste rechter waren aangenomen, ----------------1 dediging dienstige middelen heeft 

(1) Cass., 8 april 1981 (A.C., 1980-81, nr. 457). 

(2) Cass., 28 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr, 149). 

kunnen doen gelden; 
Overwegende dat, in zoverre 

. schending wordt aangevoerd van de 
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artikelen 97 van de Grondwet en 163 
van het W etboek van Strafvorde
ring, niet blijkt uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan dat 
eiser of eisers raadsman bij conclu
sie het bestaan van bijzondere ver
zachtende omstandigheden heeft 
ingeroepen; 

Overwegende dat de appelrech
ters, die op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie met eenpa
rige stemmen de strafmaat verho
gen, bij afwezigheid van conclusie 
die beslissing regelmatig met rede
nen omkleden door vast te stellen 
dat de door de eerste rechter uitge
sproken straf ontoereikend is; dat 
zij niet bovendien de redenen moe
ten vermelden waarom zij die straf 
ontoereikend achten; 

Overwegende dat aldus het arrest, 
zonder miskenning van eisers recht 
van verdediging, de beslissing regel
matig met redenen omkleedt en 
naar eis van recht verantwoordt; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan-

Nr. 52 

2' KAMER - 19 september 1984 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 
14.5 - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE IN
STANTIES IN STRAFZAKEN - VOORBEHOUD 
VAN BELGIE BETREFFENDE DE PERSONEN 
DIE RECHTSTREEKS NAAR EEN HOGER 
RECHTSCOLLEGE WORDEN VERWEZEN -
VOORBEHOUD GELDEND T.A.V. HET MILITAIR 
GERECHTSHOF. 

2° MILITAIR - INTERNATIONAAL VERDRAG 
INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN, ART. 14.5 - RECHT OP RECHT
SPRAAK IN TWEE INSTANTIES IN STRAFZA
KEN - VOORBEHOUD VAN BELGIE BETREF
FENDE DE PERSONEN DIE RECHTSTREEKS 
NAAR EEN HOGER RECHTSCOLLEGE WORDEN 
VERWEZEN - VOORBEHOUD GELDEND T.A.V. 
HET MILITAIR GERECHTSHOF. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN, ART. 
14.5 - RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE IN
STANTIES IN STRAFZAKEN - VOORBEHOUD 
VAN BELGIE BETREFFENDE DE PERSONEN 
DIE RECHTSTREEKS NAAR EEN HOGER 
RECHTSCOLLEGE WORDEN VERWEZEN -
VOORBEHOUD GELDEND T.A.V. HET MILITAIR 
GERECHTSHOF. 

tii~le of op straffe van nietigheid 4° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL-
voorgeschreven rechtsvormen in SE STUKKEN - GESCHRIFT DAT ENI-
acht zijn genomen en de beslissing GERMATE ALS BEWIJS KAN DIENEN - VER-
OVereenkomstig de wet is gewezen; MELDINGEN AANGEBRACHT OP EEN GIRO

OPDRACHT. 

5° WISSELCONTROLE - BESLUITWET 6 
OKT. 1944, ART. 1 - BEGRIPPEN INLANDER EN 
BUITENLANDER. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- DAG-
Om die redenen, verwerpt de VAARDING WAARIN MELDING WORDT GE-

VOOrziening; veroordeelt eiser in de MAAKT VAN DE WETSBEPALINGEN DIE DE 
kosten. VERBEURDVERKLARING VOORSCHRIJVEN -

18 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. D'Haenens, 
verslaggever - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Janssens de Bisthoven, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Vandela
cluze, Brugge. 

OPENBAAR MINISTERIE DAT DE VERBEURD
VERKLARING VORDERT ZONDER KENNISGE
VING VAN ZIJN SCHRIFTELIJKE VORDERIN
GEN AAN DE BEKLAAGDE - GEEN SCHEN
DING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 
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6.3.B - TIJD EN GELEGENHEID VEREIST VOOR 
DE VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING
BEG RIP. 

1", 2" en 3" Wegens het door Belgie ge
maakte voorbehoud betreffende art. 
14.5 Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, dat 
het recht toekent om de veroordeling 
en het vonnis opnieuw te doen beoor
delen door een hager rechtscollege, 
staan de hogere officieren onmiddellijk 
voor het Militair Gerechtshof terecht 
(1). 

4" Valse vermeldingen op een giro-op
dracht kunnen valsheid in geschriften 
opleveren wanneer ze enigermate als 
bewijs kunnen dienen van een rechts
handeling of -feit en schade kunnen 
toebrengen (2). 

5" Volgens art. 9bis besluitwet 6 okt. 
1944 en art. 1 Regentsbesluit 6 okt. 
1944 moet, voor de beoordeling van de 
wettigheid van geldoverdrachten van
uit Belgie naar het buitenland, een 
persoon die in Belgie woonachtig is of 
er zijn hoofdverblijfplaats heeft als in
lander worden beschouwd; zijn echtge
noot die in het buitenland woont of 
daar zijn hoofdverblijfplaats heeft, 
moet, in de zin van voormelde bepa
ling, als buitenlander worden be
schouwd wanneer hij er die gelden 
ontvangt (3). 

6" en 7" Het recht van verdediging noch 
art. 6.3.b. Europees Verdrag Rechten 
van de Mens worden geschonden door 
de beslissing die de door het openbaar 
ministerie gevorderde verbeurdverkla
ring uitspreekt terwijl de schriftelijke 
vorderingen daartoe niet aan de verde
diging werden medegedeeld, maar de 
beklaagde zich aan dergelijke 
verbeurdverklaringen diende te 
verwachten ingevolge de wet en op 
grand van de dagvaarding (4). 

(GILSON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3562) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1984 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 14.5 van het Inter
nationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, opgemaakt te New 
York op 19 december 1966, en van artikel 
2 van de wet van 15 mei 1981 houdende 
goedkeuring van die internationale akte, 

doordat eiser rechtstreeks is gedag
vaard om te verschijnen voor het Mili
tair Gerechtshof en door dit hof in eerste 
en laatste aanleg is berecht, 

terwijl eiser aldus is beroofd van het 
recht dat hem was toegekend door voor
melde bepaling van het Internationaal 
Verdrag en door de wet die aan deze in
ternationale akte volkomen uitwerking 
verleent, namelijk het recht om zijn ver
oordeling en vonnis opnieuw te doen be
oordelen door een hoger rechtscollege : 

Overwegende dat artikel 48.2 van 
het te New York op 19 december 
1966 opgemaakte Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten bepaalt « dat dit Ver
drag moet worden bekrachtigd >>; 

Overwegende dat Belgie bij de 
neerlegging van de bekrachtigings
oorkonde van dat Internationaal 
Verdrag op 21 april 1983 het voorbe
houd heeft gemaakt dat artikel 14.5 
van dat Verdrag niet van toepassing 
zou zijn op de personen die << krach
tens de Belgische wet rechtstreeks 
naar een hoger rechtscollege zoals 
het Hof van Cassatie, het hof van 
beroep, het hof van assisen worden 

------------------1 verwezen »; dat die opsomming niet 

(1) Zie Cass., 1 feb. 1984, A.R. nr. 3371 
(A.C., 1983-84, nr. 299). 

(2) Cass., 5 okt. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 86). 

(3) Zie Bull. Vragen en Antwoorden Kamer, 
7 sept. 1982, biz, 2485; G. DE KEPPER, « Enkele 
beschouwingen over wisselcontrole en conver
tibiliteit "• R. W., 1954-55, kol. 1623. 

( 4) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. nr. 2921 
(A.C., 1983-84, nr. 260). 

beperkend is en dat het voorbehoud 
onder meer betrekking heeft op de 
hogere officieren die onmiddellijk 
voor het Militair Gerechtshof moe
ten terechtstaan; 

Dat artikel 14.5 van het Verdrag 
derhalve niet van toepassing is op 
de personen die onmiddellijk voor 
het Militair Gerechtshof moeten te
rechtstaan, zodat niet meer behoeft 
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te worden nagegaan of die bepaling 
rechtstreekse werking heeft in het 
nationale recht; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 196, 197, 
213 en 214 van het Strafwetboek en 18 
van Reglement I van het Belgisch-Lu
xemburgs Instituut voor de Wissel be
treffende de invoer en de uitvoer, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens valsheid in geschriften, welk 
misdrijf strafbaar is gesteld bij de arti
kelen 196, 197 en 213 van het Strafwet
boek, nu hij bij wijze van mededeling 
valse vermeldingen zoals « Rechnun
gen >> of « achats de marchandises >> 

heeft aangebracht op overschrijvingen; 
dat het bedrieglijk opzet erin bestaat dat 
eiser aldus onrechtmatig voordeel heeft 
willen halen uit de gereglementeerde 
wisselkoers, 

terwijl de door eiser op de overschrij
vingen aangebrachte vermeldingen !ou
ter mededelingen waren die op zich geen 
enkele bewijswaarde hadden en derhalve 
geen valsheden opleverden die strafbaar 
zijn krachtens de voormelde bepalingen 
van het Strafwetboek, en de aldus op de 
overschrijvingen aangebrachte vermel
dingen eiser niet het recht gaven de ver
richtingen uit te voeren op de geregle
menteerde wisselmarkt, vermits onder 
meer krachtens artikel 18 van Regle
ment I van het Belgisch-Luxemburgs In
stituut voor de Wissel die gereglemen
teerde koers slechts van toepassing is 
wanneer de overschrijving vermeldt dat 
het gaat om een betaling van ingevoerde 
goederen, hetgeen blijkens de vaststellin
gen van het arrest ten deze niet het ge
val was, waaruit volgt dat de door eiser 
op de overschrijvingen aangebrachte ver
meldingen niet konden worden be
schouwd als valse stukken die waren op
gemaakt met het bedrieglijk opzet de 
toepassing van de gereglementeerde wis
selkoers te verkrijgen: 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de valse vermeldingen 
« Rechnungen - achats de mar
chandises », die eiser had aange
bracht op de overschrijvingen van 
geldbedragen van zijn Belgische 
postzichtrekening naar de Duitse 
postzichtrekening van mevr. Freis 
die te Arnsberg verbleef (Duitse 
Bondsrepubliek), tot op zekere hoog-

te het bewijs konden opleveren dat 
die bedragen bestemd waren voor 
de betaling van ingevoerde goederen 
en derhalve bedoeld waren om eiser 
onrechtmatig voordeel te laten ha
len uit de gereglementeerde wissel
koers; 

Dat het arrest aldus de veroorde
ling van eiser wegens de telastleg
ging A verantwoordt zonder de in 
het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen te schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 9bis van de besluitwet van 
6 oktober 1944 betreffende de wisselcon
trole, gewijzigd bij de wet van 23 decem
ber 1974, 1 en 6, inzonderheid zesde lid, 
van het Regentsbesluit van 6 oktober 
1944, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 27 juli 1951 betreffende de wissel
controle, 

doordat eiser werd vervolgd wegens 
overtreding van artikel 6, zesde lid, van 
het voormelde Regentsbesluit, nu hij, in 
substantie, als inlander betalingen had 
verricht aan een buitenlander, namelijk 
zijn echtgenote mevr. Freis, en dat eiser 
een stuk uit het dossier had aangevoerd 
ten bewijze dat hij de overschrijvingen 
had gedaan op de rekening van zijn 
echtgenote, dat zij met hem samenleefde 
en dat zij derhalve beiden ofwel als in
landers ofwel als « buitenlanders » in de 
zin van voormelde bepaling moesten 
worden beschouwd, zodat er van enige 
overtreding van die bepaling geen spra
ke kon zijn; dat het arrest dat verweer
middel verwerpt en onder meer een ver
beurdverklaring uitspreekt tegen eiser 
op grond « dat (uit de) teksten blijkt dat 
beklaagde, die zijn woonplaats in Belgie 
had en een in Belgie geopende postzicht
rekening gebruikte, voor de op zijn post
zichtrekening gedane verrichtingen als 
" inlander " moet worden beschouwd, ter
wijl zijn echtgenote, die haar hoofdver
blijfplaats in Duitsland had, voor al de 
op haar Duitse postzichtrekening uitge
voerde verrichtingen als " buitenlander " 
moet worden aangezien, dat hun gehuwd 
zijn geen invloed heeft op het feit dat zij 
respectievelijk " inlander " of " buitenlan
der" zijn voor de respectievelijk in Bel
gie en de Duitse Bondsrepubliek gedane 
verrichtingen en voor de overschrijvin-
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gen van een Belgische naar een Duitse 
rekening >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, nu 
het enkel verklaart dat eiser in Belgie 
woonachtig was en dat zijn vrouw haar 
hoofdverblijfplaats - dat in de tekst het
zelfde betekent als woonplaats - in 
Duitsland had, geen passend antwoord 
geeft op de omstandige conclusie waarin 
eiser onder meer had betoogd dat hij sa
menleefde met zijn echtgenote en dat zij 
dus dezelfde woonplaats hadden en 
waarin hij, ten bewijze dat zijn vrouw in 
Belgie woonde, zich had beroepen op een 
stuk uit het dossier, waaruit volgt dat 
het arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, zo de feitenrechter 
heeft beslist dat de termen « woon
plaats » en « hoofdverblijfplaats » in arti
kel 6, zesde lid, van voormeld Regentsbe
sluit van 6 oktober 1944 twee verschillen
de gevallen bedoelen, zodat de echtgeno
te van eiser, ofschoon ze in Belgie 
woonachtig was, haar hoofdverblijfplaats 
in het buitenland had, die uitlegging van 
het arrest in strijd is met voormeld arti
kel 6, zesde lid, waar die twee begrippen 
synoniem zijn; 

derde onderdeel, de omstandigheid dat 
eiser een postzichtrekening in Belgie en 
zijn vrouw een postzichtrekening in 
Duitsland heeft gebruikt, geen belang 
heeft voor de vraag of de betrokkenen 
« inlanders » of « buitenlanders • waren · 
en een natuurlijke persoon die hoedanig
heden voor het overige niet, zoals het ar
rest beslist, kan bezitten voor bepaalde 
verrichtingen en niet voor andere, zodat 
het arrest de beslissing dat eiser « inlan
der » en zijn vrouw « buitenlandse » was 
en dat de telastlegging derhalve bewezen 
was, niet naar recht verantwoordt 
(schending van aile vermelde bepalin
gen): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ver

meldt << dat uit artikel 9bis van de 
besluitwet van 6 oktober 1944 en ar
tikel 1 van het Regentsbesluit van 
dezelfde datum blijft dat onder << in
lander » moet worden verstaan, elke 
natuurlijke persoon die op Belgisch 
grondgebied woonachtig is of er zijn 
hoofdverblijfplaats heeft, alsmede 
elke rechtspersoon wiens maat
schappelijke zetel in Belgie is geves
tigd, en dat onder << buitenlander » 

moet worden verstaan elke natuur
lijke persoon die op vreemd grond
gebied woonachtig is of er zijn 
hoofdverblijfplaats heeft alsmede el
ke rechtspersoon wiens maatschap
pelijke zetel op vreemd grondgebied 
is gevestigd; dat genoemd artikel er
aan toevoegt dat een rechtspersoon 
die, behalve zijn op Belgisch grond
gebied gevestigde maatschappelijke 
zetel, een of meer bedrijfszetels op 
vreemd grondgebied heeft, als inlan
der wordt beschouwd voor aile goe
deren waarvan het beheer van de 
maatschappelijke zetel afhangt en 
voor aile door die zetel verrichte 
handelingen, maar als buitenlander 
wordt beschouwd voor aile goederen 
waarvan het beheer afhangt van de 
op vreemd grondgebied gevestigde 
zetel of zetels en voor alle door die 
zetel of zetels verrichte handelingen 
en omgekeerd; dat blijkens die tek
sten de beklaagde die in Belgie 
woonachtig is en een in Belgie ge
opende postzichtrekening gebruikt, 
voor de op die rekening gedane ver
richtingen als << inlander » moet wor
den beschouwd; dat zijn echtgenote 
echter, die haar hoofdverblijfplaats 
in Duitsland heeft, voor al de op 
haar postzichtrekening in Duitsland 
gedane verrichtingen als << buiten
landse » moet worden beschouwd; 
dat de omstandigheid dat ze gehuwd 
zijn geen afbreuk doet aan het feit 
dat ze respectievelijk « inlander » of 
<< buitenlander » zijn voor de re
spectievelijk in Belgie en de B.R.D. 
gedane verrichtingen en de over
schrijvingen van een Belgische naar 
een Duitse rekening »; 

Dat het aldus antwoordt op de 
conclusie van eiser; 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede en het derde on
derdeel samen betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser als lid van de Belgi
sche strijdkrachten in de B.R.D. 
heeft verbleven van november 1964 
tot september 1973 en van juni 1974 
tot op vandaag, dat hij thans officier 
is bij de 4e J agers te paard, post-
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bus 6, Belgische strijdkrachten in 
Duitsland, dat hij gehuwd is en ge
huisvest is te Arnsberg waar hij met 
zijn echtgenote verblijft, en dat hij 
zijn woonplaats heeft in Belgie, te 
Tellin (Resteigne); 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig beslist dat eiser die in 
Belgie woonachtig is, voor de over
schrijving van geldbedragen van 
zijn Belgische postzichtrekening 
naar het buitenland als << inlander » 
moest worden beschouwd en dat 
zijn echtgenote, die haar hoofdver
blijfplaats in de B.R.D. heeft, voor 
die stortingen op haar Duitse zicht
rekening als « buitenlandse » moest 
worden beschouwd in de zin die bei
de begrippen hebben in de artikelen 
9bis van de besluitwet van 6 oktober 
1944 en 1 van het Regentsbesluit 
van genoemde datum; 

Dat volgens die wettelijke bepalin
gen de termen woonplaats en hoofd
verblijfplaats geen synoniemen zijn 
en dezelfde persoon tegelijkertijd in
lander en buitenlander kan zijn, 
wanneer hij zijn woonplaats in een 
bepaald land en zijn hoofdverblijf
plaats in een ander land heeft; 

Dat geen van beide onderdelen 
kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van het recht van verdediging en van 
artikel 6.3.b van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 

doordat de auditeur-generaal bp de te
rechtzitting van het Militair Gerechtshof 
schriftelijke vorderingen die niet aan ei
ser werden medegedeeld, heeft voorgele
zen en neergelegd en daarin op grond 
van een juridische bewijsvoering met 
verwijzingen naar jurisprudentie tot de 
slotsom kwam dat het hof de verbeurd
verklaring diende te bevelen, met name 
van het aanzienlijke bedrag van 237.291 
Deutsche Mark, dat eiser bij schriftelijke 
conclusie om verdaging van de zaak 
heeft verzocht ten einde op dat betoog te 
kunnen antwoorden; dat het arrest dat 
verzoek echter afwijst op grond << dat de 
wet betreffende de wisselcontrole die 
verbeurdverklaring uitdrukkelijk voor-

schrijft ( ... ), zodat de verdediging een 
dergelijke vordering kon en moest voor
zien en de gegrondheid ervan, zowel wat 
het beginsel als het eventuele bedrag be
treft, diende te onderzoeken, dat het 
recht van verdediging helemaal niet is 
geschaad door het feit dat het openbaar 
ministerie pas op de terechtzitting, zoals 
gebruikelijk is, het bedrag heeft bepaald, 
dat zulks ook het geval is met de hoe
grootheid van het bedrag, de ingewik
keldheid van de wet en het aantal dos
sierstukken, dat immers duidelijk uit de 
tegen beklaagde uitgebrachte dagvaar
ding blijkt dat hij werd vervolgd wegens 
onwettige overschrijvingen van in totaal 
237.291 Deutsche Mark, dat beklaagde 
derhalve een vordering tot verbeurdver
klaring van dat bedrag moest voorzien 
en dat hij reeds van bij zijn dagvaarding 
op 20 december 1983 zijn verdediging 
kon voorbereiden over de gegrondheid 
van een vordering tot verbeurdverkla
ring en van het gevorderde bedrag, dat 
hij kon voorzien welk bedrag zou wor
den gevorderd, dat artikel 5 van de be
sluitwet van 6 oktober 1944 helemaal 
niet ingewikkeld is en dat het aantal 
dossierstukken, wat dat betreft, geen en
kele rol speelt, dat beklaagde al de nodi
ge tijd heeft gehad om zijn verdediging 
over die kwestie en over de andere pun
ten voor te bereiden en dat het hof trou
wens op de terechtzitting van 18 januari 
1984 op vraag van de verdediging de 
zaak heeft verdaagd tot 15 februari 1984 
ten einde beklaagde in de gelegenheid te 
stellen zijn verdediging voor te bereiden, 
dat het recht van verdediging trouwens 
is geeerbiedigd en dat er geen gronden 
bestaan om de zaak andermaal naar een 
latere terechtzitting uit te stellen », 

terwijl eiser aldus de tijd en de gele
genheid niet heeft gekregen om zijn ver
dediging voor te bereiden en, met name, 
wanneer een partij in een geschil schrif
telijke conclusies neerlegt en daarin ar
gumenten in feite en in rechte ontwik
kelt, de tegenpartij de gelegenheid moet 
krijgen die argumenten te bestuderen en 
er schriftelijk op te antwoorden : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat beklaagde 
(thans eiser) op 20 december 1983 is 
gedagvaard om te verschij nen voor 
het Militair Gerechtshof op 18 ja
nuari 1984, dat hij op die terechtzit
ting uitstel kreeg tot 15 februari 
1984 om zijn verdediging voor te be
reiden, dat de dagvaarding onder 
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meer de wettelijke bepalingen op
somde waarvan de schending aan 
beklaagde ten laste werd gelegd, dat 
die wetgeving uitdrukkelijk bepaal
de dat de goederen die het voorwerp 
van de inbreuk hebben uitgemaakt, 
zouden worden verbeurd verklaard, 
voor zover zij de delinquent toebe
hoorden, alsmede de winsten die de 
delinquent uit de inbreuk heeft be
haald, beslist dat beklaagde moest 
voorzien dat het openbaar ministe
rie die verbeurdverklaring zou vor
deren; dat het Militair Gerechtshof 
aldus de beslissing om geen nieuwe 
verdaging toe te staan, naar recht 
verantwoordt en noch het recht van 
de verdediging noch artikel 6.3.b 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

19 september 1984 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Baltus, Brussel. 

Nr. 53 

2• KAMER - 19 september 1984 

ZING VAN DE ASSESSOREN DOOR DE VOOR
ZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 
121 - U!TLEGGING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- HOF VAN ASSISEN - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE GEZWORENEN TIJDENS DE BERAAD
SLAGING KONDEN TELEFONEREN - MIDDEL 
DAT HET HOF VERPLICHT TOT TOETSING VAN 
FEITELIJKE GEGEVENS - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

1" Art. 121 Ger. W: laat de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg oorde
len welke aanwijzingen van assesso
ren in het hoi van assisen het best de 
rechtsbedeling dienen (1). 

2" Niet ontvankelijk is het middel ten be
toge dat de gezworenen tijdens hun 
beraadslaging over een telefoontoestel 
konden beschikken om naar buiten te 
telefoneren, daar dit middel het hoi 
verplicht feitelijke gegevens na te 
gaan (2). 

(THIRY, MATTA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3806) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1984 gewezen 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Henegouwen; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Thiry: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 121, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat mevr. Martine Michaux en 
mevr. Nicole Blondiau, veertiende en 
vijftiende rechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Bergen, als assessor 
zijn aangewezen door de voorzitter van 
die rechtbank, 

terwijl die twee magistraten het laatst 
benoemd zijn in die rechtbank, namelijk 
bij de respectievelijk in het Belgisch 

(1) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 737). 

1° HOF VAN ASSISEN - SAMENSTEL- (2) Cass., 16 nov. 1983, A.R. nr. 3144 
LING VAN HET HOF VAN ASSISEN - AANWIJ- (A.C., 1983-84, nr. 144). 
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Staatsblad van 7 juni 1983 en 3 maart 
1984 bekendgemaakte koninklijke beslui
ten: artikel 121 van het Gerechtelijk 
Wetboek weliswaar aan de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg een ze
kere beoordelingsvrijheid geeft de aan
wijzingen te verrichten die de rechtsbe
deling het best zullen verzekeren, doch 
de voorzitter van de rechtbank uitdruk
kelijk het recht ontzegt om de twee 
jongstbenoemde rechters in die recht
bank als assessoren aan te wijzen: de 
wetgever heeft gewild dat het hof van 
assisen mede zou worden samengesteld 
uit assessoren wier leeftijd en ervaring 
evenwicht zouden kunnen vormen met 
de zeggenschap van de voorzitter, en bij 
de beraadslaging van de jury over de 
strafmaat: 

Overwegende dat artikel 121 van 
het Gerechtelijk W etboek, nu het ai
leen als beginsel vooropstelt dat de 
assessoren worden gekozen uit de 
oudstbenoemde ondervoorzitters en 
rechters in de rechtbank, aan de 
voorzitter van de rechtbank van eer
ste aanleg in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden, de vrij
heid geeft de aanwijzingen te ver
richten die, gelet op de behoeften 
van de dienst zowel in het hof van 
assisen als in de rechtbank, de 
rechtsbedeling het best zullen verze
keren; 

Dat bijgevolg de voorzitter van de 
rechtbank, wanneer hij niet de 
oudstbenoemde magistraten aan
wijst, niet verplicht is vast te stellen 
dat die magistraten verhinderd zijn 
wegens hun dienst of wegens een 
andere wettige reden, en evenmin 
verplicht is de assessoren te kiezen 
uit de magistraten die in de rang
schikking der tabel onmiddellijk vol
gen op de verhinderd magistraten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 343 van het Wet
boek van Strafvordering, 

doordat de gezworenen tijdens de be
raadslaging toegang hadden langs de 
gang tot het kabinet van de voorzitter 
van het hof van assisen en tot het zich 
daar bevindende telefoontoestel waar-

door ze in verbinding stonden met de 
buitenwereld : 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel het Hof zou verplich
ten feitelijke gegevens na te gaan 
waartoe het niet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede en het derde 
middel samen, 

II. Op de voorziening van de eiser 
Matta: 

Over het eerste en het vierde middel 
sam en, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van artikel 92 van de wet van 18 juni 
1869 op de rechterlijke inrichting, 

doordat het proces-verbaal het Hof 
niet in staat stelt na te gaan of de voor
zitter, ondervoorzitters en oudstbenoem
de rechters verhinderd waren, wat de 
aanwijzing van de veertiende en de vijf
tiende rechter om zitting te houden in 
het hof van assisen moest rechtvaardi
gen; 

het vierde, afgeleid uit de schending 
van artikel 343 van het W etboek van 
Strafvordering, 

doordat de gezworenen tijdens de be
raadslaging konden beschikken over een 
automatisch werkend telefoontoestel 
waardoor ze in verbinding stonden met 
de buitenwereld : 

Overwegende dat artikel 92 van 
de wet van 18 juni 1869 op de rech
terlijke inrichting, opgeheven bij ar
tikel 2 van de wet van 10 oktober 
1967 en op dat punt vervangen door 
artikel 121 van het Gerechtelijk 
W etboek weliswaar bepaalde : << het 
hof van assisen is samengesteld uit 
twee rechters genomen tussen de 
voorzitters en de oudste rechters ... 
en, in geval van belet van de ene of 
van de andere ter zake van hun 
dienst of van een andere wettige re
den, tussen de rechters die onmid
dellijk volgen in de rangschikking 
der tabel », doch dat voormeld arti
kel 121 enkel bepaalt dat de assesso
ren voor iedere zaak worden aange
wezen door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg ... « on-
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der de oudstbenoemde ondervoorzit
ters en rechters in de rechtbank »; 

Overwegende dat voor het overige 
uit de antwoorden op het eerste en 
het vierde middel van de eiser Thiry 
blijkt dat het eerste middel faalt 
naar recht en dat het vierde middel 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde 
middel samen, 

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

19 september 1984 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Taquin 
en Urbain, Bergen. 

Nr. 54 

2' KAMER - 19 september 1984 

1° JEUGDBESCHERMING JEUGD-

RECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID 
- MAATREGEL T.A.V. EEN MINDERJARIGE -
OVERLIJDEN VAN DE VADER DIE VAN DE OU
DERLIJKE MACHT IS ONTZET - EINDE VAN 
DE PRO-VOOGDIJ - OUDERLIJK GEZAG EN 
VOOGDIJ UITGEOEFEND DOOR DE NIET ONT
ZETTE MOEDER - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBANK VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN 
DE MOEDER. 

3° OUDERLIJKE MACHT- OVERLIJDEN 

VAN DE VADER DIE VAN DE OUDERLIJKE 
MACHT IS ONTZET - EINDE VAN DE PRO
VOOGDIJ- OUDERLIJK GEZAG EN PRO-VOOG
DIJ UITGEOEFEND DOOR DE NIET ONTZETTE 
MOEDER. 

1°, 2o en 3° Bij overlijden van de aileen 
uit de ouderlijke macht ontzette vader 
eindigt de pro-voogdij en oefent de 
niet ontzette moeder de voogdij en het 
ouderlijk gezag uit, zodat de jeugd
rechtbank van haar verblijfplaats be
voegd is om t.a. v. het minderjarig kind 
een beschermingsmaatregel te treffen 
(1). (Art. 44 Jeugdbeschermingswet.) 

(L ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3827) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juli 1984 door de 
jeugdkamer van het Hof van Beroep 
te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 45, lid 2, vim de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming, 

doordat het arrest beslist dat door het 
overlijden van de vader van eiseres op 
23 mei 1982 een eind is gekomen aan de 
toeziende voogdij die was ingericht na 
de tegen de vader van die minderjarige 
uitgesproken ontzetting van de ouder
lijke macht, dat ten gevolge van dat 
overlijden de moeder van het kind op
nieuw de volledige ouderlijke macht uit
oefende en dat bijgevolg de jeugdrecht
bank van het arrondissement Bergen 
territoriaal bevoegd was, welke bevoegd
heid van openbare orde is, daar de moe
der van de minderjarige was verhuisd 
naar de gemeente Ghlin in Henegouwen, 

terwijl artikel 34, derde lid, van de wet 
betreffende de jeugdbescherming bepaalt 
dat, als slechts een der ouders werd ont
zet, de jeugdrechtbank de niet ontzette 
ouder aanwijst om hem te vervangen, als 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG _ TER- dat niet in strijd is met het belang van 
de minderjarige; de moeder van de min

RITORIALE BEVOEGDHEID - JEUGDRECHT- derjarige ten deze zelf ontzet WaS van de 
BANK - MAATREGEL T.A.V. DE MINDERJARI- ouderlijke macht; die beslissing nadien 
GE - OVERLIJDEN VAN DE VADER DIE VAN was ingetrokken doch zonder dat de 
DE OUDERLIJKE MACHT IS ONTZET - 1-----------------
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN DE 
VERBLIJFPLAATS VAN DE NIET ONTZETTE (1) Zie Les Novelles, Protection de Ia jeunes-
MOEDER. se, nr. 874, biz. 304. 
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jeugdrechtbank de moeder aanwees om 
de ontzette vader te vervangen; de maat
regel tot plaatsing van de minderjarige 
integendeel gehandhaafd was, zodat eise
res, overeenkomstig artikel 102 van het 
Burgerlijk Wetboek, haar woonplaats be
hield op de plaats van haar hoofdverblijf, 
namelijk in het arrondissement Luik 
waar zij was geplaatst; daaruit volgt dat 
de jeugdrechtbanken te Luik territoriaal 
bevoegd waren te haren aanzien; 

Overwegende dat de regeling van 
de pro-voogdij waarin de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbe-
scherming voorziet na een volledige 
of gedeeltelijke ontzetting van de 
ouderlijke macht tijdelijk is en bij 
het overlijden van de ontzette ouder 
wordt vervangen door de algemene 
bepalingen van het Burgerlijk Wet
boek; dat bijgevolg, in geval van 
overlijden van de van de ouderlijke 
macht ontzette vader, de voogdij 
krachtens artikel 390 van het Bur
gerlijk Wetboek van rechtswege be
hoort aan de moeder die niet is ont-
zet, en dat zij aileen de overige aan 
de ouderlijke macht verbonden rech-
ten uitoefent ten aanzien van haar 
minderj arig kind, zelfs als zij, met 
toepassing van artikel 34, derde lid, 
van de wet van 8 april 1965, door de 
jeugdrechtbank niet is aangewezen 
om de ontzette vader te vervangen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat de van de ouder
lijke macht ontzette vader van eise
res op 23 mei 1982 is overleden, dat 
hierdoor een eind is gekomen aan 
de pro-voogdij, dat ten gevolge van 
dit overlijden de moeder van eiseres 
opnieuw de volledige ouderlijke 
macht uitoefent en dat zij verhuisd 
is naar Ghlin in het gerechtelijk ar
rondissement Bergen, en de jeugd
rechtbank hiervan op de hoogte 
heeft gebracht; 

Overwegende dat het hof van be
roep, jeugdkamer, door die vaststel
lingen de beslissing dat krachtens 
artikel 44, eerste, vijfde en zesde lid, 

doen in de zaak, naar recht verant
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

19 september 1984 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
sla.ggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Bernard, Luik. 

Nr. 55 

2' KAMER - 19 september 1984 

BOSSEN - BOSWETBOEK, ART. 58 - OVER

TREDING VAN DE VEILIGHEIDSVOORWAAR
DEN BETREFFENDE DE WIJZE VAN KAPPEN 
EN EXPLO!TEREN VAN HET HOUT EN HET 
SCHOONMAKEN VAN DE KAPVLAKTE - BE
GRIP. 

De handeling die erin bestaat, als koper 
van een kapvlakte, de veilingsvoor
waarde van uitsleping met dierlijke 
trekkracht te hebben overtreden, door 
dat werk in een brandgang uit te voe
ren of te Jaten uitvoeren met mecha
nische trekkracht, wordt niet bedoeld 
in art. 58 Boswetboek en kan derhalve 
niet strafrechtelijk worden gestraft (1). 

van de wet van 8 april 1965 aileen 1--------------
de jeugdrechtbank van het gerechte
lijk arrondissement Bergen territo
riaal bevoegd was om uitspraak te 

(1) Zie Pandectes belges, v" Exploitation des 
coupes, nr. 129, biz. 626, en TROUSSE en RIGAUX, 
Les Codes de police, dl. II. biz. 319. 
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{KNOTT T. BELGISCHE STAAT - BESTUUR VAN 
WATER EN BOSSEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3611) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 februari 1984 in 
het Duits gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers, recht
doende in hoger beroep, en gelet op 
de in dezelfde taal gestelde voorzie
ning; 

Gelet op de door de eerste voorzit
ter op 17 april 1984 gewezen be
schikking waarbij is beslist dat de 
rechtspleging voor het Hof vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den voortgezet; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslisisng op de 
strafvordering : 

A. waarbij eiser wordt ontslagen 
van rechtsvervolging wegens op 
8 juli 1983 gepleegde feiten : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. waarbij eiser wordt veroor
deeld wegens op 22 juni 1983 ge
pleegde feiten : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schening van artikel 
58 van het Boswetboek : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd op grond van artikel 58 van 
het Boswetboek, naar luid waarvan 
« elke overtreding van de veilings
voorwaarden betreffende de wijze 
van kappen en exploiteren van het 
hout en het schoonmaken van de 
kapvlakte wordt gestraft met geld
boete van zesentwintig tot driehon
derd frank »; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat tegen eiser enkel het feit is 

bewezen verklaard dat hij op 22 juni 
1983 als koper van een kapvlakte, 
de veilingsvoorwaarde heeft overtre
den die de bepaalde dat de uitsle
ping met dierlijke trekkracht moest 
gebeuren, terwijl eiser die handeling 
had uitgevoerd of had laten uitvoe
ren in een brandgang met mecha
nische trekkracht; dat die handeling 
niet wordt bedoeld in artikel 58 van 
het Boswetboek en eiser derhalve 
op grond van dit artikel niet straf
rechtelijk kon worden gestraft; 

. Dat derhalve het vonnis niet naar 
recht is verantwoord; 

II. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechts
vordering: 

Overwegende dat de burgerlijke 
rechtsvordering van de Belgische 
Staat, Beheer van Waters en Bos
sen, is afgewezen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde 
middelen die niet tot ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
strafrechtelijk veroordeelt; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de anders samengestelde Correctio
nele Rechtbank te Verviers; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

19 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Thomas, 
Verviers. 
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Nr. 56 

2' KAMER - 19 september 1984 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE· 
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441-
BETICHTING VAN VALSHEID BIJ DIT CASSA
TIEBEROEP - PROCEDURE. 

2° BETICHTING VAN V ALSHEID 
STRAFZAKEN - BETICHTING BIJ EEN CASSA
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 
- PROCEDURE. 

3° BETICHTING VAN VALSHEID -
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - ZOGENAAMD ONJUISTE 
OF NIET GEDANE VERMELDING BETREFFEN
DE DE VERVULLING VAN EEN FORMALITEIT 
- BETICHT!NG VAN VALSHEID MET HET OOG 
OP DE VERBETERING OF HET HERSTEL -
ONTV ANKELIJKHEID. 

4° BETICHTING VAN VALSHEID -
STRAFZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING 
MET KRACHT VAN GEWIJSDE- ZOGENAAMD 
ONJUISTE OF NIET GEDANE VERMELDING BE
TREFFENDE EEN OMSTANDIGHEID DIE DE BE
SLISSING MOEST VASTSTELLEN - BETICH
TING VAN VALSHEID MET HET OOG OP DE 
VERBETERING OF HET HERSTEL- ONTVAN
KELIJKHEID. 

5° BETICHTING VAN VALSHEID -
STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING - BEHAN
DELING VAN DE VALSHEID DOOR HET HOF. 

1• en 2• Wanneer de procureur-generaal 
bij het Hoi van Cassatie door de mi
nister van Justitie is gelast, overeen
komstig art. 441 Sv., bij het Hoi aan
gifte te doen van een onwettige rech
terlijke beslissing met kracht van ge
wijsde en vaststelt dat die beslissing, 
zoals ze is opgesteld, niet strijdig blijkt 
te zijn met de wet, maar dat de redac
tie ervan mogelijkerwijze niet strookt 
met de werkelijkheid, dat dezelfde on
juistheden in een proces-verbaal van 
de terechtzitting kunnen voorkomen 

als het Hoi de redenen aanneemt 
waarom de betichting van valsheid is 
gedaan, verleent het aan de procureur
generaal akte van die betichting van 
valsheid alsmede van de aangevoerde 
ieiten en wijst het een van zijn leden 
aan om het bestaan van die ieiten te 
onderzoeken (1). 

3• De procedure inzake betichting van 
valsheid kan, in straizaken, worden 
aangewend tegen een proces-verbaal 
van de terechtzitting waarvan wordt 
beweerd, hetzij dater onjuiste vermel
dingen in voorkomen, hetzij dat het 
geen melding maakt van de vervulling 
van een iormaliteit die het moest vast
stellen (2). 

4• De procedure inzake betichting van 
valsheid kan, in straizaken, worden 
aangewend tegen een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing 
waarvan wordt beweerd, hetzij dat er 
onjuiste vermeldingen in voorkomen, 
hetzij dat ze geen melding maakt van 
een omstandigheid die ze moest vast
stellen. 

· 5• Als een verzoek tot betichting van 
valsheid, in straizaken, door het Hoi 
van Cassatie wordt aangenomen, 
wordt de valsheid als tussengeschil be
handeld voor het Hoi (3). (Art. 459 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE TAU T. GUERRIERI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3690) 

RET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cassa
tie: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de minister van Justitie 
hem bij schrijven van 9 mei 1984, 
Bestuur der Wetgeving, nr. 7/240.877 

en dat, als die verdraaiingen van de 1-----------------
waarheid zouden worden bewezen, het 
litigieuze vonnis zou moeten worden 
vernietigd, verklaart hij uitdrukkelijk 
dat proces-verbaal en die rechterlijke 
beslissing van valsheid te betichten; 

(1) Zie Cass., 13 juni en 20 juli 1966 (Bull. en 
Pas., 1966, I, 1305 en 1413). 

(2) en (3) Cass., 20 nov. 1972 (AC., 1973, 
282). 
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Strafwetboek PD/JD, bevel heeft ge
geven bij het Hof, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van 16 december 1982, van 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
in zoverre dat vonnis Tau Mario Re
nata, geboren op 3 januari 1946 te 
Squinzano (Italii:\), verblijvende te 
Herstal, rue de la Pepiniere 8, ver
oordeelt tot zesentwintig frank geld
boete of acht dagen vervangende ge
vangenisstraf en hem verwijst in de 
kosten van de strafvordering, ter za
ke dat hij te Herstal (Vottem) tus
sen 1 augustus 1980 en 1 augustus 
1982 herhaalde malen overspel heeft 
gepleegd hoewel hij gehuwd was 
met Guerrieri Rosa die klacht in
dient. 

Ret in die bewoordingen gestelde 
vonnis schijnt niet in strijd met de 
wet, vermits het erop wijst dat de 
echtgenote van beklaagde klacht 
heeft ingediend, dat de feiten bewe
zen zijn, dat ze door de artikelen 
387 en 390 van het Strafwetboek als 
misdrijf zijn omschreven, dat ze 
voortvloeien uit een en hetzelfde op
zet en aanleiding nioeten geven tot 
het opleggen van een enkele straf; 
dat de opgelegde straf bovendien 
wettig is. 

Nochtans blijkt uit de bij de voor
melde brief van de minister van 
Justitie gevoegde stukken dat de 
vrouw van beklaagde op de terecht
zitting van de Correctionele Recht
bank te Luik van 16 december 1982, 
bij monde van haar raadsman, haar 
klacht heeft ingetrokken en dat der
halve, het proces-verbaal van die te
rechtzitting waarin wordt vastge
steld dat de echtgenote van beklaag
de, burgerlijke partij, een frank en 
vergoeding van de kosten heeft ge
vorderd, wel eens in strijd zou kun
nen zijn met de waarheid en dat het 
vonnis zelf de waarheid niet weer
geeft waar het zegt dat de echtgeno
te van beklaagde de klacht indient, 
zonder te vermelden dat zij achteraf 
die klacht heeft ingetrokken. 

Zo het bewijs van de onjuistheid 
van die vermeldingen zou worden 
geleverd, zou daaruit volgen dat de 
echtgenote van beklaagde, anders 
dan wat het proces-verbaal van de 
terechtzitting vermeldt, haar tegen 
hem wegens overspel ingediende 
klacht heeft ingetrokken, dat we
gens die intrekking de strafvorde
ring moest worden vervallen ver
klaard en dat het aangegeven von
nis, dat, in weerwil van die intrek
king, de beklaagde veroordeelt op 
de strafvordering en op de burger
lijke rechtsvordering, moet worden 
vernietigd. 

Bijgevolg verklaart de ondergete
kende procureur-generaal uitdrukke
lijk het proces-verbaal van de op 
zestien december negentienhonderd 
tweeentachtig door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik, Be ka
mer, zitting houdend in correctione
le zaken, alsook het op dezelfde dag 
door die rechtbank gewezen vonnis 
in zake openbaar ministerie en Gu
errieri Rosa tegen Tau Mario Rena
to, van valsheid te betichten, in zo
verre dat proces-verbaal vermeldt : 
« de burgerlijke partij die een frank 
en vergoeding van de kosten vor
dert », terwijl in werkelijkheid de 
burgerlijke partij op voormelde te
rechtzitting haar klacht heeft inge
trokken, en in zoverre dat vonnis 
vaststelt dat de echtgenote van be
klaagde klacht heeft ingediend, zon
der tevens gewag te maken van de 
intrekking van die klacht. 

Er is geen reden om misdadig op
zet aan te nemen bij de alleenspre
kende rechter die het ambt van 
voorzitter waarnam in de 8e kamer 
van de rechtbank en het proces-ver
baal alsmede het vonnis die van 
valsheid worden beticht, getekend 
heeft, en evenmin bestaat daartoe 
reden ten aanzien van de griffier; 
die betichting van valsheid is enkel 
gericht tegen materiEHe vaststellin
gen van bovenbedoeld proces-ver
baal en vonnis van 16 december 
1982; 
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Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen de 
uitspraak over de gegrondheid van 
voormelde aangifte uit te stellen, 
hem akte te verlenen van zijn be
tichting van valsheid en van de 
daarin aangewezen feiten, een van 
de raadsheren uit de tweede kamer 
aan te wijzen om een onderzoek in 
te stellen naar de ware toedracht 
van de feiten waarop de betichting 
van valsheid betrekking heeft. 

Brussel, 18 mei 1984. 

Voor de procureur-generaal, 
de advocaat-generaal, 
(get.) E. Liekendael. » 

Gelet op artikel 441 van het Wet
boek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van die vorde
ring, verleent akte aan de heer 
procureur-generaal van zijn betich
ting van valsheid en van de daarin 
aangewezen feiten; stelt de uit
spraak over de gegrondheid van de 
aangifte uit; wijst de raadsheer 
Ghislain aan om een onderzoek in 
te stellen naar de ware toedracht 
van de feiten waarop de betichting 
van valsheid betrekking heeft. 

19 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 57 

1' KAMER - 20 september 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

L!JKE ZAKEN- VAAGHEID- MIDDEL WAAR
IN NIET WORDT VERMELD W AARIN DE AAN-

GEVOERDE WETTELIJKE BEPALINGEN ZIJN 
GESCHONDEN - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - BEGINSEL DAT AFSTAND STRIKT 

WORDT UITGELEGD EN NIET WORDT VER
MOED - AFSTAND - BEGRIP. 

3° VERRIJKING ZONDER OORZAAK 
- VERRIJKING ALS GEVOLG VAN EEN CON
TRACT TUSSEN DEGENE DIE ZICH VERARMT 
EN EEN DERDE - GEGRONDE VERRIJKING. 

1 o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan dui
delijkheid, is het middel dat niet aan
geeft waarin de aangevoerde wetsbe
palingen zijn geschonden (1). 

2° Het algemeen rechtsbeginsel dat at~ 
stand strikt wordt uitgelegd en niet 
wordt vermoed, wordt niet miskend 
door de rechter die, enerzijds, zegt dat 
de oorzaak van de betaling door de 
verzekeraar die, om een burgerlijke 
partijstelling te voorkomen, de door 
een verkeersongeval getroffene heeft 
schadeloos gesteld voordat de verant
woordelijkheid van zijn verzekerde is 
vastgesteld, niet de verzekeringsover
eenkomst is maar de verbintenis van 
de verzekeraar om de getroffene scha
deloos te stellen en die, anderzijds, 
erop wijst dat de vergoedings
kwijtschriften geen enkel voorbehoud 
noch enige subrogatie bevatten; aldus 
overweegt hij niet dat er afstand van 
de subrogatie is maar dat de wettelijke 
vereisten voor subrogatie niet zijn ver
vuld en er evenmin sprake- is van 
subrogatie bij overeenkomst (2). · 

3° De rechter kan wettig beslissen dat 
aan de verweerder geen verrijking 
zonder oorzaak kan worden verweten 
wanneer hij vaststelt dat eisers verar
ming het gevolg is van een tussen hem 
en een derde gesloten contract waar
door de vermindering van het vermo
gen van de verarmde wordt verant
woord (3). 

(1) Cass., 11 dec. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 244). 

(2) Zie Cass., 24 sept. 1981 (A.C., 1981-82, 
nr. 67). 

(3) Cass., 25 jan. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 314). 
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(" DE SOCIALE VOORZORG » S.V. T. BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. OPENBARE WER.KEN, GEMEEN

TE PROFONDOVILLE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7074) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1982 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1165, 
1249, 1251, 3°, 1371, 1376, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 824, 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 22, eerste lid, 
van de wet van 11 juni 1874 op de verze
keringen die titel X van boek I van het 
Wetboek van Koophandel vormt, 6 en 11 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, miskenning van 
het algemeen rechtsbeginsel dat elke af
stand strikt moet worden uitgelegd en 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende verrijking zonder oorzaak, 

doordat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres die ertoe strekt de toekom
stige verweerders te doen veroordelen 
om haar een bedrag van 988.396 frank te 
betalen, niet gegrond verklaart op grond 
dat eiseres de benadeelden tijdens de 
strafvervolging eigener beweging heeft 
schadeloosgesteld ten einde het instellen 
van burgerlijke rechtsvorderingen te 
voorkomen; dat zij kwijtschriften over
legt die geen enkel voorbehoud of subro
gatie bevatten; dat de gestelde schade 
voortvloeit uit de verbintenis die zij vrij
willig heeft aangegaan tijdens de onder
handelingen die zij uitsluitend met het 
slachtoffer Foglia en de arbeidsongeval
lenverzekeraar heeft gevoerd over het 
verschuldigd zijn van de vergoeding en 
de omvang van de schade; dat er derhal
ve geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de in het kader van die verbintenis 
gedane uitkeringen en de aan verweer
ders verweten fouten, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest be
slist, enerzijds, dat de twee verweerders, 
door geen middelen aan te brengen ten 
einde de zichtbaarheidsstrook te verlen
gen, tekort gekomen zijn aan hun ver
plichtingen en zich schuldig hebben ge
maakt aan een nalatigheid die in nood
zakelijk oorzakelijk verband staat met 
het ongeval waarvan de bestuurder Fo
glia het slachtoffer is en waarvoor zij 

aansprakelijk zijn, anderzijds, dat de 
schade, aangevoe:cd door eiseres die het 
slachtoffer Foglia en diens arbeidsonge
vallenverzekeraar vrijwillig heeft ver
goed zonder voorbehoud te maken of in
deplaatsstelling te bedingen, voortvloeit 
uit de door haar vrijwillig aangegane 
verbintenis; eiseres nochtans de door Fo
glia en diens arbeidsongevallenverzeke
raar geleden schade niet uit eigen bewe
ging heeft betaald maar ter uitvoering 
van de door haar met de verzekerde Ma
rie Hubeaux-Lefevre, beklaagde, gesloten 
verzekeringsovereenkomst inzake bur
gerlijke aansprakelijkheid, ten einde te 
voorkomen dat Foglia en diens arbeids
ongevallenverzekeraar zich burgerlijke 
partij zouden stellen; elke afstand strikt 
moet worden uitgelegd en slechts kan 
worden afgeleid uit feiten die niet op een 
andere wijze kunnen worden uitgelegd; 
derhalve, noch de litigieuze betaling 
noch het ontbreken van elk voorbehoud 
kunnen worden uitgelegd als een afstand 
van indeplaatsstelling, op grond dat er 
een verzekeringsovereenkomst bestond, 
tegen de verzekerde van eiseres vervol
gingen waren ingesteld en de betaling 
gebeurde met de bedoeling het instellen 
van een burgerlijke rechtsvordering te 
voorkomen (schending van de artikelen 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 824, 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek en 11 
van de wet van 1 juli 1956 en misken
ning van het algemeen rechtsbeginsel in
zake afstand); 

tweede onderdeel, eiseres die krach
tens haar verzekeringsovereenkomst in
zake burgerlijke aansprakelijkheid met 
Marie Hubeaux-Lefebvre de benadeelden 
van het litigieuze ongeval waarvoor de 
verweerders aansprakelijk zijn, heeft 
schadeloosgesteld, wettelijk treedt in al 
de rechten en vordering van haar verze
kerde Hubeaux-Lefevre tegen de aan
sprakelijke personen; eiseres bijgevolg 
het recht heeft de verweerders te vervol
gen tot betaling van de schade van de 
benadeelden die zij heeft schadeloosge
steld; de wettelijke indeplaatsstelling van 
rechtswege geschiedt en de kwijtschrif
ten waarin de door eiseres gedane uitke
ringen worden vastgesteld, geen voorbe
houd of uitdnikkelijk beding van inde
plaatsstelling moeten bevatten (scherr
ding van de artikelen 22, eerste lid, van 
de wet van 11 juni. 1874, 1249, 1251, 3°, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, eiseres die, krachtens 
haar met Marie Hubeaux-Lefevre aange
gane verzekeringsovereenkomst inzake 
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burgerlijke aansprakelijkheid, de bena
deelden van het litigieuze ongeval waar
voor de verweerders aansprakelijk zijn, 
heeft betaald, wettelijk treedt in al de 
rechten en vorderingen van de benadeel
den Foglia en diens arbeidsongevallen
verzekeraar; eisers bijgevolg het recht 
heeft een rechtsvordering in te stellen 
tegen de verweerders tot betaling van de 
bedragen die zij heeft uitgekeerd ter ver
goeding van de door de benadeelden ge
leden schade; die wettelijke indeplaats
stelling van rechtswege geschiedt en de 
kwijtschriften waarin de door eiseres ge
dane uitkeringen worden vastgesteld, 
geen voorbehoud of uitdrukkelijk beding 
van indeplaatsstelling moeten bevatten 
(schending van de artikelen 22, eerste 
lid, van de wet van 11 juni 1874, 1249, 
1251, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, eiseres die de bena
deelden Foglia en diens arbeidsongeval
lenverzekeraar volledig heeft schadeloos
gesteld, tegen de verweerders, wier aan
sprakelijkheid voor het litigieuze ongeval 
bewezen is, een rechtstreekse vordering 
kan instellen tot betaling van hun deel 
van de schadeloosstelling; die rechtsvor
dering ook kan worden ingesteld wan
neer eiseres bij de betaling geen voorbe
houd heeft gemaakt, omdat haar verde
ring gegrond is op de verrijking zonder 
oorzaak van de verweerders, waaraan de 
kwijtschriften geen afbreuk doen (schen
ding van de artikelen 1165, 1371, 1376, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en miskenning van het algemeen rechts
beginsel betreffende de verrijking zonder 
oorzaak); het arrest aldus de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen schendt 
en de aangewezen algemene rechtsbegin
selen miskent : 

Over de door verweerster tegen 
het middel aangevoerde grond van 
niet-ontvankelijkheid, hieruit afge
leid dat het middel, met uitzonde
ring van het algemeen rechtsbegin
sel dat elke afstand strikt moet 
worden uitgelegd, niet aangeeft in 
welk opzicht de wetsbepalingen die 
het aanwijst, zijn geschonden: 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft in welk opzicht elk van die 
wetsbepalingen is geschonden; dat 
het in zoverre niet ontvankelijk is; 

Over het middel, in zoverre het de 
miskenning aanvoert van het alge
meen rechtsbeginsel volgens het-

welk elke afstand strikt moet wor
den uitgelegd : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de verzeker
de van eiseres « geen enkele, zelfs 
niet de lichtste fout had begaan », 
erop wijst dat eiseres << de benadeel
den eigener beweging had schade
loosgesteld tijdens de strafvervol
ging, ten einde het instellen van 
burgerlijke rechtsvorderingen te 
voorkomen, en dat zij kwijtschriften 
overlegt die geen enkel voorbehoud 
of subrogatie bevatten »; dat het ar
rest hieruit besluit dat << de gestelde 
schade voortvloeit uit de verbintenis 
.die zij vrijwillig heeft aangegaan tij
dens de onderhandelingen die ze 
uitsluitend met de getroffene ( ... ) 
en de arbeidsongevallenverzekeraar 
heeft gevoerd over het verschuldigd 
zijn van de vergoeding en de om
vang van de schade, en dat er der
halve geen oorzakelijk verband be
staat tussen de in het kader van die 
verbintenis gedane uitkeringen en 
de aan de (verweerders) verweten 
fouten »; 

Overwegende dat het arrest uit de 
door eiseres gedane uitkering en het 
ontbreken van voorbehoud in de 
kwijtschriften van de getroffene en 
diens arbeidsongevallenverzekeraar 
niet afleidt dat eiseres het voordeel 
van de indeplaatsstelling heeft ver
zaakt; dat eiseres, volgens het ar
rest, zich niet kan beroepen op de 
wettelijke indeplaatsstelling van ar
tikel 22, eerste lid, van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen en 
evenmin op de indeplaatsstelling bij 
overeenkomst, niet omdat ze daar
van afstand zou hebben gedaan 
maar omdat blijkt, enerzijds, dat ei
seres heeft betaald ingevolge de ver
bintenis die ze jegens de getroffene 
en diens arbeidsongevallenverzeke
raar heeft aangegaan en niet ter uit
voering van haar verzekeringsover
.eenkomst met haar verzekerde, en, 
anderzijds, dat de getroffene en zijn 
arbeidsongevallenverzekeraar haar 
op het ogenblik van de betaling niet 
in hun rechten hebben gesubro
geerd; 
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Overwegende dat uit de voorgaan
de consideransen blijkt dat het mid
del berust op een onjuiste lezing 
van het arrest; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de oorspronke
lijke vordering van eiseres, die ertoe 
strekte de verweerders te doen veroorde
len tot betaling van de hoofdsom van 
988.396 frank, niet gegrond verklaart op 
grand dat eiseres de benadeelden tijdens 
de strafvervolging eigener beweging 
heeft schadeloosgesteld, ten einde het in
stellen van burgerlijke rechtsvorderin
gen te voorkomen; dat zij kwijtschriften 
overlegt die geen enkel voorbehoud of in
deplaatsstelling bevatten; dat de gestelde 
schade haar oorzaak vindt in de verbin
tenis die zij vrijwillig heeft aangegaan 
tijdens de onderhandelingen die zij uit
sluitend met de getroffene Foglia en de 
arbeidsongevallenverzekeraar heeft ge
voerd over het verschuldigd zijn van de 
vergoeding en de omvang van de schade; 
dat er derhalve geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de in het kader van die 
verbintenis gedane uitkeringen en de 
aan de verweerders verweten fouten, 

terwijl eiseres in haar aanvullende 
conclusie voor de appelrechter betoogde 
dat, zo het hof op het standpunt stand 
dat de schade voor eiseres voortvloeide 
uit haar vrijwillige betaling en niet uit 
de fout van de tweede verweerster, het 
in dit geval ging om een verrijking zon
der oorzaak, zodat haar vordering hoe 
dan ook gegrond was, ongeacht de in 
aanmerking genomen rechtsgrond; het 
arrest noch in de bestreden redengeving 
noch in enige andere considerans expli
ciet of impliciet antwoordt op dat middel; 
het arrest derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat eiseres << de bena
deelden eigener beweging had scha
deloosgesteld ( ... ) ten einde het in
stellen van burgerlijke rechtsvorde
ringen te voorkomen » en dat << de 
(door eiseres) gestelde schade voort
vloeit uit de verbintenis die zij vrij
willig heeft aangegaan tijdens de 
onderhandelingen die zij uitsluitend 

met de getroffene ( ... ) en de arbeids
ongevallenverzekeraar heeft ge
voerd over het verschuldigd zijn van 
de vergoeding en de omvang van de 
schade », aangeeft dat de verarming 
van eiseres niet zonder oorzaak is; 
dat het arrest aldus antwoordt op de 
door eiseres in haar conclusie voor 
de appelrechter aangevoerde middel; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

20 september 1984 - 1" kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rappe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Bruyn en Simont. 

Nr. 58 

1" KAMER - 20 september 1984 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING ALVO
RENS RECHT TE DOEN - LATERE BESLISSING 
OVER DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING 
- BESLISSING DOOR DEZELFDE RECHTERS 
IN DE REGEL NIET VEREIST. 

2° NIEUWE VORDERING - BURGER
LUKE ZAKEN - WIJZIGING VAN DE VORDE
RING - BEGRIP. 

3° RECHTBANKEN - BURGERLUKE ZA

KEN- WIJZIGING VAN DE VORDERING- BE
GRIP. 

4° BEWIJS - BEWUS DOOR GESCHRIFT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN 
PLAATSOPNEMING - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DAT PROCES-VERBAAL 
- BEGRIP. 
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1 o lngevolge art. 779 Ger. W. behoeft een 
vonnis dat na een vonnis alvorens 
recht te doen in dezelfde zaak wordt 
gewezen, niet te worden uitgesproken 
door dezelfde rechters als degenen die 
tijdens de debatten v66r en bij de uit
spraak van dit vonnis alvorens recht te 
doen zitting hebben gehad (1). 

2o en 3° De oorspronkelijke vordering 
wordt niet onwettig gewijzigd door de 
rechter bij wie een vordering aanhan
gig is strekkende tot veroordeling van 
een naburige eigenaar om steunmuur
tjes op te richten ten einde grondver
zakking tegen te gaan, en die deze ei
genaar veroordeelt tot het oprichten 
van muurtjes die tevens als afsluiting 
tussen de twee percelen dienen (2). 
(Artt. 702, 807 Ger.W.) 

4° De bewijskracht van een proces-ver
baal van plaatsopneming wordt niet 
miskend door de rechter die overweegt 
dat die onderzoeksmaatregel een partij 
ertoe had moeten aanzetten de vereis
te maatregelen te nemen om over
stroming te voorkomen, zelfs wanneer 
in het proces-verbaal geen waarschu
wing aan die partij voorkomt om die 
voorzorgen te nemen. 

(DELRUELLE, LAMBERT T. CHAPELLE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7096) 

en waarop de partijen hun pleidooi hiel
den en hun dossier neerlegden, dat ze 
evenwel de terechtzitting van 21 februari 
1983, waarop de partijen pleidooi hiel
den, hun conclusie uiteenzetten en in
stemden met een plaatsopneming, niet 
bijwoonden en evenmin tegenwoordig 
waren op de zitting van 24 februari 1983 
waarop de rechtbank bestaande uit de 
rechters Paulus, Bourseau en Demoulin 
die plaatsopneming beval tegen 2 mei 
1983, 

terwijl overeenkomstig artikel 779, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
een vonnis enkel kan worden gewezen 
door rechters die aile zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond; nu de behande
ling van de zaak was begonnen voor een 
rechtscollege dat anders was samenge
steld dan het rechtscollege dat de behan
deling ervan voortzette, zonder dat de 
debatten over andere geschilpunten wer
den gevoerd, het bestreden vonnis nietig 
is daar het is gewezen in strijd met arti
kel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het vonnis dat 
op 24 februari 1983 in de zaak is ge
wezen door de rechtbank bestaande 
uit de heren Paulus, Bourseau en 
Demoulin, alvorens recht te doen, 
de bezichtiging van de litigieuze 
plaats heeft bevolen; 

Overwegende dat de terechtzitting 
van de rechtbank vaa 17 mei 1983 
waarnaar de zaak was verdaagd, 
werd bijgewoond door de heer Pau-

HET HOF; - Gelet op het bestre- lus, mevr. Vaessen en mevr. Freson, 
den vonnis, op 6 juni 1983 in hoger dat de partijen op die zitting ver
beroep gewezen door de Rechtbank schenen zijn en hun pleidooi hebben 
van Eerste Aanleg te Luik; gehouden, en dat de debatten voor 

gesloten zijn verklaard; dat het be
Over het eerste middel, afgeleid uit de streden vonnis door die magistraten 

schending van artikel 779, eerste lid, van is gewezen op de terechtzitting van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

6 juni 1983; 
doordat het bestreden vonnis op 6 juni 

1983 is uitgesproken door een rechtscol- Overwegende dat in de regel arti
lege dat onder meer bestond uit mevr. de kel 779, eerste lid, van het Gerechte
rechter Vaessen en mevr. de rechter Fre- lijk Wetboek niet vereist dat een 
son; dat die magistraten de terechtzitting vonnis dat in eenzelfde zaak wordt 
van 17 mei 1983 bijwoonden waarop de 
zaak voor een kort debat was verdaagd gewezen na een vonnis alvorens 
-----------------1 recht te doen, wordt gewezen door 

(1) Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 752) en 
Cass., 9 april 1981 (ibid., 1980-81, nr. 459). 

(2) Cass., 20 maart 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 458) en de cone!. van proc.-gen. Krings, 
toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1980, I, 887; 
Cass., 29 april 1982 (A.C., 1981-82, nr. 509). 

dezelfde rechters die ook zitting 
hebben gehouden tijdens de debat
ten die aan het vonnis alvorens 

.recht te doen zijn voorafgegaan, of 
de uitspraak van dat vonnis hebben 
bijgewoond; 
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Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 702, 
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het algemeen rechtsbeginsel 
dat de rechter verbiedt de oorzaak van 
de vordering ambtshalve te wijzigen en 
van het beschikkingsbeginsel, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij de uitspraak over de 
rechtsvordering van verweerster die er
toe strekte de eisers te doen veroordelen 
om « op hun grond steunmuurtjes te 
bouwen ten einde de situatie te verhel
pen die door hun toedoen was ontstaan » 
door het uitvoeren van graafwerken in 
hun tuin die het verweerster onmogelijk 
maakt haar eigen grand te bewerken, 
vermits de aarde zogezegd dreigde af te 
schuiven op die van de eisers, bij het be
streden vonnis, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de eisers heeft veroor
deeld tot de betaling van de helft van de 
kosten voor de oprichting van een « ge
mene afsluiting » en daartoe de redenge
ving heeft overgenomen van de eerste 
rechter volgens welke « er is vastgesteld 
dat een oplossing voor de situatie slechts 
kon worden overwogen als eiseres (thans 
verweerster) nauwkeurig bepaalt wat ze 
met ·haar grand zal doen ( ... ); dat het 
nochtans buiten kijf staat dat eiseres, 
welke haar plannen voor het gebruik 
van de grand ook mogen zijn, recht heeft 
op de bescherming en de afsluiting van 
haar eigendom; ( ... ); dat het hier gaat om 
de oprichting van een gemene afsluiting, 
zodat de kosten door beide partijen bij 
helften zullen worden gedragen », 

terwijl het bestreden vonnis, nu het de 
vordering van verweerster gedeeltelijk 
toewijst op grand dat laatstgenoemde 
aanspraak mocht maken op de afsluiting 
en de bescherming van haar eigendom, 
ofschoon verweerster in haar inleidende 
dagvaarding van 20 oktober 1978 en in 
haar conclusie, zowel voor de vrederech
ter als voor de appelrechter, niet spreekt 
van een eventueel recht om de oprich
ting van een gemene afsluiting te eisen 
en zich tot staving van haar vordering 
enkel heeft beroepen op de burenhinder 
die voor haar voortvloeide uit de door de 
eisers op hun grand uitgevoerde graaf
werken, de oorzaak van de vordering op 
onwettige wijze wijzigt, waardoor het de 
artikelen 702, 807 en 1042 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt en het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechter ver
biedt de oorzaak van de vordering 
ambtshalve te wijzigen, het beschik-. 

kingsbeginsel en de bewijskracht van de 
inleidende dagvaarding en van de con
clusies van de partijen miskent (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonhis, de eisers veroordeelt 
om ondersteuningswerken uit te 
voeren en een afsluiting op te rich
ten zoals de deskundige in zijn ver
slag als tweede oplossing had aange
geven; 

Overwegende dat zowel uit het be
streden vonnis als uit het verslag 
van de architect waarvan een uit
treksel bij het beroepen vonnis is 
gevoegd, blijkt dat de door de eisers 
uit te voeren werken in hoofdzaak 
bestaan uit metselwerk ter onder
steuning dat verweerster in haar 
oorspronkelijke dagvaarding om
schrijft als « steunmuurtjes »; 

Overwegende dat uit het feit dat 
die muurtjes tegelijkertijd dienst 
doen als afsluiting tussen de twee 
percelen niet kan worden afgeleid 
dat de oorzaak van de vordering op 
onwettige wijze zou zijn gewijzigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de tegen
vordering van de eisers, die ertoe strekt 
verweerster te doen veroordelen tot ver
goeding van de schade die is ontstaan 
doordat ten gevolge van een onweersbui 
madder afkomstig van de aarde van 
haar tuin hun huis is binnengedrongen, 
alsook tot de uitvoering van ondersteu
ningswerken ten einde te voorkomen dat 
aarde van haar tuin op hun eigen grand 
zou terechtkomen, afwijst op grand dat 
« door de plaatsopneming kon worden 
vastgestelcl dat de appellanten (thans ei
sers), om te voorkomen dat het water 
van het naburig stuk grand in hun tuin 
zou stromen, aileen maar de reeds be
staande scheidingsmuur met enkele cen
timeter moesten verhogen; dat de appel
lanten door de plaatsopneming van de 
eerste rechter en de deskundige op de 
hoogte waren van de toestand en de no
dige voorzorgsmaatregelen die trouwens 
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even weimg tijd als geld kostten, dien
den te nemen ter voorkoming van een 
overstroming die gelet op ons klimaat en 
de helling van de grand zeer waarschijn
lijk was ''• 

terwijl het bestreden vonnis de beslis
sing dat de eisers door de plaatsopne
ming van de eerste rechter en de des
kundige wisten welke voorzorgsmaatre
gelen dienden te worden genomen om 
een overenstroming te voorkomen, 
slechts kon gronden op het door de vre
derechter op 1 maart 1979 opgemaakte 
proces-verbaal van plaatsopneming dat 
niets zegt over dergelijke maatregelen 
maar integendeel de volgende overwe
gingen van de vrederechter bevat : « Wij 
achten het voorbarig vandaag een maat
regel voor te stellen waarmee de eis van 
mejuffrouw Chapelle zou kunnen worden 
ingewilligd ... Wij menen dat de partijen 
de situatie opnieuw moeten onderzoeken 
en moeten bepalen waarvoor de grand 
van Chapelle zal worden gebruikt en be
stemd en op grand hiervan moet worden 
vastgesteld welke werken eventueel no
dig zijn; het bestreden vonnis derhalve, 
door te verklaren dat << de appellanten 
door de plaatsopneming van de eerste 
rechter en de deskundige op de hoogte 
waren van de toestand en de nodige 
voorzorgsmaatregelen dienden te nemen 
( ... ) ter voorkoming van een over
stroming "• de bewoordingen, de zin en 
de strekking van het proces-verbaal van 
de plaatsopneming van 1 maart 1979 
miskent; het aldus de bewijskracht van 
dat stuk miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek) of althans daaruit een ge
volgtrekking maakt die niet verenigbaar 
is met de inhoud ervan (schending van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

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

20 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 59 

1• KAMER - 20 september 1984 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR

ZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP -
BEVOEGDREID VAN RET ROF VAN BEROEP -
OMVANG. 

Het hoi van beroep, dat bevoegd is om 
in eerste en laatste aanleg het beroep 
van de belastingplichtige te behande
Jen, moet, wegens het karakter van 
openbare orde van de belastingen, zelf, 
binnen de perken van het aanhangig 

gemaakte geschil, over de gegrondheid 
ervan uitspraak doen, welke oak de 
nietigheid is waardoor de aangevochten 
beslissing is aangetast (1). 

(BELGISCRE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. JESPERS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 667 F) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1983 door 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet zegt dat de eisers naar 
aanleiding van de door de eerste 
rechter en de deskundige op 
1 maart 1979 verrichte plaatsopne
ming door laatstgenoemden zijn ge-
waarschuwd dat ze de nodige voor- Over het middel, afgeleid uit de schen-

ding van de artikelen 276 en 278 van het 
zorgsmaatregelen dienden te nemen Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
ten einde overstroming van hun ei- ingevoerd respectievelijk bij ar;tikel 2 
gendom in de toekomst te voorko- l---------------
men; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

(1) Cass., 9 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 403), Cass., 21 mei 1982 (ibid., 1981-92. 
nr. 561), Cass., 22 april 1983, A.R. nr. 1089 
(A.C., 1982-83, nr. 464). 
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van de wet van 16 maart 1976 en artikel 
8, § 2, van de wet van 30 mei 1972, en 
van artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wethoek, 

doordat het hof van heroep, na het 
door verzoeker ingediende hezwaar
schrift ontvankelijk te hehhen verklaard, 
de zaak voor uitspraak ten gronde ver
wezen heeft naar de administratie, 

terwijl, eerste onderdeel, de hestreden 
heslissing, hoewel ze het hezwaarschrift 
ten onrechte verwerpt wegens verval, 
niettemin een heslissing is in de zin van 
artikel 276 van het Wethoek van de In
komstenhelastingen waarhij uitspraak 
wordt gedaan over een krachtens artikel 
267 ingediend hezwaar, dat ze een einde 
maakt aan de hevoegdheid van de di
recteur, de administratieve fase van de 
procedure afsluit en elke nieuwe heslis
sing over hetzelfde onderwerp uitsluit, 
zodat het arrest het jurisdictioneel ka
rakter van die heslissing miskent (schen
ding van artikel 276 van het Wethoek 
van de Inkomstenhelastingen); 

tweede onderdeel, zelfs als de di
recteur het hezwaar ten onrechte niet 
ontvankelijk achtte wegens laattijdige 
indiening en zich daardoor niet heeft 
kunnen uitspreken over het geschil zelf, 
het hof van heroep uitspraak moet doen 
over de zaak zelf; het hof van heroep im
mers krachtens artikel 278 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen uit
spraak moet doen over de voorziening 
die wordt ingesteld tegen een op grond 
van artikel 267 van het W ethoek van de 
lnkomstenhelastingen getroffen heslis
sing; het hof van heroep dus in eerste en 
laatste aanleg uitspraak moet doen over 
de voorziening van de helastingschuldi
ge; artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek trouwens hepaalt dat de appelrech
ter de zaak aileen dan naar de eerste 
rechter kan verwijzen indien hij een in 
het aangevochten vonnis hevolen onder
zoeksmaatregel hevestigt; het arrest hij
gevolg door geen uitspraak te doen over 
het geschil zelf de voormelde bepalingen 
schendt (artikelen 278 van het Wethoek 
van de Inkomstenhelastingen en 1068 
van het Gerechtelijk Wethoek): 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat verweerder op 

23 augustus 1979 een bezwaarschrift 
heeft ingediend tegen de aanslagen 
inzake onroerende voorheffing die 
voor de aanslagjaren 1975 en 1976 te 
zijnen name waren gevestigd voor 
een landhuis gelegen te Ghoy; dat 

verweerder enerzijds aanvoerde dat 
hij als gevolg van zijn vertrek naar 
het buitenland de aanslagbiljetten 
voor die belasting niet had ontvan
gen in zijn wettelijke woonplaats en 
dat hij anderzijds ontlasting vroeg 
daar het landhuis vervallen en onbe
woonbaar was; dat dit bezwaar bij 
beslissing van de administratie van 
25 april 1980 werd verworpen op 
grond dat het te laat was ingediend; 
dat verweerder op 2 juni 1980 tegen 
die beslissing hoger beroep heeft 
ingesteld; dat het hof van beroep na 
onderzoek heeft beslist dat, nu ver
weerder door de administratie niet 
in het bezit was gesteld van de aan
slagbiljetten, het bezwaar niet ver
vallen kon zijn, zoals de bestreden 
beslissing ten onrechte had gesteld, 
en dat de zaak naar de directeur 
diende te worden verwezen voor uit
spraak over de gevraagde ontlasting 
zelf; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat in eerste en laatste aanleg 
uitspraak moet doen over de voor
ziening van de belastingschuldige, 
wegens het feit dat de belastingen 
van openbare orde zijn, binnen de 
perken van het aanhangig gemaakte 
geschil, zelf uitspraak moet doen, 
van welke aard de fout van de be
streden beslissing ook is; 

Dat het arrest derhalve op onwet
tige wijze de zaak naar de adminis
tratie verwijst voor uitspraak ten 
gronde; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de 
zaak naar de administratie verwijst 
voor uitspraak ten gronde, en in zo
verre het uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslisisng hieromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al-
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dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

20 september 1984 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever: de h. Kreit - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

Nr. 60 

1 • KAMER - 21 september 1984 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN -
JAARLIJKSE BELASTING OP NIET BEBOUWDE 
PERCELEN - WET VAN 29 MAART 1962, AAN
GEVULD BIJ DE WET VAN 22 DEC. 1970, ART. 
?OBIS - BELASTING NIET VAN TOEPASSING 
O.A. OP DE PERCELEN DIE, INGEVOLGE DE 
BEPALINGEN VAN DE WET OP DE LAND
PACHT, NIET VOOR BEBOUWING KUNNEN 
WORDEN BESTEMD - BEGRIP. 

ning houdende met de bepalingen van 
art. 6, 1" of 2', vervat in art. 1 van de 
Pachtwet (1). 

(GEMEENTE HERENT T. MEULEMANS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1160 N) 

HET HOF; Gelet 0:£? de 
bestreden beslissing, op 19 mer 1983 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Brabant; 

Overwegende dat de beslissing en-
kel wordt aangevochten in zoverre 
zij de percelen van de verweerders, 
gelegen onder de gemeente Herent, 
niet bebouwd en begrepen in een 
niet vervallen verkaveling, ontheven 
acht van de belasting die van zoda
nige percelen wordt geheven inge
volge de belastingverordening van 3 
februari 1981; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 5, 3", van de genoemde 

Wanneer een gemeente, op grand van belastingverordening en van het bij de 
art. 70bis, bij de wet van 22 dec. 1970 wet van 22 december 1970 ingevoegde ar
ingelast in de Wet Ruimtelijke Orde- tikel 10bis, § 3, van de wet van 29 maart 
ning en Stedebouw, een jaarlijkse be- 1962 houdende organisatie van de ruim
lasting heft op de niet bebouwde per- telijke ordening en van de stedebouw, 
celen, begrepen in een niet vervallen doordat de bestendige deputatie beslist 
verkaveling, beslist de bestendige de- dat de percelen van de verweerders, 
putatie van de provincieraad, op het ingekohierd onder de nummers 356 en 
beroep van een belastingplichtige ten 387, krachtens artikel 5, 3", van de ge
name van wie een aanslag in die be- noemde belastingverordening vrijgesteld 
lasting werd gevestigd, niet wettig zijn van de belasting op de ongebouwde 
dat deze ingevolge § 3, lid 1, van dit ar- percelen begrepen in een niet vervallen 
tikel - welke bepaling werd overgeno- verkaveling, 
men in een gedeeltelijke belastingver- terwijl artikel 10bis, § 3, van de ge
ordening - niet ten kohiere kon noemde wet enkel vrijstelt percelen die, 
worden gebracht, door enkel vast te « ingevolge de wet op de landpacht, 
stellen dat de percelen waarop de aan- thans niet voor bebouwing kunnen war
slag werd gevestigd reeds v66r 22 de- den bestemd »; de bedoeling van de wet
cember 1970 verpacht waren; aange- gever was, door middel van deze over
zien luidens deze bepaling « de ... gangsmaatregel, de eigenaars van derge
belasting niet wordt geheven op de lijke bouwgronden de kans te geven de 
percelen die, ingevolge de bepalingen pacht op te zeggen volgens de in 1971 ge
van de wet op de landpacht, thans niet stelde regeling; een toen pas gesloten 
voor bebouwing kunnen worden be- pacht maximaal nog gedurende negen 
stemd », is vrijstelling van deze belas- jaar kon lopen, zodat alle pachten sinds
ting niet wettelijk verantwoord tenzij dien defintief opgezegd hadden kunnen 
wordt vastgesteld, niet aileen dat de l-----------------
betrokken percelen onder de pachtwet-
geving vallen, maar tevens dat zij 
« thans » niet voor bouwen kunnen 
worden bestemd, in bet bijzonder reke-

(1) Zie Cass., 14 jan. 1976 (A.C., 1876, 568), 8 
mei 1981 (ibid., 1980-81, nr. 512) en 16 dec. 
1982, A.R. nr. F 588 F (ibid., 1982-1983, nr. 232). 
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worden; artikel 6, 1', van de Pachtwet 
thans trouwens de mogelijkheid geeft op 
ieder ogenblik de pacht op een bouwka
vel op te zeggen, onder enige kleine 
voorwaarden; het loutere feit van eige
naar te zijn van een bouwkavel die ver
pacht is, dus nu, meer dan negen jaar na 
de wet van 1970, geen argument meer is : 

Overwegende dat de beslissing 
het bezwaar van de verweerders in
willigt op grond dat het bewijs gele
verd is van het bestaan van een 
pachtovereenkomst reeds v66r 22 
december 1970, en dat de bezwaarin
dieners het volstrekste recht hebben 
om hun percelen bouwgrond te be
zwaren met een pachtovereenkomst; 

Overwegende dat het genoemde 
artikel van de belastingverordening 
van 3 februari 1981 bepaalt: « Van 
de belasting zijn vrijgesteld de eige
naars van percelen die ingevolge de 
wet op de landpacht, op het ogen
blik van het van kracht worden van 
de wet van 22 december 1970, niet 
voor bouwen kunnen worden be
stemd »; dat het bij de wet van 22 
december 1970 ingevoegde artikel 
70bis, § 3, van de wet van 29 maart 
1962 in het eerste lid bepaalt dat de 
betrokken belasting « niet wordt ge
heven van percelen die, ingevolge 
de bepalingen van de wet op de 
landpacht, " thans " niet voor bebou
wing kunnen worden bestemd »; dat 
de aangehaalde bepalingen niet in
houden dat het om de vrijstelling te 
genieten voldoende is dat de betrok
ken percelen onder de pachtwetge
ving vallen, maar tevens vereisen 
dat zij « thans » niet voor bouwen 
kunnen worden bestemd, in het bij
zonder rekening houdende met de 
bepalingen van artikel 6, 1" of 2", van 
de Pachtwet, vervat in artikel I van 
de wet van 4 november 1969; 

Dat de beslissing, nu zij niet vast
stelt dat aan dit laatste vereiste is 
voldaan, de genoemde wettelijke be
palingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing in zoverre zij uit
spraak doet over de belasting voor 
het dienstjaar 1981; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerders in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Antwerpen. 

21 september 1984 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

'Nr. 61 

1 • KAMER - 21 september 1984 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - BEVOORRECHTE EN 
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - VERKOOP 
VAN DE ONROERENDE GOEDEREN VAN DE 
GEFAILLEERDE FAILLISSEMENTSWET, 
ART. 564, LAATSTE LID - RECHT VAN DE 
EERST INGESCHREVEN HYPOTHECAIRE 
SCHULDEISER VAN DE GEFAILLEERDE, OM, 
IN IEDERE STAND VAN HET GEDING, HET 
GOED WAAROP DE HYPOTHEEK RUST, TE 
VERKOPEN - BEGRIP. 

2° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP ON
ROEREND GOED - RECHT VAN DE EERST 
INGESCHREVEN HYPOTHECAIRE SCHULDEI
SER VAN DE GEFAILLEERDE OM, IN IEDERE 
STAND VAN HET GEDING, HET GOED WAAROP 
DE HYPOTHEEK RUST, TE VERKOPEN - BE
GRIP. 

1' en 2o Het Jaatste lid van art. 564 Fail
lissementswet, samen met het Gerech
telijk Wetboek ingevoerd, geeft aan de 
eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser van de gefailleerde het 
recht om, ongeacht de overige bepalin
gen van het genoemd artikel, « in iede
re stand van het geding het goed 
waarop de hypotheek rust, te verko
pen, overeenkomstig de bepalingen 
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van de artt. 1560 tot 1626 Ger. W. », en 
zu1ks met uitsluiting van artikel 1621; 
daaruit volgt dat het optreden van de 
eerst ingeschreven hypothecaire schuld
eiser om de verkoop van het gehypo
thekeerde goed te vervolgen, het « uit
sluitend recht » en oak enig concurre-' 
rend recht van de curator om dezelfde 
verkoop te vervolgen, uitsluit (1). 

(THUYSBAERT , MR. VAN HULSE - CURATOR 
OVER HET FAILLISSEMENT VAN DE BLOCK JEAN 

T. OOSTVLAAMS BEROEPSKREDIET C.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4252) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 528 en 564 van de Faillissementswet 
van 18 april 1851, opgenomen in boek III 
van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het arrest het hager beroep 
van verweerster ontvankelijk alsmede 
gegrond verklaart en aldus aanneemt 
dat de openbare verkoop van het liti
gieus onroerend goed enkel ten verzoeke 
van verweerster kon geschieden, op 
grand van de volgende overwegingen : 
« De eerste vraag is dus of (verweerster) 
een uitsluitend of slechts een concurre
rend recht tot verkoping heeft. Het gaat 
hier om de juiste lezing en interpretatie 
van artikel 564 van de Faillissementswet. 
(Eisers) verstaan het laatste lid van dit 
artikel terecht z6 dat de eerst ingeschre-

ven hypothecaire schuldeiser te allen tij
de en hoe dan ook het recht heeft en be
houdt het onroerend goed te verkopen. 
Daaruit volgt logisch dat de curator te
genover deze schuldeiser niet beschikt 
over het stakingsrecht van lid 2 van dit 
artikel, met andere woorden dat hij 
diens verkooprecht niet kan verlammen 
door de uitoefening van een eigen ver
kooprecht en dat zijn verkooprecht niet 
concurrerend kan geacht worden. En 
vermits er in onderhavig geval wel ver
volgingen tot uitwinning waren begon
nen v66r de verwerping of ontbinding 
van het akkoord (ter zake de vaststelling 
van afwezigheid van concordataire voor
stellen), kan de curator ook geen recht 
tot verkopen putten uit lid 1 van artikel 
564 van de Faillissementswet. De be
woordingen waarmede in het laatste lid 
van artikel 564 de voorgaande bepalin
gen worden uitgesloten ten opzichte van 
de eerste ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser, zijn overigens zo algemeen 
en absoluut dat ook om die reden uitge
sloten moet geacht worden dat de cura
tor hiermede slechts zijn uitsluitend 
recht tot verkoping zou verliezen maar 
een concurrerend recht zou behouden. 
Ware dit laatste tach de be doe ling ge
weest, dan is het ook waarschijnlijk dat 
de wetgever de uitvoering van dit con
currerend recht zou hebben geregeld om 
storende betwistingen te voorkomen. 
W aar een deel van de andersluidende 
rechtspraak schijnt ingegeven te zijn 
door opportuniteitsredenen, namelijk het 
bespoedigen van de realisatie van de on
roerende goederen, is die reden in onder
havig geval niet voorhanden daar de 
eerst ingeschreven hypothecaire schul
deiser kart v66r het verzoek van de cura
tor reeds overgegaan was tot uitvoerend 
beslag, zodat hem geen gebrek aan dili

-------------------l gentie kon verweten worden en er om 
die reden geen ingrijpen geboden was >>, 

(1) Zie o.m. : CoPPENS P. en T'KINT F., « Exa
men de jurisprudence (1974-1979) - Les faillites 
et les concordats », Rev. crit. jur. beige, 1979, 
blz. 293 e.v., inz. blz. 320-324; DE LEVAL G., 
« Aspects actuels du droit des saisies >>, J. T., 
1980, blz. 645 e.v., nr. 77, blz. 650; DE WILDE L. 
en GELAUDE L., << Overzicht van rechtspraak 
(1969-1974), Faillissement en Gerechtelijk ak
koord », Tijds. v. Privaatrecht, 1974, blz. ·787; 
ENGELS C., Het uitvoerend beslag op onmerend 
goed en de daarbijhorende rangregeling, Ant
werpen, 1981, biz. 33; PARYS R. en VAN BUGGEN
HOUT C., « Over de verkoop van de onroerende 
goederen toebehorende aan de gefailleerde "• 
Belg. rechtspr. in handelsz., blz. 386 en vlg. 
inz. biz. 390-391; RENS J.L., « Samenloop van 
uitvoerend beslag op onroerend goed met een 
andere procedure tot verkoop », Tijds. v. Nota
rissen, biz. 97 e.v., inz. biz. 102. 

terwijl, eerste onderdeel, eerste eiser, 
in zijn regelmatig neergelegde conclusie, 
uitdrukkelijk liet gelden dat artikel 564 
van de Faillissementswet << moet worden 
gezien en begrepen in zijn context en 
meer speciaal samen met de artikelen 
453 en 528 van de Faillissementswet », 
waaruit blijkt dat de curator de massa 
van de schuldeisers vertegenwoordigt en 
dat de verkoop van onroerende goede
ren, toebehorend aan de gefailleerde, tot 
zijn wettelijke opdracht behoort, zodat 
het arrest, dat dit uitdrukkelijk ingeroe
pen middel niet beantwoordt, niet regel
matig is gemotiveerd (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); 
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tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 528 en 564 van titel I van boek 
III van het W etboek van Koophandel, 
door de wetgever in het algemeen en 
zonder beperking aan de curator de op
dracht wordt gegeven de aan de gefail
leerde toebehorende goederen te verko
pen wanneer geen akkoord tot stand 
komt, en de omstandigheid dat aan de 
eerst ingeschreven hypothecaire schuld
eiser eveneens het recht wordt toege
kend om een aan de gefailleerde toebe
horend onroerend goed te verkopen, 
geenszins inhoudt dat de curator het 
recht verliest om hetzelfde aan de gefail
leerde toebehorend goed te verkopen, zo
dra de eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser gebruik maakt van het hem 
door artikel 564, in fine, van de Faillisse
mentswet toegekend recht, zodat het Hof 
van Beroep te Gent de artikelen 528 en 
564 van de Faillissementswet van 18 
april 1851, opgenomen in boek III van 
het Wetboek van Koophandel, schendt 
door te beslissen dat de curator, tweede 
eiser, over geen eigen recht tot verkoop 
van de, aan de gefailleerde toebehoren
de, onroerende goederen beschikt zodra 
de eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser gebruik maakt van het hem 
door artikel 564, in fine, van de Faillisse
mentswet toegekende recht; 

derde onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 528 en 564 van titel I van boek 
III van het W etboek van Koophandel, 
wanneer de curator in samenloop komt 
met de eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser met betrekking tot de open
bare verkoop van een aan de gefailleerde 
toebehorend onroerend goed, de voor
keur dient te worden gegeven aan de 
meest gereden partij, namelijk de partij 
die als eerste de aanduiding van een no
taris bekomt, zodat het arrest, door te 
beslissen dat aan de verweerder de voor
keur diende te worden gegeven omdat 
hem met betrekking tot de openbare ver
koop van het litigieus onroerend goed 
geen gebrek aan diligentie kon worden 
verweten, zonder te onderzoeken, zoals 
door de eisers in hun conclusie werd 
ingeroepen, wie als eerste de aanduiding 
van de notaris bekwam, de artikelen 528 
en 564 van de Faillissementswet van 18 
april 1851, opgenomen in boek III van 
het Wetboek van Koophandel, schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

stelt dat eerste eiser in zijn conclu
sie de aangehaalde stelling heeft 
aangevoerd ten betoge dat de cura-

tor de gezamenlijke schuldeisers 
vertegenwoordigt en dat de verkoop 
van de onroerende goederen van de 
boedel tot zijn wettelijke opdracht 
behoort; 

Overwegende dat het arrest, waar 
het spreekt van het « het uitsluitend 
recht tot verkoping » dat aan de 
« curator >> toekomt, impliciet maar 
zeker aanneemt dat de curator als 
vertegenwoordiger van de gezamen
lijke schuldeisers, tot wettelijke op
dracht heeft de onroerende goede
ren van de boedel te verkopen; dat 
het arrest voorts wij st op het alge
meen en absoluut karakter van de 
regel van artikel 564, Iaatste lid, van 
het W etboek van Koophandel, en op 
de betekenis van de afwezigheid 
van enige regeling voor een concur
rerende bevoegdheid van curator en 
eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser; 

Dat het aldus rekening houdt met 
het in het onderdeel bedoelde ver
weer en antwoordt op de conclusie; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, nu het arrest 
vaststelt dat het door verweerster 
gelegde onroerend beslag op het hy
potheekkantoor is overgeschreven 
alvorens de beschikking waarbij 
tweede eiser, curator, machtiging 
verkreeg voor de verkoop, werd ge
wezen, toepassing van artikel 1621 
van het Gerechtelijk Wetboek reeds 
om die reden is uitgesloten; 

Dat het laatste lid van artikel 564 
van de Faillissementswet, samen 
met het Gerechtelijk Wetboek inge
voerd, aan de eerst ingeschreven hy
pothecaire schuldeiser, ten deze ver
weerster, het recht geeft om, onge
acht de overige bepalingen van het 
genoemd artikel, « in iedere stand 
van het geding het goed waarop de 
hypotheek rust, (te) verkopen over
eenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 1560 tot 1626 van het Ge
rechtelijk Wetboek », en zulks met 
uitsluiting van artikel 1621; 
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Overwegende dat daaruit volgt dat 
het optreden van de eerst ingeschre
ven hypothecaire schuldeiser, om de 
verkoop van het gehypothekeerde 
goed te vervolgen, het « uitsluitend 
recht », en ook enig concurrerend 
recht van de curator om dezelfde 
verkoop te vervolgen, uitsluit; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu uit het voor

gaande blijkt dat de curator generlei 
samenlopende bevoegdheid heeft om 
het gehypothekeerde goed te verko
pen, de omstandigheid dat een van 
de optredende partijen als de eerst 
gerede moet worden beschouwd, 
zonder rechtsgevolg moet blijven; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

· Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt tweede ei
ser, als curator, in de kosten. 

21 september 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Blitzler. 

Nr. 62 

3• KAMER - 24 september 1984 

1° ARBEIDSVOORZIENING - BRUGPEN
SIOEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN 
- COLLECTIEVE ARBE!DSOVEREENKOMST 
NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974, GESLOTEN IN 
DE NATIONALE ARBE!DSRAAD - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

2° ARBEIDSVOORZIENING - BRUGPEN

SIOEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN -
AANVRAAG. 

1" Het toepassingsgebied van de col
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 
van 19 december 1974, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad, betreffende het 
brugpensioen, is niet beperkt tot de 
werknemers die door de werkgever 
worden ontslagen om de werkgelegen
heid, inzonderheid de tewerkstelling 
van de jongere werknemers, te bevor
deren. (Art. 1. C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 
1974, gesloten in de Nationale Arbeids
raad , algemeen verbindend verklaard 
bij K.B. 16 jan. 1975.) 

2" Uit artikel 2 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 de
cember 1974, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad en algemeen verbindend 
verklaard bij K.B. 16 jan. 1975, volgt 
niet dat het brugpensioen v66r de 
beiiindiging van de arbeidsovereen
komst moet worden aangevraagd. 

(I.T.T. INDUSTRIES BELGIUM N.V. T. DE VUYST) 

ARREST 

(A.R. nr. 4303) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 mei 1983 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de collectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten 
op 19 december 1974 in de Nationale Ar
beidsraad, tot invoering van een regeling 
van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers in
dien zij worden ontslagen, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 16 januari 1975, artikel 51.2 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, en, voor zoveel nodig, 
97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof beslist dat de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 
van 19 december 1974 van toepassing is 
op verweerder, hoewel eiseres bij conclu
sie aanvoerde dat « in geen geval (eise
res) (verweerder) ontslagen heeft in de 
geest van artikel 1 (van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17); inderdaad, 
werd (verweerder) afgedankt omwille 
van zijn laag rendement; het komt er al
dus op neer dat de verwijdering van 
(verweerder) niets te maken heeft met 
enige problemen van " krappe werkgele
genheid " of " tewerkstelling van jonge 
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werknemers " », op grand dat « de aan
spraak van de werknemer echter niet af
hankelijk is van het feit of de doeleinden 
van artikel 1 (van de coilectieve arbeids
overeenkomst nr. 17) in concreto werden 
gerealiseerd », 

terwijl artikel 1 van de coilectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974 het toepassingsgebied van deze 
laatste beperkt tot de doelstelling het 
hoofd te bieden aan toestanden van 
krappe werkgelegenheid en inzonderheid 
de tewerkstelling van de jongere werk
nemers te bevorderen; aldus, binnen het 
toepassingsgebied van de coilectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974, aileen deze bejaarde werkne
mers kunnen vallen die ontslagen wor
den omwille van krappe werkgelegen
heid in de onderneming en opdat een 
jongere werknemer hun plaats zou kun
nen innemen; de collectieve arbeidsover
eenkomst nr. 17 van 19 december 1974 
derhalve niet van toepassing is op be
jaarde werknemers ontslagen i~ o~stan
digheden en wegens redenen d1e mets te 
maken hebben met een toestand van 
krappe werkgelegenheid in de onderne
ming en aan de bevordering van de 
tewerkstelling van de jongere werkne
mers; het arbeisdhof derhalve, door te 
beslissen dat de feitenrechter geen reke
ning dient te houden met het zich con
creet al dan niet binnen het toepassings
gebied van de colleciteve arbeidsovereen
komst nr. 17 bevinden van de ontslagen 
bejaarde werknemer die er aanspraak op 
maakt, en door dienvolgens te verzuimen 
na te gaan of de bij artikel 1 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst gestelde 
voorwaarden in casu vervuld waren, dit 
artikel 1 schendt, evenals de artikelen 
51.2 van de wet van 5 december 1968 en 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, geslo
ten op 19 december 1974 in de Na
tionale Arbeidsraad en algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 16 januari 1975, een re
geling invoert van aanvullende ver
goeding ten gunste van sommige 
bejaarde werknemers indien zij 
worden ontslagen; 

Dat artikel 1 van die overeen
komst enkel het doel ervan om
schrijft door te bepalen dat de be
doelde regeling wordt ingevoerd om 
de werkgelegenheid, inzonderheid 

de tewerkstelling van de jongere 
werknemers, te bevorderen; dat die 
bepaling geen betrekking heeft op 
het toepassingsgebied van de over
eenkomst; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, 
gesloten op 19 december 1974 in de Na
tionale Arbeidsraad, tot invoering van 
een regeling van aanvullende vergoeding 
ten gunste van sommige bejaarde werk
nemers indien zij worden ontslagen, al
gemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 16 januari 1975, 
en 51.2 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites, 

doordat het arbeidshof beslist dat ver
weerder de voorwaarden tot toepassing 
van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 17 vervulde, ondanks de omstandig
heid dat zijn aanvraag tot aanvullende 
vergoeding geschiedde op 29 september 
1981, dit wil zeggen negen maanden na
dat de arbeidsovereenkomst definitief 
was beeindigd geworden, op de volgende 
gronden : « het feit dat (verweerder) 
slechts vee! later (dit wil zeggen na 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst) van dit brugpensioen heeft g~
sproken, is aileen te wijten aan het fe1t 
dat het pas na de periode gedekt door de 
opzeggingsvergoeding is dat hij zijn 
rechten echter op werkloosheid kon doen 
gelden; inderdaad tijdens de periode ge
dekt door een schadevergoeding wegens 
verbreking kan de ontslagen werknemer 
nog geen rechtmatig belang doen gelden 
op een brugpensioen; dit kan slechts 
worden vastgesteld na verloop van deze 
periode », 

terwijl artikel 2 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974 bepaalt dat deze overeenkom~t 
van toepassing is op de werknemers d1e 
tewerkgesteld zijn krachtens een ar
beidsovereenkomst voor bedienden of 
een arbeidsovereenkomst voor werklie
den, alsmede op de werkgevers die hen 
tewerkstellen; de aanvraag tot aanvullen
de vergoeding, krachtens de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 17, door de be
trokken werknemer bijgevolg dient te 
worden verricht op een ogenblik waarop 
hij nog door zijn werkgever tewerkge
steld is, dit wil zeggen vanaf de datum 
van het ontslag tot de definitieve beein
diging van de arbeidsovereenkomst; al-
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dus, in de gevallen waarin de werkgever 
zijn werknemer vrijstelt van het effectief 
presteren van een opzeggingstermijn en 
hem de overeenstemmende opzeggings
vergoeding uitkeert, waarbij de arbeids
overeenkomst definitief een einde neemt 
op de dag door de werkgever en de 
werknemer overeengekomen, de betrok
ken werknemer een aanvraag tot aanvul
lende vergoeding, krachtens de collectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 17, slechts 
rechtsgeldig kan verrichten tot op de 
voornoemde dag; de betrokken werkne
mer immers, in hoger vermelde omstan
digheid, niet langer tewerkgesteld is, als 
vereist bij artikel 2 van de collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 decem
ber 1974, vanaf de eerste dag volgend op 
die welke door de werkgever en de werk
nemer werden aangezien als de laatste 
dag van uitvoering van hun overeen
komst; het arbeidshof zelf ter zake vast
stelt dat het ontslag bij schrijven van 9 
januari 1981 werd gegeven, met vrijstel
ling tijdens de opzeggingsperiode arbeid 
te verrichten, en met definitieve beeindi
ging van de overeenkomst per 31 januari 
1981; de omstandigheid dat de aanvullen
de vergoeding inderdaad, zoals de rech
ters in hoger beroep stellen, eerst kan 
worden toegekend vanaf de beeindiging 
van de opzeggingsperiode door de opzeg
gingsvergoeding bestreken, onverschillig 
is en geen verband houdt met de laatste 
nuttige datum waarop de aanvraag tot 
dergelijke aanvullende vergoeding kan 
worden verricht; het arbeidshof derhalve, 
door verweerders aanvraag tot aanvul
lende vergoeding, krachtens de collectie
ve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 de
cember 1974 - welke aanvraag verricht 
werd nadat de arbeidsovereenkomst tus
sen de partijen op 31 januari 1981 een 
definitief einde had genomen - als 
rechtsgeldig te beschouwen, artikel 2 van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst, 
alsook artikel 51.2 van de wet van 5 de
cember 1968 schendt: 

Overwegende dat artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
19 december 1974 bepaalt dat zij 
van toepassing is op de werknemers 
die tewerkgesteld zijn krachtens 
een arbeidsovereenkomst voor be
dienden of een arbeidsovereenkomst 
voor werklieden, alsmede op de 
werkgevers die hen tewerkstellen; 
dat hieruit niet is af te leiden dat de 
aanvullende vergoeding, waarop 
sommige ontslagen bejaarde werk-

nemers krachtens de overeenkomst 
recht hebben, voor de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst moet 
worden aangevraagd; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

24 september 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Hou
tekier. 

'Nr. 63 

3• KAMER - 24 september 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN BE
VOEGD OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN 
- OPENBARE INSTELLING MET BEPERKTE 
RECHTSPERSOONLIJKHEID. 

2° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDER

WIJS - RECHTSPERSOONLIJKHEID - RIJKS
UNIVERSITEIT. 

3° RECHTSPERSOONLIJKHEID 
RIJKSUNIVERSITEIT. 

1" Een openbare instelling met beperkte 
rechtspersoonlijkheid is bevoegd om 
cassatieberoep in te stellen tegen een 
rechterlijke beslissing die haar een 
ruimere rechtspersoonlijkheid toekent 
(1). (Impliciete oplossing.) 

2" en 3" Een rijksuniversiteit heeft alleen 
rechtspersoonlijkheid voor bet beheer 
van haar eigen vermogen; deze beper
ldng van de rechtspersoonlijkheid be
let evenwel niet dat de wet haar daar-

(1) en (2) Zie Cass.,, 24 jan. 1983, A.R. 
nr. 4357 (A.C., 1982-83, nr. 301) met cone!. O.M. 
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buiten bepaalde attributen van de 
rechtspersoonlijkheid kan toekennen, 
met name de bevoegdheid om in be
paalde aangelegenheden rechtshande
lingen te stellen en in rechte op te tre
den (2) (3). (Wet van 5 juli 1920.) 

(RIJKSUNIVERSITEIT GENT T. RIJKSDIENST 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID) 

ARREST 

(A.R. nr. 4357) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 september 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
·zen; 

{2) Zie nota 1 op vorige biz. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, 4, 5 van de wet van 5 juli 1920 
tot toekenning van rechtspersoonlijkheid 
aan de Staatsuniversiteiten Gent en 
Luik, gewijzigd door de wetten van 11 
maart 1954, 9 april 1965, 24 maart en 28 
mei 1971, 16, 18 van de wet van 28 april 
1953 betreffende de inrichting van het 
universitair onderwijs door de Staat, ge
wijzigd door de wet van 24 maart 1971, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van het algemeen 
rechtsbeginsel naar luid waarvan rechts
persoonlijkheid slechts door of krachtens 
de wet kan worden verleend, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat het ten deze niet gaat om bij
dragen verschuldigd voor het « patrimo
niumpersoneel », verweerders vordering, 
ingeleid tegen eiseres, ontvankelijk en 
gegrond verklaart onder meer op de vol
gende gronden : « uitgaande van de vast-
stelling dat het statuut van (eiseres) 

{3) Rechtspersoon!ijkheid is een juridisch voortvloeit uit de wet van 5 J'uli 1920 hou
technisch middel dat de wetgever hanteert om 
een groepering of instelling aan het rechtsle- dende de toekenning van rechtspersoon
ven te Iaten deelnemen. De wetgever beslist er lijkheid aan de staatsuniversiteiten van 
vrij over of die deelneming volkomen of Gent en Luik, dient vastgesteld dat deze 
slechts gedeeltelijk is. In het eerste geval kent rechtspersoonlijkheid niet aileen betrek
hij aan de groepering of instelling rechtsper- king heeft op het beheer van het eigen 
soonlijkheid toe. In het tweede geval preci- patrimonium, doch ook op aile handelin
seert hij welke rechtshandelingen zij kan stel-
len en voor welke aangelegenheden zij in gen met betrekking tot het beheer van 
rechte kan optreden. Alsdan zal de wet geen de bijzondere fundaW~n van het hager 
gewag maken van rechtspersoonlijkheid, hoe- onderwijs (cfr. verzoekschrift neergelegd 
wei dit in werkelijkheid neerkomt op het toe- in het gerechtsdossier door (eiseres) no
kennen van beperkte rechtspersoon!ijkheid, al- pens de vrijwillige tussenkomst van de 
thans van bepaalde attributen van de rechts- Belgische Staat); dit doet geen afbreuk 
persoonlijkheid. aan het door (eiseres) in haar conclusies 

Een duidelijke illustratie daarvan zijn de vak- geciteerde arrest van het Hof van Cassa
organisaties. Zij weigeren hardnekkig rechts- tie van 24 januari 1983, daar de rechts
persoonlijkheid. Niettemin hebben verschil- persoonliJ'kheid van (eiseres) zich zeker 
lende wetten ze de bevoegdheid ioegekend om 
bepaalde rechtshandelingen te stellen - bij- uitstrekt over voorgaande geciteerde ma
voorbeeld C.A.O.'s siuiten (C.A.O.-wet, artt. 5 teries en zij voor het in dit kader te
en 6), wat tach overeenkomsten zijn - en werkgesteld personeel zeker als werk
voor bepaalde aangelegenheden in rechte op 1-------------------
te treden - bijvoorbeeid inzake onderne
mingsraden en veiligheidscomites (Bedrijfsor
ganisatiewet, art. 24; Gezondheid en Veilig
heidswet, art. 1, § 4, h), C.A.O.'s en paritaire 
comites. 

Zo kan de wet ook aan de rijksuniversitei
ten bevoegdheid verlenen om ten aanzien van 
het personeei dat niet in dienst van het eigen 
vermogen maar in dienst van de Staat is, be
paalde verplichtingen na te komen die nor
maai door de Staat worden waargenomen, en 
desaangaande in rechte op te treden. De uni
versiteiten kunnen ermee belast worden die 
taken als orgaan van de Staat uit te voeren. 
Maar de wet kan die bevoegdheid ook toeken
nen aan de universiteiten ais zodanig, ais au
tonome instellingen; aileen in dit laatste geval 
moeten de desbetreffende vorderingen worden 
ingesteld door of tegen de betrokken rijksuni
versiteit zelf en niet door of tegen de Staat, 

eventueel vertegenwoordigd door de universi
teit of een van haar organen, bijvoorbeeid de 
raad van beheer of de rector. 

Indien de wet daaromtrent een uitdrukke
lijke bepaling bevat, zai die probiematiek wei 
geen moeilijkheden opleveren. Maar het kan 
ook zijn dat de desbetreffende bevoegdheid 
moet worden afgeieid uit een geheei van rege
len die de autonomie van de universiteit en 
het statuut van het betrokken personeel bepa
ien. 

Toekennen van beperkte attributen van de 
rechtspersoonlijkheid kan dus zowei expliciet 
ais impliciet gebeuren. Maar de rechter die op 
die grand enige rechtsbevoegdheid aan een in
stelling wil geven, moet wei duidelijk vermel
den op weike wetsbepalingen of andere rechts
regelen hij zijn beslissing laat steunen. 

H.L. 
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geefster te bestempelen valt; dit perso
neel wordt immers door haar aangewor
ven en staat onder haar leiding en 
gezag; de juridische toestand van dit per
soneel is dus volkomen verenigbaar met 
de feitelijke toestand; het subtiel onder
scheid dat (eiseres) maakt tussen exter
ne en interne autonomie is hier ter zake 
niet dienend; (eiseres) verwart immers 
haar eigen autonomie met de voogdij 
van het bevoegde ministerie; over de ma
teries inzake hager onderwijs handelt 
(eiseres) autonoom, mits beperking van 
de voogdij uitgeoefend door de bevoegde 
minister, zonder daarom een gedecentra
liseerde macht uit te oefenen, hetgeen 
zou onderstellen dat zij alle handelingen 
in naam van de minister mag verrichten, 
hetgeen onverdedigbaar is; zo zij verant
woordelijk is tegenover de bevoegde mi
nister voor de materies die haar krach
tens een uitgebreide autonomie zijn 
toevertrouwd, handelt (eiseres) zeker 
niet in naam van de minister; de ver
schillen tussen de vrije universiteiten en 
de rijksuniversiteiten die door (eiseres) 
worden ingeroepen, kunnen ook niet 
worden aangehouden, ongeacht of het 
personeel zich bij de enen onder contrac
tueel verband bevindt en bij de anderen 
onder semi-statutair verband; (in dit laat
ste geval dient trouwens zoals onder A 
aangegeven een onderscheid gemaakt 
tussen statutair personeel, tijdelijk per
soneel en personeel aangeworven door 
het patrimonium) en ongeacht of de be
heerskosten door bemiddeling van subsi
diering of dotaties geschieden; zoals door 
de eerste rechter reeds aangenomen 
(steunend op rechtsleer en rechtspraak), 
dient hier dus gesteld dat de rijksuniver
siteiten geacht worden volledige rechts
persoonlijkheid te bezitten over het be
heer van eigen patrimonium en over het 
beheer van bijzondere fundatien; zij ver
richten al deze daden van beheer door 
bemiddeling van een raad van beheer, 
die in onderwijszaken autonoom handelt, 
zij het voor bepaalde kwesties onder 
voogdij van de minister; de rector verte
genwoordigt de universiteit (artikel 7 
van de wet van 24 maart 1971), hetgeen 
onderstelt dat hij met toelating van zijn 
raad van beheer rechtsgeldig kan optre
den; alle door de raad van beheer ver
richte handelingen en niet aileen deze 
die betrekking hebben op het beheer van 
eigen vermogen moeten aan deze raad 
toegerekend worden; (eiseres) dient dus 
niet aileen in rechte, doch ook in feite 
beschouwd als werkgeefster voor het 
niet-statutair personeel waarvan sprake 
in artikel 12, § 1, eerste lid, van het 

koninklijk besluit van 28 november 1969; 
zij dient dus aan te sluiten bij de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid (hetgeen 
zij in casu nooit heeft betwist); dit wordt 
trouwens bevestigd door het feit dat (ei
seres) sedert 1 januari 1976 erkende voor 
kwestieus personeel verzekeringsplichtig 
te zijn aan de sociale zekerheidsregeling, 
daar waar het statuut van dit personeel 
geen verandering heeft ondergaan (cfr. 
bladzijde 2, laatste lid, van de besluiten 
van (eiseres), neergelegd ter griffie van 
het Arbeidshof te Gent op 9 maart 
1983) », 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, noch de omstandig
heid dat, krachtens artikel 4 van de wet 
van 5 juli 1920, als vervangen door arti
kel 19 van de wet van 24 maart 1971, de 
raad van beheer van eiseres niet enkel 
het eigen vermogen van de universiteit, 
doch ook de « bijzondere fundatien van 
het hager onderwijs » (fondations parti
culieres de l'enseignement superieur) be
heert, noch de omstandigheid dat be
doeld personeel door eiseres wordt aan
geworven en onder haar leiding en gezag 
staat, impliceren dat eiseres « over de 
materies inzake hager onderwijs », « die 
haar krachtens een uitgebreide autono
mie zijn toevertrouwd », niet in naam 
van de bevoegde minister handelt en, als 
rechtspersoon, zowel in rechte als in fei
te dient te worden beschouwd als werk
geefster voor het niet-statutair personeel, 
dat geen « patrimoniumpersoneel » is, zo
als het arrest vaststelt; eiseres immers, 
naar luid van de artikelen 1, 2, 4 en 5 
van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning 
van rechtspersoonlijkheid aan de staats
universiteiten Gent en Luik, gewijzigd 
door de wetten van 11 maart 1954, 9 
april 1965, 24 maart en 28 mei 1971, ai
leen voor het beheer van haar eigen ver
mogen rechtspersoonlijkheid geniet en 
deze geenszins werd verruimd door de 
artikelen 19 en 20 van de wet van 24 
maart 1971 die, in het licht van een « de
mocratisering » van het beheer van de 
universiteiten, de bijzondere commissie 
voor het beheer van dit eigen vermogen 
hebben vervangen door de raad van be
heer; evenmin de wet van 28 april 1953 
betreffende de inrichting van het univer
sitair onderwijs door de Staat, gewijzigd 
door de wet van 24 maart 1971, noch de 
wet van 27 juli 1971 op de financiering 
en de controle van de universitaire in
stellingen eiseres volledige rechts
persoonlijkheid met betrekking tot alle 
« materies inzake hager onderwijs » heb
ben verleend, dermate dat zij als werk-
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geefster zou kunnen worden beschouwd 
van personeel dat geen << patrimonium
personeel » is en dus niet door middel 
van het eigen vermogen van eiseres 
wordt bezoldigd; het arbeidshof derhalve, 
nu het vaststelt dat verweerders rechts
vordering geen betrekking heeft op het 
beheer van het vermogen van eiseres, 
met de hierboven weergegeven redenge
ving zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt (schending van aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en 
van het vermelde algemeen rechtsbegin
sel, met uitzondering van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres, naar 
luid van de artikelen 1, 2, 4 en 5 van 
de wet van 5 juli 1920 tot toeken
ning van rechtspersoonlijkheid aan 
de staatsuniversiteiten Gent en 
Luik, gewijzigd door de wetten van 
11 maart 1954, 9 april 1965, 24 maart 
en 28 mei 1971, rechtspersoonlijk
heid geniet, doch aileen voor het be
heer van haar eigen vermogen; 

Dat, krachtens artikel 4 van de 
wet van 5 juli 1920, de raad van be
heer van eiseres benevens het eigen 
vermogen ook « de bijzondere fun
daW~n van het hoger onderwijs » be
heert; dat de wet de rechtspersoon
lijkheid van eiseres echter niet tot 
die << fundatH~n » uitbreidt; 

Overwegende dat de wet van 28 
april 1953 betreffende de inrichting 
van het universitair onderwijs door 
de Staat, gewijzigd bij de wet van 
24 maart 1971, alsmede de wet van 
27 juli 1971 op de financiering en de 
controle van de universitaire instel
lingen, aan de rijksuniversiteiten 
een zekere autonomie inzake admi
nistratief en budgettair beheer bui
ten hun eigen vermogen hebben ver
leend; dat daaruit evenwel niet volgt 
dat de rijksuniversiteiten een ruime
re rechtspersoonlijkheid hebben ver
kregen dan die welke voortvloeit uit 
de voormelde wet van 5 juli 1920; 

Dat de beperking van de rechts
persoonlijkheid tot het eigen vermo
gen echter niet belet dat de wet aan 

de rijksuniversiteiten bepaalde attri
buten van de rechtspersoon kan toe
kennen, met name de bevoegdheid 
om in bepaalde aangelegenheden 
rechtshandelingen te stellen en in 
rechte op te treden; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de gevordere bijdragen 
geen betrekking hebben op perso
neel van het eigen vermogen van ei
seres; dat uit de vaststellingen van 
het arrest overigens niet kan wor
den afgeleid dat ten aanzien van de 
personeelsleden waarvoor de bijdra
gen worden gevorderd, de wet expli
ciet of impliciet aan eiseres heeft 
opgedragen de sociale zekerheids
verplichtingen na te komen en haar 
de bevoegdheid heeft verleend om 
desaangaande in rechte op te tre
den; 

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

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

24 september 1984 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Bruyn. 

Nr. 64 

3' KAMER - 24 september 1984 

1° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERING 
- OORLOG OF OPROER. 
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2° VERZEKERING LANDVERZEKERING 
- OORLOG OF OPROER - ARBEIDSONGEVAL. 

3° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP - UIT
VOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
LANGDURIG VERBLIJF BUITENSHU!S. 

4° ARBEIDSONGEVAL 
OPROER. 

BEG RIP 

1" en 2" Een ongeval dat volgens de artt. 
7 en 8 Arbeidsongevallenwet een ar
beidsongeval is, valt onder de arbeids
ongevallenverzekering, oak al is het 
overkomen ten gevolge van oorlog of 
oproer (1). (Art. 19 Verzekeringswet.) 

3" Een ongeval dat een werknemer die 
gedurende verscheidene maanden ver 
van zijn woonplaats moet verblijven 
om zijn opdracht te vervullen, over
komt tijdens dit verblijf op een ogen
blik dat hij zijn opdracht niet uitvoert 
is een arbeidsongeval, tenzij het niet 
werd veroorzaakt door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst (2). (Art. 7 Arbeidsongevallen
wet.) 

4" Een ongeval dat de werknemer ten 
gevolge van oproer tijdens de uitvoe
ring, van de arbeidsovereenkomst 
overkomt, is een arbeidsongeval, wan
neer de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst het aan oproer verbonden ri
sico voor de getroffene vergroot (3) (4). 
(Art. 7 Arbeidsongevallenwet.) 

(MOENS T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Het arbeidshof oordeelt dat de man 
van eiseres niet ten gevolge van een ar
beidsongeval is omgekomen, omdat hij 
gedood werd tijdens een oproer in za·ire, 
toen hij aldaar gedurende zes maanden 
verbleef in opdracht van zijn werkgever. 

Uitgangspunt van die beslissing is dat 
een ongeval te wijten aan oproer niet on-

(1) en (4) Zie de cone!. O.M. 

der de arbeidsongevallenverzekering valt 
krachtens artikel 19 van de Verzeke
ringswet, dat luidt : « De verzekering be
vat niet de oorlogsrisico's, noch het ver
lies of de schade veroorzaakt door 
oproer, tenzij het tegendeel bedongen 
is ». 

In beginsel bepalen de contracterende 
partijen vrij het onderwerp en de om
vang van het verzekerde risico. De wet
gever is er evenwel van uitgegaan dat 
schade ontstaan door oorlog of oproer 
niet behoort tot het normale risico dat de 
partijen hebben willen verzekeren. Daar
toe is een uitdrukkelijk beding in de ver
zekeringsovereenkomst vereist. 

Artikel 19 van de Verzekeringswet is 
dus duidelijk een bepaling van aanvul
lend recht die bij stilzwijgen van de 
overeenkomst het verzekerde risico be
perkt. Uiteindelijk blijft de vaststelling 
van het onderwerp en de omvang van de 
verzekering derhalve zaak van de vrije 
wilsovereenstemming van de contracte
rende partijen. 

Zulke regeling is volkomen onverenig
baar met de opzet van de arbeidsonge
vallenverzekering die wezenlijk van 
dwingend recht, volgens de rechtspraak 
van het Hof zelfs van openbare orde is 
(5). Dit geldt zowel de bepaling van het 
verzekerde risico als de omvang van de 
verzekering. 

Het verzekerde risico wordt bepaald 
door de artikelen 7 en 8 van de Arbeids
·ongevallenwet : onder de arbeidsongeval
lenverzekering valt elk ongeval dat de 
werknemer overkomt tijdens en door de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
of op de weg van en naar het werk. Als 
het ongeval aan de door die wetsbepalin
gen gestelde voorwaarden beantwoordt, 
is het een arbeidsongeval. Dit geldt ook 
het ongeval dat ontstaan is ten gevolge 
van oproer of oorlog. Of dit onder het 
door de arbeidsongevallenverzekering 
gedekte risico valt, wordt uitdrukkelijk 
geregeld door de artikelen 7 en 8 van de 
Arbeidsongevallenwet, niet door artikel 
19 van de Verzekeringswet. 

Wat nu de verzekering zelf betreft, ar
tikel 49 van de Arbeidsongevallenwet 
verplicht de werkgever een arbeidsonge
vallenverzekering aan te gaan. Con
tractsvrijheid van de partijen is ten deze 

(2) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1026) 1----------------
met cone!. O.M. in R. W., 1977-78, 2775; Cass., 
15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 546) en 26 april 
1982, A.R. nr. 3389 (ibid., 1981-82, nr. 493). 

(3) Gedr. St., Kamer, 1901-1902, nr 302, 
biz. 112. 

(5) Cass., 26 feb. 1975 (A.C., 1975, 729) met 
cone!. O.M.; Cass., 9 april 1975 (ib1d., 1975, 861 
en 870), 14 mei 1979 (ib1d., 1978-79, 1090) en 15 
maart 1982, A.R. nr 6417 (ib1d., 1981-82, 
nr 412). 
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uitgesloten. De werkgever mag met de 
verzekeraar niet overeenkomen dat be
paalde arbeidsongevallen - bijvoorbeeld 
die ontstaan door of tijdens oorlog of 
oproer - niet verzekerd zijn. Artikel 49 
is een dwingende wetsbepaling die in 
geen enkele uitzondering op de verzeke
ringsplicht voorziet en dus elke beper
king van het verzekerde risico als om
schreven in de artikelen 7 en 8 verbiedt. 

Deze strekking van artikel 49 wordt 
nog verduidelijkt door het tweede lid dat 
is ingevoegd door het koninklijk besluit 
nr. 18 van 6 december 1978; dit bepaalt 
dat de verzekeraar alle bij de artikelen 7 
en 8 vastgestelde risico's dekt voor alle 
werknemers in dienst van een werkge
ver en voor alle werkzaamheden waar
voor zij door die werkgever zijn tewerk
gesteld. Deze bepaling is in onderhavige 
zaak weliswaar nog niet van toepassing. 
Maar zij wijzigt de verzekeringsplicht 
niet, doch stelt als regel dat het ganse 
arbeidsongevallenrisico bij een en dezelf
de verzekeraar moet worden verzekerd. 
In deze zaak is dit tweede lid zonder be
lang, maar de erin gebruikte bewoordin
gen wijzen er duidelijk op dat het verze
kerde risico wordt bepaald door de 
artikelen 7 en 8 van de Arbeidsongeval
lenwet en niet door de partijen. 

Van toepassing van artikel 19 van de 
Verzekeringswet kan inzake arbeidson
gevallen derhalve geen sprake zijn. 

• 
• • 

Voor de oplossing van onderhavige be
twisting is dus de enige vraag of het be
trokken ongeval een arbeidsongeval is in 
de zin van de Arbeidsongevallenwet. 

Volgens de vaststellingen van het ar
rest is het ongeval te wijten aan het 
oproer te Kolwezi dat is uitgebroken 
toen de getroffene zich aldaar bevond ter 
uitvoering van een hem door de werkge
ver gegeven opdracht. Hij werd gedood 
door ex-Katangese gendarmen toen hij 
trachtte hen te ontvluchten. Hij was niet 
aan het werk, ging niet naar zijn werk 
of keerde er evenmin van terug. Het was 

1978 (6), kan aan het vereiste dat het on
geval overkomen is tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, voldaan 
zijn, ook al is de getroffene niet aan het 
werk op het ogenblik van het ongeval. 
Dit is met name het geval wanneer de 
werknemer gedurende verscheidene da
gen buitenshuis moet verblijven om zijn 
opdracht te vervullen (7). Aan die voor
waarde is a fortiori voldaan, wanneer de 
getroffene, zoals ten deze, gedurende 
maanden in het buitenland moet verblij
ven ter uitvoering van zijn taak. 

Wanneer het ongeval tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst is over
komen, wordt het, volgens het tweede lid 
van artikel 7, vermoed ook door het feit 
van de uitvoering te zijn overkomen. Dit 
vermoeden is evenwel weerlegbaar. En 
in dit verband rijst dan de vraag naar de 
invloed van oorlog of oproer op het be
staan van een arbeidsongeval. 

Deze vraag werd reeds beantwoord. in 
het Kamerverslag bij de oorspronkelijke 
Arbeidsongevallenwet van 1903. 

Burgeroorlog en oproer werden be
schouwd als gevallen van overmacht, Cj.ie 
in beginsel niet in het bedrijfsrisico oe
grepen zijn. Het verslag voegt evenwel 
eraan toe dat een geval van overmacht 
« er nochtans onder begrepen (is), W{:m
neer de gevolgen van het geval van ho
gere macht erger worden gemaakt door 
de uitoefening der nijverheid en er aldus 
een innig verband bestaat tussen het on
geval en het uitvoeren van zijn arbeids
overeenkomst door de werkman » (8). 

Aldus heeft de wetgever zelf een dui
delijk antwoord op de hier aan de orde 
zijnde vraag gegeven: een ongeval dat 
de werknemer ten gevolge van oproer 
tijdens de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst overkomt, is door het feit van 
de uitvoering van de overeenkomst ge
beurd en is dus een arbeidsongeval, wan
neer die uitvoering het oproerrisico voor 
de getroffene vergroot. 

Om het overlijden van de man van ei
seres niet als arbeidsongeval te beschou
wen had het arbeidshof moeten vaststel
len dat de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst het risico voor de getroffene 

dus zeker geen ongeval op de weg van 1-----------------
en naar het werk in de zin van artikel 8. 

Blijft dan de vraag of het een arbeids
ongeval kan zijn in de zin van artikel 7. 
Hiertoe moet het overkomen zijn tijdens 
en door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. 

Volgens de rechtspraak van het Hof, 
gevestigd sedert de arresten van 3 mei 

(6) A. C., 1978, 1026, met cone!. O.M. in R: W:, 
1977-78, 2775; Cass., 15 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
546) en 26 april 1982, nr. 3389 (ibid., 1981-82, 
nr. '493). 

(7) Zie het tweede arrest van 3 mei 1978, 
biz. 1028. 

(8) Kamer, 1901-1902, nr. 302, biz. 112. 
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niet heeft vergroot, m.a.w. dat de getrof
fene evenveel kans had gehad in het 
oproer te worden gedood, indien zijn 
werkgever hem niet naar Kolwezi had 
gestuurd. 

De redengeving van het arrest verant
woordt de beslissing van het arbeidshof 
niet. 

W egens gegrondbevinding van het 
tweede en het derde onderdeel van het 
middel concludeer ik tot de vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 4379) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 september 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 9 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 3 
en, voor zoveel nodig, 19 van de wet van 
11 juni 1874 betreffende de verzekerin
gen, ingevoegd als titel X van boek I van 
bet Wetboek van Koopbandel, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arbeidsbof, na te bebben 
vastgesteld dat de beer Bruggeman, die 
voor een opdracbt gedurende zes maan
den was tewerkgesteld in Zaire, onder
worpen bleef aan de Belgiscbe socia
le zekerheidswetgeving, oordeelt : « de 
Belgische arbeidsongevallenverzekering 
wordt geregeld door een verzekerings
contract afgesloten tussen een verzeke
ringsmaatscbappij en de werkgever, dit 
contract is derbalve principieel onder
worpen aan de gewone regeling van de 
wet op de verzekeringen, beboudens de 
bijzondere regelingen voorzien in de ar
beidsongevallenwet; de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen blijft derbalve 
toepasselijk bebalve daar waar de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 af
wijkingen of bijzondere regelingen zou 
bebben voorzien; overeenkomstig artikel 
19 van de wet van 11 juni 1874 omvat de 
verzekering niet de oorlogsrisico's, nocb 
het verlies of de scbade veroorzaakt door 
oproer, tenzij bet tegendeel bedongen is; 
daar de Arbeidsongevallenwet, nocb in 
artikel 49 noch in artikel 84, afwijkt van 
de boger vernoemde uitsluiting van de 
risico's veroorzaakt door oorlog of 
oproer, moet worden vastgesteld dat arti
kel 19 van de wet van 11 juni 1874 inza
ke arbeidsongevallen tot op beden toe-

passelijk is gebleven; in casu blijkt uit 
de processen-verbaal van de R.W.-Ukkel 
nr. 1241 van 23 mei 1978 en van de R.W.
Seraing nr. 2628 van 15 juni 1978, dat in 
mei 1978, meer bepaald tussen 13 en 20 
mei, Katangese ex-gendarmen in Kolwe
zi waren binnengedrongen om Sbaba te 
heroveren; uit dezelfde bescbeiden blijkt 
dat aile geregeld en sociaal economisch 
!even tijdens deze dagen was uitgescha
keld, bet gezag van de wettige overheid 
onbestaand en tientallen burgers, vooral 
blanken, bij aantreffen door de rebellen 
werden vermoord, zodat Franse en Belgi
sche paratroepen werden gedropt tot be
scberming en ontzetting van de aanwezi
ge blanke bevolking; bovengenoemde be
scheiden leveren in rechte bet bewijs dat 
op 19 mei 1978 te Kolwezi, zo niet een 
begin van burgeroorlog, gericht tegen 
het gevestigd gezag met het oog op het 
omverwerpen van dit gezag, minstens 
een ernstig oproer beerste gepaard met 
erge wanordelijkheden en geweld tegen 
personen en goederen; uit de boger ge
noemde processen-verbaal blijkt even
eens dat de beer Bruggeman, zoals tien
tallen andere blanken, vrouwen en kin
deren inbegrepen, op andere plaatsen in 
de omgeving, door geiiniformde " opstan
delingen " op koelbloedige en systema
tische wijze werden gedood en zulks 
ingevolge de uitspattingen rechtstreeks 
voortspruitend uit de inval en het alge
meen oproer van oud-Katangese gendar
men »; indien het zo is dat de beer Brug
geman « zonder het afsluiten van deze 
arbeidsovereenkomst met zijn werkgeef
ster, zich op 19 mei 1978 niet te Kolwezi 
zou hebben bevonden », is « de loutere 
verplichte aanwezigheid gedurende zes 
maanden in Zaire, echter niet voldoende, 
opdat gelijk welk ongeval gedurende de
ze periode, aldaar hem overkomen, als 
een arbeidsongeval zou kunnen worden 
aanzien; daar, zoals boger reeds aange
stipt, tussen 13 mei en 20 mei 1978 te 
Kolwezi aile georganiseerd economisch 
!even onbestaande was ten gevolge van 
het oproer, en de enige bekommernis 
van aile Europeanen, ook de vrouwen en 
kinderen, erin bestond zich te verbergen 
voor de" rebeilen ", welke hun leven be
dreigden, moet uit deze feiten worden 
besloten dat het overlijden van getroffe
ne volkomen vreemd is aan de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst, of aan 
de verplaatsing op de weg naar het werk 
in de zin van artikel 8 van de Arbeidson
gevailenwet, doch dat het te wijten is 
aan de feitelijke toestand van heersende 
oproer, risico dat, behoudens uitdrukke
lijk beding in de verzekeringspolis -
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hetgeen in casu niet het geval is -, in 
de huidige stand van de Belgische wetge
ving, uit de arbeidsongevallenverzeke
ring is uitgesloten >>; het arbeidshof ver
weersters hoger beroep ontvangt en 
gegrond verklaart en de oorspronkelijke 
vordering van eiseres afwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, het arbeids
hof in het ongewisse laat of het ongeval, 
waarvan de heer Bruggeman op 19 mei 
1978 het slachtoffer werd, niet kan wor
den beschouwd als arbeidsongeval omdat 
het ongeval niet plaatsvond « tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst >>, dan wei omdat het ongeval niet 
plaatsvond « door het feit van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst >>; de 
beslissing, die met dubbelzinnige rede
nen is omkleed en de wettigheidscontro
le onmogelijk maakt, artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, voor zover het ar
beidshof van oordeel zou zijn dat het li
tigieuze ongeval niet kan worden be
schouwd als arbeidsongeval omdat het 
niet voorgevallen is « tijdens de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst >>, het 
ongeval plaatsvindt in de loop van de uit
voering van de arbeidsovereenkomst zo
lang de werknemer onder het gezag, de 
Ieiding en het toezicht van de werkgever 
staat; het gezag van de werkgever kan 
bestaan alvorens de werknemer in het 
werklokaal of op de werkplaats is aange
komen, of nadat hij deze heeft verlaten, 
en alvorens hij zijn eigenlijke taak is 
begonnen, of nadat hij ze heeft beein
digd; een werknemer die ter uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst gedurende 
verscheidene dagen buiten zijn woning 
dient te verblijven om zijn opdracht te 
vervullen, zelfs gedurende de hele duur 
van dit verblijf zijn arbeidsovereenkomst 
uitvoert; een ongeval overkomen tijdens 
dit verblijf, op een ogenblik dat de werk
nemer zijn opdracht niet uitvoerde, niet
temin is overkomen in de loop van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 
artikel 19 van de wet van 11 juni 1874 
betreffende de verzekeringen weliswaar 
bepaalt dat de verzekering niet de oor
logsrisico's omvat, noch het verlies en de 
schade veroorzaakt door oproer, tenzij 
het tegendeel bedongen is; artikel 3 van 
dezelfde wet nochtans bepaalt dat << de 
bepalingen van deze titel, waarvan niet 
afgeweken wordt door bijzondere artike
len, van toepassing (zijn) op de zeeverze
keringen, alsmede op de verzekeringen 
betreffende het vervoer te land, op rivie
ren en kanalen >>; de toepassing van de 
bepaling-en van de verzekeringswet van . 

11 juni 1874 aldus niet uitgebreid wordt 
tot de arbeidsongevallenverzekeringen; 
de arbeidsongevallenverzekering immers 
de vergoeding van een specifieke schade 
beoogt, verbonden aan het bedrijfsrisico, 
en dee! uitmaakt van de sociale zeker
heid, derhalve niet onderworpen in aan 
de bepalingen betreffende de private ver
zekeringsovereenkomsten; het risico in
herent aan de uitvoering van de arbeids
overeenkomst ook kan bestaan, in be
paalde gevallen, in de mogelijkheid van 
opstand, oproer, rebellie of zelfs oorlog, 
op de plaats waar de arbeidsovereen
komst moet worden uitgevoerd; het ar
beidshof derhalve, niet zonder de artike
len 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april1971 te schenden, kan oorde
len dat het litigieuze ongeval niet heeft 
plaatsgevonden « tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst >> en niet 
zonder de artikelen 3 en 19 van de wet 
van 11 juni 1874 betreffende de verzeke
ringen te schenden, kan oordelen dat be
doeld artikel 19 ook toepasselijk is op de 
arbeidsongevallenverzekering, en daaruit 
niet vermag af te leiden dat het litigieu
ze ongeval geen aanleiding kan geven 
tot vergoeding krachtens de arbeidsonge
vallenwetgeving en de oorspronkelijke 
vordering van eiseres af te wijzen; 

derde onderdeel, voor zover het ar
beidshof van oordeel zou zijn dat het li
tigieuze ongeval niet kan worden be
schouwd als arbeidsongeval omdat het 
niet voorgevallen is « door het feit van 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst », het ongeval overkomen is ten 
gevolge of door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst wanneer 
het veroorzaakt is hetzij door de eigen
lijke uitvoering van de beroepsactiviteit, 
hetzij door een feit tijdens een rustpau
ze, wanneer de getroffene zijn rusttijd 
op normale wijze gebruikt of een bezig
heid verricht waarmee de werkgever uit
drukkelijk of stilzwijgend heeft inge
stemd; bij een door beroepsactiviteiten 
genoodzaakt verblijf buitenshuis, het on
geval eveneens overkomen is ten gevolge 
of door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst wanneer de getrof
fene zijn beroepsactiviteit uitoefent of 
wanneer de getroffene, buiten de tijd be
steed aan het vervullen van zijn op
dracht, geen persoonlijke bezigheden 
verricht die buiten de normale vrijetijds
besteding vallen; eiseres in haar dag
vaarding aanvoerde, zonder op dat punt 
te worden tegengesproken door het ar
beidshof, dat « wijlen de heer Brugge
man Herman, zich met twee werkmak-
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kers op bewuste vrijdagmorgen, 19 mei 
1978, 's morgens vroeg rand 7 uur, vanuit 
hun verblijfplaats te voet op weg bega
ven naar hun werk op de werf "Dima ", 
(en zij zich) onderweg ingevolge vuurge
vechten van Katangese gendarmen 
moesten verschuilen, tach nog werden 
opgepikt, een eind verder meegevoerd in 
een jeep, om enkele uren later te worden 
gefusilleerd », aldus erop wijzend dat het 
ongeval plaatsvond door de uitoefening 
van de arbeidsovereenkomst; het ar
beidshof evenmin vaststelt, noch expli
ciet, noch impliciet, dat de heer Brugge
man, die om beroepsredenen in het 
buitenland verbleef, op het ogenblik van 
het ongeval eventueel persoonlijke bezig
heden verrichtte die buiten het kader 
van de normale besteding van de vrije 
tijd vielen; artikel 19 van de wet van 11 
juni 1874 betreffende de verzekeringen 
weliswaar bepaalt dat de verzekering 
niet de oorlogsrisico's omvat, noch het 
verlies en de schade veroorzaakt door 
oproer, tenzij het tegendeel bedongen is; 
artikel 3 van dezelfde wet nochtans be
paalt dat « de bepalingen van deze titel 
waarvan niet afgeweken wordt door bij
zondere artikelen, van toepassing (zijn) 
op de zeeverzekeringen, alsmede op de 
verzekeringen betreffende het vervoer te 
land, op rivieren en kanalen »; de toepas
sing van de bepalingen van de verzeke
ringswet van 11 juni 1874 aldus niet uit
gebreid wordt tot de arbeidsongevallen
verzekering; de arbeidsongevallenverze
kering immers de vergoeding van een 
specifieke schade beoogt, verbonden aan 
het bedrijfsrisico, en deel uitmaakt van 
de sociale zekerheid, derhalve niet on
derworpen is aan de bepalingen betref
fende de private verzekeringsovereen
komsten; het risico inherent aan de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
in bepaalde gevallen ook kan bestaan, in 
de mogelijkheid van opstand, oproer, re
bellie of zelfs oorlog, op de plaats waar 
de arbeidsovereenkomst moet worden 
uitgevoerd; het arbeidshof derhalve, niet 
zonder de artikelen 7 en 9 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 te 
schenden, kan oordelen dat het litigieuze 
ongeval niet heeft plaatsgevonden « door 
het feit van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst », en niet zonder de arti
kelen 3 en 19 van de wet van 11 juni 
187 4 betreffende de verzekeringen te 
schenden, kan oordelen dat genoemd ar
tikel 19 ook toepasselijk is op de arbeids
ongevallenverzekering, en daaruit niet 
vermag af te leiden dat het litigieuze on
geval geen arbeidsongeval was en geen 
aanleiding kan geven tot vergoeding 

krachtens de Arbeidsongevallenwet, en 
de vordering van eiseres af te wijzen : 

W at het tweede en het derde on
derdeel betreft : 

Overwegende dat het door de ar
beidsongevallenverzekering gedekte 
risico wordt bepaald door de artike
len 7 en 8 van de Arbeidsongeval
lenwet, die het begrip arbeidsonge
val omschrijven; dat een ongeval 
dat volgens deze dwingende wetsbe
palingen een arbeidsongeval is, on
der de verzekering valt, ook al is 
het overkomen ten gevolge van oar
log of oproer; dat artikel 49 van 
de Arbeidsongevallenwet, krachtens 
hetwelk de werkgever verplicht is 
een arbeidsongevallenverzekering 
aan te gaan, partijen niet toelaat ri
sico's verbonden aan oorlog en 
oproer uit de verzekering te sluiten; 
dat artikel 19 van de Verzekerings
wet van 11 juni 1874 geen toepas
sing vindt op de arbeidsongevallen
verzekering; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat wijlen de echtgenoot van 
eiseres door zijn werkgever voor 
een verlengbare duur van zes maan
den, ter uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst, met een opdracht 
naar Zai:re was gezonden en dat hij 
zich aldus op 19 mei 1978 te Kolwezi 
bevond; dat tussen 13 en 20 mei 
1978 Katangese ex-gendarmen Kol
wezi waren binnengedrongen om 
Shaba te heroveren; dat alle econo
misch leven er onbestaande was 
ingevolge het ernstige oproer en de 
enige bekommernis van alle Euro
peanen erin bestond zich te verber
gen voor de rebellen die hun leven 
bedreigden; dat de echtgenoot van 
eiseres op 19 mei 1978 door Katan
gese ex-gendarmen gedood werd na
dat hij met twee anderen had ge
tracht naar de werf « Kamoto » te 
vluchten; dat het arrest oordeelt dat 
het overlijden van de echtgenoot 
van eiseres aan het ter plaatse heer
sende oproer was te wijten; 

Overwegende dat een werknemer 
die, ter uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst, gedurende verschei-
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dene maanden ver van zijn woon
plaats moet verblijven om zijn op
dracht te vervullen, tijdens de hele 
duur van dat verblijf zijn arbeids
overeenkomst uitvoert; dat een on
geval overkomen op een tijdstip dat 
de werknemer zijn opdracht niet 
uitvoerde, niettemin overkomen is 
tijdens de uitvoering van de arbeids
overeenkomst; dat zulk ongeval der
halve een arbeidsongeval is tenzij 
bewezen is dat het niet werd veroor
zaakt door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat een ongeval dat 
een werknemer ten gevolge van 
oproer tijdens de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst overkomt, 
door het feit van de uitvoering ge
beurt, wanneer die uitvoering het ri
sico verbonden aan oproer voor de 
getroffene vergroot; 

Overwegende dat het arbeidshof 
uit het feit dat de dood van de echt
genoot van eiseres het gevolg was 
van een heersend oproer, niet wettig 
heeft kunnen afleiden dat het geen 
arbeidsongeval betreft, zonder te on
derzoeken of door de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst het risico 
verbonden aan oproer niet was ver
groot; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet, veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Antwer
pen. 

Nr. 65 

a• KAMER - 24 september 1984 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK
NEMER - HERPLAATSING - WEIGERING -
GEVOLG. 

De werkgever die eerst de aanvraag tot 
herplaatsing van een beschermde 
werknemer afwijst, mag binnen dertig 
dagen na de aanvraag op zijn beslis
sing terugkomen en de aanvraag nog 
inwilligen zonder de bijzondere ont
slagvergoeding verschuldigd te zijn (1). 
(Art. 1 bis, §§ 5 en 7, Gezondheids
en Veiligheidswet.) 

(HEIRMAN T. DE ARBEIDERSPERS D.A.P. S.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4a80) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 30 juni 1980 en 4 
januari 1982 door het Arbeidshof te 
Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1bis, inzonderheid §§ 2, 
5 en 7, van de wet van 10 juni 1952 be
treffende de gezondheid en de veiligheid 
van de werknemers, alsmede de salubri
teit van het werk en van de werkplaat
sen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 4 
van 11 oktober 1978, 

doordat het arrest van ao juni 1980, na 
te hebben vastgesteld dat de brief van 
verweerster van 7 februari 1979, in ant
woord op het verzoek tot herplaatsing 
van eiser, « als een weigering tot weder
indienstneming overkomt », eveneens 
vaststelt « dat nadien en steeds binnen 
de termijn van dertig dagen na de afdan
king tussen de partijen besprekingen 
werden gevoerd », voor recht zegt dat 
verweerster « binnen de maand op de 
weigering tot wederindienstneming (kon) 
terugkomen op voorwaarde dat binnen 
de maand de herplaatsing zou gereali
seerd geweest zijn » en de persoonlijke 
verschijning van de partijen beveelt ten 
einde het onvoorwaardelijk karakter te 

24 september 1984 - a• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad-1-----------------
vocaat-generaal Advocaten : mrs. 
Bii.tzler en Simont. 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1980 (A. C., 1980-81, 
nr. 198) met cone!. O.M. in R. W., 1980-81, 1991. 
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onderzoeken van het voorstel tot her
plaatsing door verweerster gedaan na de 
aanvankelijke weigering van 7 februari 
1980; het eindarrest van 4 januari 1982 
de vordering van eiser tot het bekomen 
van de bijzondere ontslagvergoeding als 
beschermd werknemer afwijst, omdat 
het . tweede voorstel van verweerster 
blijkbaar wel onvoorwaardelijk was, 

terwijl eiser, door de weigering van 
verWeerster hem te herplaatsen, het 
recht heeft verworven op de bijzondere 
ontslagvergoeding bepaald door § 7 van 
artikel 1bis van de wet van 10 juni 1952; 
die § 7 weliswaar bepaalt dat de ontsla
gen beschermde werknemer recht heeft 
op de bijzondere ontslagvergoeding in
dien hij niet is herplaatst binnen dertig 
dagen na zijn aanvraag daartoe, doch de
ze bepaling enkel betekent dat de werk
gever over de termijn van dertig dagen 
beschikt om de aanvraag tot wederin
dienstneming te aanvaarden of te ver
werpen en geenszins betekent dat, in
dien de werkgever v66r het verstrijken 
van de termijn de herplaatsing weigert, 
de . ten onrechte ontslagen werknemer 
zijn recht op de bijzondere ontslagver
got;!ding slechts zou verwerven bij het 
einde van de aan de werkgever toege
kende termijn : daarentegen moet wor
den aangenomen dat zulk een recht voor 
de' werknemer ontstaat en definitief ver
worven is op het ogenblik dat de werkge
ver de aangevraagde herplaatsing wei
gert, zodat de werkgever niet het recht 
heeft op zijn aanvankelijke weigering tot 
herplaatsing terug te komen, zelfs zo de 
termijn van dertig dagen vanaf de aan
vraag tot herplaatsing nog niet is ver
streken; de appelrechters derhalve, door 
te beslissen in het arrest van 30 juni 
1980 - ondanks de vaststelling van de 
weigering tot herplaatsing door verweer
ster op 7 februari 1979 - dat verweer
ster op haar weigering tot herplaatsing 
kon terugkomen op voorwaarde dat bin
nen een maand de herplaatsing gereali
seerd zou zijn, en door vervolgens met 
het arrest van 4 januari 1982 de verde
ring van eiser tot he~ bekomen van de 
bijzondere ontslagvergoeding af te wij
zen, omdat eiser niet is ingegaan op het 
na de weigering alsnog geformuleerde 
voorstel tot herplaatsing, de in het mid
del vermelde wetsbepalingen schenden : 

Overwegende dat, krachtens arti" 
kel 1bis, § 5, van de wet van 10 juni 
1952, de werkgever ertoe gehouden 
is de wer knemer die in strij d met 
de §§ 3 en 4 van hetzelfde artikel is 

ontslagen en overeenkomstig het be
paalde in § 5 een aanvraag heeft ge
daan, in de onderneming te her
plaatsen onder de voorwaarden van 
zijn arbeidsovereenkomst; dat, lui
dens artikel 1 bis, § 7, eerste lid, van 
voormelde wet, de werkgever die de 
ontslagen werknemer in de onderne
ming niet herplaatst binnen dertig 
dagen na de aanvraag tot herplaat
sing, aan deze werknemer de in die 
paragraaf bepaalde vergoeding moet 
betalen; 

Overwegende dat aan het vereiste 
van de herplaatsing is voldaan, wan
neer de werkgever zich binnen de 
gestelde termijn onvoorwaardelijk 
ertoe verbindt de ontslagen werkne
mer onder dezelfde arbeidsvoor
waarden als voorheen opnieuw te
werk te stellen, zodat de werknemer 
v66r het verstrijken van die termijn 
de zekerheid heeft dat zijn ontslag 
ongedaan gemaakt is; dat daaraan 
niet afdoet de omstandigheid dat de 
werkgever eerst de herplaatsing 
weigert en daarna, maar steeds bin
nen dertig dagen na de aanvraag tot 
herplaatsing, deze aanvraag onvoor
waardelijk inwilligt; dat de bij § 7 
bepaalde vergoeding slechts ver
schuldigd is wanneer de aanvraag 
tot herplaatsing niet is ingewilligd 
bij het verstrijken van de gestelde 
termijn, zodat definitief komt vast 
te staan dat het ontslag niet onge
daan is gemaakt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest van 30 juni 
1980 blijkt dat, nadat verweerster op 
7 februari 1979 eisers herplaatsing 
had geweigerd, tussen de partijen 
besprekingen werden gevoerd, dat 
verweerster op 23 februari 1979, dit 
is binnen dertig dagen na eisers 
aanvraag, zijn herplaatsing aan
vaardde en zulks schriftelijk beves
tigde op 26 februari 1979, en dat ei
ser op dezelfde datum het aanbod 
tot herplaatsing weigerde; dat het 
arrest van 4 januari 1982 oordeelt 
dat verweerster de aanvraag tot her
plaatsing onvoorwaardelijk inwillig
de en dienvolgens eisers vordering 
ongegrond verklaart; 
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Dat het arbeidshof zodoende de in 
het middel vermelde wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 september 1984- 3' kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Vervloet - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en De Gryse. 

Nr. 66 

2' KAMER - 25 september 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BESCHIK
KING TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPI
GE HECHTENIS NIETIG IS WEGENS EEN BE
PAALDE REDEN- KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING DIE DE BESCHIKKING HEEFT 
VERNIETIGD WEGENS EEN ANDERE REDEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAAD
KAMER- AANHANGIGHEID VAN EEN ZAAK. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - RAAD
KAMER- AANHANGIGHEID VAN EEN ZAAK. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING DIE DE BESCHIKKING NIETIG VER
KLAART WEGENS SCHENDING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLGEN. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS - VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN 

INBESCHULDIGINGSTELLING DOOR DE 
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN BE
RICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - GE
VOLGEN. 

6° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAviNG VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
WET OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 
- AANWIJZING VAN SCHULD - REDENGE
VING - BEGRIP. 

7° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAviNG VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
WET OP DE VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 
- ERNSTIGE EN illTZONDERLIJKE OMSTAN
DIGHEDEN NOG STEEDS AANWEZIG - BE
OORDELING DOOR HET ONDERZOEKSGE
RECHT. 

8° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - vooR
LOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - WET OP DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS, ART. 5 - ERNSTIGE 
EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN NOG 
STEEDS AANWEZIG - BEOORDELING DOOR 
HET ONDERZOEKSGERECHT. 

1" Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel ten betoge dat de 
beschikking tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis wegens een 
bepaalde reden nietig is, wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling de 
beschikking nietig heeft verklaard 
wegens een andere reden. 

2" en 3" Een zaak die door de vordering 
van de procureur des Konings tot het 
instellen van een gerechtelijk strafon
derzoek aanhangig is gemaakt bij de 
onderzoeksrechter, is meteen, oak wat 
de voorlopige hechtenis betreft, aan
hangig bij de raadkamer (1). 

4" De kamer van inbeschuldigingstelling 
die kennis neemt van het hager be
roep van de verdachte tegen de be
schikking waarbij binnen de bij art. s· 
van de wet op de voorlopige hechtenis 
bepaalde termijn de voorlopige hechte
nis wordt gehandhaafd en die de be
schikking nietig · verklaart wegens 
schending van het recht van verdedi-

(1) HAYOIT DE TERMICOURT, « De la loi sur 
Ia detention preventive », in Rev. de dr. penal 
et de criminologie, 1924, biz. 285 tot 312 en 390 
tot 416, inz. nrs. 45 en 46. 
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ging, is ertoe gehouden, met toepas
sing van artikel 215 Sv., de zaak aan 
zich te trekken (2); eventueel kan zij, 
overeenkomstig art. 5 van de wet op 
de voorlopige hechtenis, bevelen dat 
de voorlopige hechtenis wordt gehand
haafd, ook al is, op het ogenblik van 
de uitspraak, meer dan een maand 
verlopen sedert het bevel tot aanhou
ding of sedert de laatste regelmatige 
beschikking van de raadkamer (3), 
mits het arrest wordt uitgesproken 
binnen de termijn van vijftien dagen 
sedert het instellen van het hager be
roep (4). (Art. 20, zevende lid, wet op 
de voorlopige hechtenis.) 

5' In geval van hager beroep tegen een 
beschikking tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis is het door de 
griffier te geven bericht van plaats, 
dag en uur van verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet 
voorgeschreven op straffe van nietig
heid; het ontbreken of de onregelma
tigheid van dat bericht kan slechts tot 
vernietiging van de rechtspleging lei
den, indien daardoor het recht van de 
verdediging is miskend (5). (Artt. 5 en 
20 van de wet op de voorlopige hechte
nis.) 

6' Hoewel de onderzoeksgerechten, als 
zij de voorlopige hechtenis handhaven, 
hun beslissing met redenen moeten 
omkleden, zoals voorgeschreven bij 
art. 5 van de wet op de voorlopige 
hechtenis, zijn zij, bij gebreke van con
clusie desaangaande, niet verplicht bo-· 
vendien vast te stellen dat er voldoen
de aanwijzigingen van schuld aanwe
zig zijn (6). 

7' en 8' Het onderzoeksgerecht beoor
deelt op onaantastbare wijze, in Ieite, 
of er nog ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden aanwezig zijn die de 
openbare veiligheid raken en de hand
having van de voorlopige hechtenis 

vereisen (7). (Art. 5 wet op de voorlo
pige hechtenis.) 

(COD DENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9112) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 augustus 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het eerste middel, luidend als 
volgt : Eiser heeft in conclusies voor het 
hof van beroep opgeworpen dat de hand
having van de voorlopige hechtenis werd 
bevolen op verslag van de heer onder
zoeksrechter B. Desmet, niet gelast in 
deze zaak. Op dit middel heeft het hof 
geantwoord als volgt: << ( ••• ) dat in de 
rechtbanken, waar er twee of meerdere 
onderzoeksrechters zijn, zij elkaar ver
vangen in geval van verhindering (art. 
322 Ger.W.) »; dat, waar de stelling van 
het hof van beroep principieel juist is, 
het veronachtzaamt dat in casu uit de 
beschikking van de raadkamer te Kort
rijk, d.d. 27 juli 1984 niet blijkt dat : 1. de 
onderzoeksrechter, gelast met de zaak, 
verhinderd was; 2. de heer Desmet op
trad - in vervanging van de onderzoeks
rechter, gelast met de zaak - daartoe 
verhinderd; dat de wettige motieven voor 
het optreden van de heer Desmet, name
lijk het voorzien in vervanging enerzijds 
en de verhindering van de magistraat ge
last met het onderzoek anderzijds, niet 
blijken uit de beschikking van 27 juli 
1984, gegeven bevestigd door de feite
lijke omstandigheden dat eiser - in het 
gerechtsgebouw te Kortrijk aanwezig 
voor een ondervraging - door de ge
rechtelijke politie tijdens deze ondervra
ging, daartoe plots onderbroken, manu 
militari voor de raadkamer werd ge-----------------1 bracht: 

(2) Cass., 1 april 1946 (A.C., 1946, 125). Overwegende dat het arrest, om 
de redenen die het vermeldt, de be

(3) Cass., 16 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 359). streden beschikking van de raadka-

(4) Cass., 20 juli 1983 (A.C., 1982-83, nr. 609). mer nietig verklaart, met toepassing 
van artikel 215 van het Wetboek van 

(5) Cass., 23 jan. 1980 (A.C., 1979-80,. nr. 307) Strafvordering de zaak aan zich 
en 2 maart 1983 (ibid., 1982-83, nr. 365). 

trekt en bij een nieuwe beschikking 
(6) Cass., 27 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 121); 1-----------------

25 juni 1980 {ibid., 1979-80, nr. 678) en 5 mei 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 499). (7) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 696). 
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uitspraak doet over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis; 

Dat, nu de kamer van inbeschuldi
gingstelling de beschikking van de 
raadkamer nietig heeft verklaard, 
het middel dat aanvoert dat de 
rechtspleging voor de raadkamer 
nietig was, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, luidend als 
volgt : Eiser heeft opgeworpen dat het 
hof van beroep geen uitspraak kon doen, 
toepassing makend van het artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering, 
zulks gezien het niet werd gevat op wet
tige wijze, de raadkamer zelf niet gevat 
zijnde; dat dienvolgens de eerste rechter 
zich diende te onthouden uitspraak te 
doen, wat evenzeer geldt voor het hof 
van beroep; het arrest heeft hierop ge
antwoord: « ( ... ) dat de afwezigheid van 
de voorgeschreven aangetekende brieven 
niet inhoudt dat de raadkamer niet was 
gevat; dat de raadkamer immers niet 
wordt gevat door de voorgeschreven aan
getekende brieven, maar, zoals de onder
zoeksrechter, gevat is door de vordering 
van de procureur des Konings tot het in
stellen van een onderzoek »; waar de 
strafrechtsmacht wordt gevat hetzij door 
de verwijzing door de raadkamer, hetzij 
door de dagvaarding, hetzij door de vrij
willige verschijning, per analogie dient 
gesteld dat de raadkamer wordt gevat 
door de uitnodiging daartoe aan de ver
dachte en zijn raadsman gestuurd, an
ders door zijn vrijwillige verschijning; 
waar de verdachte niet « vrijwillig ver
scheen », waar hij evenmin verscheen na 
oproeping door de griffier, de raadkamer 
te Kortrijk niet was gevat; dienvolgens 
het hof van beroep niet kon evoceren; 
volledigheidshalve de eiser laat gelden 
dat, waar de tussenkomst van de raadka
mer initieel afhankelijk is van de al dan 
niet aflevering van een aanhoudings
mandaat, geenszins kan worden gesteld 
dat de raadkamer zou worden gevat door 
de vordering van de procureur des Ko
nings tot het instellen van een onder
zoek: 

Overwegende dat, in tegenstelling 
met wat eiser voorhoudt, een zaak 
die door de vordering van de procu
reur des Konings tot het instellen 
van een gerechtelijk strafonderzoek 
aanhangig is gemaakt bij de onder
zoeksrechter, meteen, ook wat de 

voorlopige hechtenis betreft, aan
hangig is bij de raadkamer; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde en het vijfde middel 
samen: 

het derde middel, luidend als volgt : 
Het hof van beroep heeft niet geant
woord op het tweede argument, de evo
catie uitsluitend; dat immers eiser bij 
conclusies heeft gesteld dat evocatie uit
gesloten is in geval van verzuim, dat on
herstelbaar is. W aar eiser in conclusies 
bewees dat het verloop van de zaak voor 
hem onherstelbare gevolgen had, het ar
rest verzuimt deze motivering te beant
woorden, in haar geheel luidend als 
volgt : « b) Bovendien dient gesteld dat 
het verzuim ter zake niet kan worden 
hersteld door de kamer van inbeschuldi
gingstelling, derwijze dat het Hof de 
zaak niet kan tot zich trekken (over het 
onherstelbaar verzuim, per analogie : 
cassatie 3.5.1948, Pas., 1948, 295). lmmers 
de verdachte moet, ingevolge de wet op 
de preventieve hechtenis, binnen de 
maand, te rekenen vanaf het verlenen 
van (de beschikking tot handhaving van) 
het aanhoudingsmandaat voor de raad
kamer verschijnen. De handhaving door 
de raadkamer is de titel voor de verdere 
preventieve hechtenis. De individuele 
vrijheid de regel zijnde, de preventieve 
hechtenis de uitzonderingstoestand, zijn 
de maandelijkse verschijningen voor de 
raadkamer de jurisdictionele kontroles, 
ter bescherming van het individu; de 
maandelijkse handhaving is er !outer op 
gericht de individuele vrijheid te be
schermen, de preventieve hechtenis niet 
!anger te laten aanslepen dan strikt no
dig en de Rechterlijke Macht te verplich
ten zich te beraden over de toestand van 
de verdachte, met inachtname van strik
te pleegvormen en onder strenge moti
veringsplicht, bij verdere handhaving. 
De termijn van een maand is een uiter
ste termijn, binnen dewelke de handha
ving dient bevolen. Bij gebreke daaraan 
dient de verdachte in vrijheid gesteld. 
Art. 5 van de wet is daarom gelibelleerd 
als volgt : " Indien de raadkamer binnen 
de maand, te rekenen van de ondervra
ging, niet heeft beslist over de tenlaste
legging wordt de verdachte in vrijheid 
gesteld, tenzij de raadkamer ... ". Ter 
vrijwaring van de belangen van de ver
dachte dienen zijn advokaten tijdig ver
wittigd, derwijze dat zij gedurende twee 
dagen v66r de verschijning voor de raad
kamer en dienvolgens voor het verloop 
van de termijn van een maand, het dos-
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sier ter bescbikking gesteld krijgen. De
ze vormen werden ingesteld in bet be
lang van de verdacbte ten einde de 
preventieve becbtenis, als uitzonderings
toestand, te beperken en niet langer dan 
een maand te rekken, beboudens anders
luidende jurisdictionele beslissing. De 
onmogelijkbeid voor de raadslieden -
ten gepaste tijde en v66r bet verloop van 
de uiterste termijn van een maand -
bet dossier in te kijken, impliceert een 
niet recbtzetbaar en onberstelbaar ver
zuim van de recbten van de verdacbte, 
die aldus de mogelijkbeid werd ontno
men zijn verdediging op te bouwen, met 
als gevolg dat de preventieve becbtenis 
werd verlengd. Een latere terbescbik
kingstelling van bet dossier aan de ver
dediging, bij de bebandeling van de zaak 
voor de kamer van inbescbuldigingstel
ling, regulariseert dit verzuim en zijn ge
volgen niet »; 

het vijfde middel, luidend als volgt : 
Het bof van beroep beeft niet geant
woord op de conclusies van eiser, waarin 
werd gesteld : « De bescbikking d.d. 
27 juli 1984 is nietig ingevolge de mis
kenning van artikel 5, alinea 3, van de 
wet op de preventieve becbtenis. Een 
nietige recbtsbandeling staat gelijk aan 
afwezigbeid van recbtsbandeling. Bij af
wezigbeid van bescbikking en bij toepas
sing van artikel 5, alinea 1, van de wet 
van 20 april 1874 verviel op 30 juli 1984 
de titel voor verdere voorlopige becbte
nis. Het caduc geworden aanboudings
mandaat kan niet meer bevestigd wor
den door de kamer van inbescbuldiging
stelling (zie, per analogie, Gent, 28 no
vember 1944, J.T., 223). De kamer van 
inbescbuldigingstelling kan baar beslis
sing niet (wettig) in de plaats stellen van 
de nietige (niet bestaande) bescbikking 
d.d. 27 juli 1984; immers, opdat zulks 
wettig zou kunnen gescbieden, diende 
zulks te gebeuren binnen de maand, te 
rekenen van de laatste (wettige) bandba
ving d.d. 29 juni 1984 en dienvolgens 
uiterlijk op de laatste zitting v66r 29 juli 
1984 (artikel 5, alinea 1, van de wet van 
20 april 1874) » : 

Overwegende dat eiser het in de 
middelen weergegeven verweer 
voerde ten betoge dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling enerzijds 
niet vermocht de zaak aan zich te 
trekken, anderzijds haar beschik
king tot handhaving van de voorlo
pige hechtenis niet in de plaats 
mocht stellen van de nietige be-

schikking van de raadkamer om de 
reden dat, op de datum waarop zij 
uitspraak deed, meer dan een 
maand was verstreken sedert de da
tum waarop de raadkamer voor de 
laatste maal op wettige wijze de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis had bevolen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geconstateerd << ( ••• ) dat ... de 
raadslieden van (eiser) niet bij aan
getekende brief en ook niet op enige 
andere wijze werden verwittigd, zij 
in de onmogelijkheid verkeerden 
hun klient op 27 juli 1984 voor de 
raadkamer te Kortrijk te verdedigen 
en ( ... ) verder uit niets blijkt dat (ei
ser) afstand zou hebben gedaan van 
de bijstand van zijn raadslieden ... », 
de beschikking van de raadkamer 
wegens miskenning van het recht 
van verdediging nietig verklaart; dat 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling vervolgens de zaak aan zich 
trekt en bij een nieuwe beschikking 
de voorlopige hechtenis handhaaft; 
dat het arrest die beslissing laat 
steunen op de consideransen dat 
« ( ••• ) gelet op de hogere beroepen, 
deze nietigverklaring niet mee
brengt dat (eiser), zoals hij voor
houdt, in vrijheid dient gesteld; ( ... ) 
immers artikel 20, zevende lid, van 
de wet van 20 april 1874 bepaalt dat 
de stand van zaken ongewijzigd 
blijft totdat over het hoger beroep is 
beslist, voor zover dit geschiedt bin
nen de vijftien dagen nadat het be
roep is ingesteld en dat volgens die

zelfde wetsbepaling de verdachte 
slechts in vrijheid zou kunnen 
worden gesteld voor zover de kamer 
van inbeschuldigingstelling binnen 
de voormelde termijn van vijftien 
dagen geen beschikking tot handha
ving van de hechtenis zou hebben 
gewezen; ( ... ) de kamer van inbe
schuldigingstelling krachtens artikel 
215 van het Wetboek van Strafvorde
ring, waarvan door de wet van 20 
april 1874 op de voorlopige hechtenis 
niet wordt afgeweken, bij wijze van 
een nieuwe beschikking uitspraak 
moet doen »; 



146 HOF VAN CASSATIE Nr. 66 

Overwegende dat het arrest met 
die redengeving eisers verweer ver
werpt en zijn conclusie beantwoordt; 

Dat in zoverre de middelen feite
lijke grondslag missen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 5 van de wet van 20 april 
1874, indien de raadkamer binnen 
een maand, te rekenen van de on
dervraging, niet heeft beslist over 
de telastlegging, de verdachte in 
vrijheid wordt gesteld, tenzij de 
raadkamer, de procureur des Ko
nings en de verdachte of zijn raads
man gehoord, bij een met redenen 
omklede beschikking verklaart dat 
de hechtenis wegens ernstige en uit
zonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken, moet 
worden gehandhaafd; dat ten deze 
de raadkamer bij beschikking van 
27 juli 1984 de voorlopige hechtenis 
van eiser heeft gehandhaafd; 

Overwegende dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die kennis 
neemt van het hoger beroep dat 
door de verdachte wordt ingesteld 
tegen de beschikking van de raadka
mer waarbij, binnen de bij artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 bepaal
de termijn, de voorlopige hechtenis 
wordt gehandhaafd en die de be
schikking van de raadkamer nietig 
verklaart wegens miskenning van 
het recht van verdediging, ertoe ge
houden is, met toepassing van arti
kel 215 van het Wetboek van Straf
vordering, dat een algemene draag
wijdte heeft en ook geldt ter zake 
van voorlopige hechtenis, de zaak 
aan zich te trekken en desgevallend, 
bij een nieuwe beschikking, over
eenkomstig artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, kan bevelen dat de 
voorlopige hechtenis gehandhaafd 
wordt; dat die beslissing kan geno
men worden zelfs indien, op het 
ogenblik van het arrest, meer dan 
een maand is verlopen sedert het 
bevel tot aanhouding of sedert de 
laatste regelmatige beschikking tot 
handhaving van de raadkamer, mits 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat de handha
ving van de voorlopige hechtenis be-

veelt, wordt uitgesproken binnen de 
termijn van vijftien dagen sedert 
het instellen van het hoger beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de kamer van inbe
schuldigingstelling uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij artikel 20, ze
vende lid, van de wet van 20 april 
1874 bepaalde termijn van vijftien 
dagen; 

Dat in zoverre de middelen naar 
recht falen; 

Over het vierde middel, luidend als 
volgt : Dat eiser bij conclusies heeft ge
steld dat de pleegvormen, voorgeschre
ven in artikel 5, alinea 3, van de wet van 
20 april 1874, werden miskend, met als 
gevolg de nietigheid van de procedure 
gevoerd voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling; dat de verdachte ter zake 
letterlijk heeft gesteld : « De pleegvor
men met betrekking tot het verwittigen 
van de advokaat van de verdachte en het 
ter inzage geven van het dossier zijn de
zelfde voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling als bij de procedure voor de 
raadkamer. Miskenning ervan brengt de 
nietigheid teweeg, gezien de schending 
van de rechten van de verdediging. Waar 
de advokaten van de verdachte de be
handeling van de zaak voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling werd ter ken
nis gebracht door de heer griffier bij de 
aangetekende brief d.d. 3 augustus 1984, 
waar deze aangetekende brief hen nood
zakelijkerwijs eerst kon bereiken op 
6 augustus 1984, werd de termijn van 
twee dagen niet gerespekteerd; immers, 
het recht op de inzage van het strafdos
sier zou slechts zijn gerespekteerd in
dien de aangetekende brief de raadslie
den bereikte, minstens zou zijn ver
stuurd v66r 3 augustus 1984, 3 augustus 
en 6 augustus 1984 de laatste twee dagen 
zijnde, gedurende dewelke de griffie is 
geopend en het dossier kon worden inge
zien door de verdediging »; dat precies 
uit deze opwerping blijkt dat de verdedi
ging werd gehinderd in haar taak; dat 
zulks niet kan worden betwist gezien de 
omvang van het dossier de verdediging 
niet toelaat in een tijdspanne van enkele 
uren het volledig dossier door te nemen : 

Overwegende dat het niet-naleven 
van de bij artikel 5, derde lid, van 
de wet van 20 april 1874 bepaalde 
pleegvormen slechts de nietigheid 
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van de rechtspleging voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot ge
volg heeft indien daardoor het recht 
van verdediging is miskend; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dit punt te worden aange
vochten, constateert dat: « ( ... ) voor 
zover de stelling van (eiser) inzake 
de interpretatie van de termijn van 
twee dagen juist zou zijn, hieruit ter 
zake niet tot nietigheid van de 
rechtspleging voor de kamer van in
beschuldigingstelling kan worden 
besloten, nu de verdachte op de te
rechtzitting van 7 augustus 1984 
door zijn twee raadslieden werd bij
gestaan, deze raadslieden uitgebrei
de conclusies hebben genomen en 
uit niets blijkt dat zij in hun verde
diging gehinderd werden door onvol
doende tijd om van het dossier inza
ge te nemen »; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen wettig heeft kun
nen afleiden dat eisers recht van 
verdediging niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel, luidend als 
volgt : Afwezigheid van noodzakelijke 
motivering in het verleende arrest : dat 
waar het de taak is van de raadkamer 
en dienvolgens van de kamer van inbe
schuldigingstelling na te gaan of in hoof
de van de verdachte bezwaren aanwezig 
zijn, en de aanhouding slechts op deze 
positieve vaststelling kan zijn gebaseerd, 
heeft het hof van beroep in zijn arrest 
van 10 augustus 1984 nagelaten deze 
vraag te onderzoeken, laat staan ze posi
tief te beantwoorden; dat dienvolgens de 
fundamentele vereiste opdat de preven
tieve hechtenis zou kunnen worden ge
handhaafd in het beroepen arrest ont
breekt: 

Overwegende dat bij gebreke aan 
conclusie dienaangaande het arrest 
niet uitdrukkelijk diende vast te 
stellen dat tegen eiser voldoende be
zwaren bestaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zevende middel, luidend als 
volgt : Dat de motivering van het hof van 
beroep, luidende : « Overwegende im-

mers dat de verdachte een belangrijke 
maatschappelijke positie bekleedt, dat de 
door hem gepleegde feiten bijzonder erg 
zijn en een grote opschudding hebben 
veroorzaakt en dat de vrijlating van de 
verdachte in die omstandigheden de 
openbare mening ernstig zou schokken >>, 
niet de concrete motivering is, die de 
wetgever van 13 maart 1973 op het oog 
had. Dat immers negen maand na de fei
ten niet kan worden voorgehouden dat 
de publieke opinie zou zijn geschokt 
door een niet verder handhaven van de, 
preventieve hechtenis; dat de motivering 
dienvolgens onjuist is en niet bewezen : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat « negen 
maand na de feiten niet kan worden 
voorgehouden dat de publieke opinie 
zou zijn geschokt door een niet ver
der handhaven van de preventieve 
hechtenis », opkomt tegen de onaan
tastbare beoordeling van de feiten 
door de rechter en mitsdien niet 
ontvankelijk is; , 

Overwegende dat het arrest door 
te releveren dat « (eiser) een belang
rijke maatschappelijke positie be
kleedt, ( ... ) de door hem gepleegde 
feiten bijzonder erg zijn en een gro
te opschudding hebben veroorzaakt 
en (zijn) vrijlating in die omstandig
heden de openbare mening ernstig 
zou schokken », en door vast te stel
len dat die gegevens eigen aan de 
zaak en de persoonlijkheid van de 
verdachte de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden uitmaken die 
de openbare veiligheid raken, de be
slissing tot handhaving van de voor
lopige hechtenis wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het achtste middel, luidend als 
volgt : Dat de motivering « dat bovendien 
de nog aan de gang zijnde onderzoeks
verrichtingen dienen om aan de door de 
verdachte gepleegde feiten hun juiste 
kwalificatie te kunnen geven en dat het 
te vrezen valt dat de verdachte, eens in 
vrijheid gesteld, de dienaangaande nog 
te verhoren getuigen zou kunnen bei:n
vloeden », evenmin beantwoordt aan de 
realiteit; dat immers niet bewezen is dat 
nog getuigen dienen te worden verhoord, 
alle rechtstreekse en onrechtstreekse ge-
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tuigen inmiddels ondervraagd zijnde; dat 
geenszins is bewezen dat, zo nog getui
gen mochten worden ondervraagd, de 
verdachte enige poging zou ondernemen 
om deze getuigen te benaderen : 

Overwegende dat, nu de appel
rechters, zoals blijkt uit het ant
woord op het zevende middel, hun 
beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis wettelijk ver
antwoorden, het middel, dat opkomt 
tegen een overtollige redengeving, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

25 september 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Verstringhe, Gent, en De Cooman, 
Dendermonde. 

Nr. 67 

2• KAMER - 26 september 1984 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN- OVERTREDIN
GEN VAN DE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDS
WET- VASTSTELLING VAN DE OVERTREDIN
GEN - PROCESSEN-VERBAAL - INHOUD 
BEVOEGDE AMBTENAREN - OPDRACHT. 

2° ARBEID GEZONDHEID EN VEl-
LIGHEID - WET 10 JUNI 1952 - OVERTRE
DINGEN VAN DE WET - VASTSTELLINGEN 
VAN DE OVERTREDINGEN - PROCESSEN
VERBAAL - INHOUD - BEVOEGDE AMBTE
NAREN - OPDRACHT. 

3° LASTER EN EERROOF - ZEDELIJK 
BESTANDDEEL - KWAADWILLIG OPZET -
BEG RIP. 

1" en 2" De opdracht van de ambtenaren 
die, overeenkomstig art. 5, derde lid, van 
de Gezondheids- en Veiligheidswet, pro
cessen-verbaal opmaken die behou
dens tegenbewijs rechtsgeldig zijn, is 
niet beperkt tot de vaststelling van de 
overtredingen,· zij omvat oak het in
winnen en vermelden van alle gege
vens die de met de vervolging belaste 
overheid kunnen inlichten. 

3" Uit de enkele omstandigheid dat de 
ambtenaar die bij overtreding van de 
Gezondheids- en Veiligheidswet be
voegd is om processen-verbaal op te 
maken die behoudens tegenbewijs 
rechtsgeldig zijn, in zijn proces-verbaal 
als inlichting bepaalde feiten heeft ver
meld die de eer van de overtreder kun
nen krenken of hem aan de openbare 
verachting kunnen blootstellen en die 
onjuist blijken, kan de rechter niet 
wettig afleiden dat die ambtenaar zijn 
wettelijke opdracht te buiten is gegaan 
en dat derhalve het bijzonder opzet 
vereist bij art. 443 Sw. voor de misdrij
ven laster en eerroof, te weten het 
kwaadwillig opzet, is aangetoond. 
(Artt. 443 en 444 Sw.; artt. 4 en 5, der
de lid, wet 10 juni 1952.) 

(TAHON T. FERRET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3621) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

I. In zoverre de voorziening is ge
richt tegen de beslissing op de tegen 
eiser ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat het arrest de 
verjaring van die rechtsvordering 
vaststelt; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
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door verweerder tegen eiser inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 70, 443, 444 van het Strafwet
boek, 84 7, tweede lid, van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming, 
en 5 van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers, 

doordat het arrest, na de strafvorde
ring die tegen eiser was ingesteld ter za
ke dat hij « door niet openbaar gemaakte 
maar aan verscheidene personen mede
gedeelde geschriften de naamloze ven
nootschap G. en A. Ferret, die via haar 
afgevaardigd beheerder, Ferret Alphon
se, klacht indient, kwaadwillig een be
paald feit ten laste heeft gelegd dat de 
eer van die persoon kan krenken of hem 
aan de openbare verachting kan bloot
stellen en waarvan het wettelijk bewijs 
niet wordt geleverd », vervallen te heb
ben verklaard, met bevestiging van het 
beroepen vonnis de burgerlijke rechts
vordering van de naamloze vennoot
schap Entreprise G. et A. Ferret (thans 
verweerster) ontvankelijk verklaart en 
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij een vergoeding van een frank we
gens morele schade te betalen, verhoogd 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten, op grond « dat vaststaat ... dat 
beklaagde, technisch ingenieur die belast 
was met het toezicht op de uitvoering 
van de wetten en besluiten betreffende 
de veiligheid van de werknemers en de 
als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk 
ingedeelde inrichtingen, de volledige 
tekst van zijn proces-verbaal nr. 34/DT 
291-49 van 26 augustus 1977 heeft toege
zonden aan de arbeidsauditeur van Door
nik en aan de directeur-generaal van de 
studiediensten van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid en dit overeen
komstig artikel 6 van de wet van 30 juni 
1971 betreffende de administratieve geld
boeten toepasselijk in geval van inbreuk 
op sommige sociale wetten en overeen
komstig artikel 1 van het koninklijk be
sluit van 4 november 1971 ... dat de bur
gerlijke partij beklaagde vooreerst ver
wijst dat hij in de rubriek "inlichtingen" 
(a an het slot van voormeld proces-ver
baal) heeft vermeld dat een nieuwe ven
nootschap onder de benaming Soreco is 
opgericht voor het oprichten van bouw
werken te Moeskroen en eraan heeft toe
gevoegd dat " de heer A. Ferret vanzelf
sprekend aandeelhouder is in de nieuwe 

vennootschap "; dat de burgerlijke partij, 
zonder op dat punt te worden tegenge
sproken, verklaart dat die vennootschap 
reeds elf jaar bestaat en niet speciaal 
voor het belang van de zaak werd opge
richt; dat volgens haar, beklaagde heeft 
willen beweren dat zij de naamloze ven
nootschap Soreco heeft opgericht " om 
belastingen te ontduiken of bepaalde 
winsten te verdelen die op deze manier 
verborgen zouden blijven voor de fiscus " 
... dat beklaagde door de bewoordingen 
te gebruiken zoals ze worden weergege
ven in het litigieuze proces-verbaal een 
mening heeft geuit en een bepaald feit 
ten laste heeft gelegd die moeten worden 
uitgelegd in de door de burgerlijke partij 
eraan gegeven betekenis, zodat ze de eer 
van de heer Ferret en van de naamloze 
vennootschap Ferret kunnen krenken of 
hen kan blootstellen aan de openbare 
verachting en dat ze niet kunnen worden 
beschouwd als een eenvoudige openbaar
making van het feit dat de veiligheid 
steeds verwaarloosd is in de onderne
ming; dat de burgerlijke partij tevens be
treurt dat beklaagde, na melding te heb
ben gemaakt van de verkoop van flats 
tegen bepaalde prijzen, hieruit valselijk 
afleidt dat, naarmate de werken vorder
den, bleek dat de kostprijs van het ge
bouw te laag was geschat en dat, om de 
oorspronkelijke ramingen te handhaven, 
gebruik is gemaakt van zeer goedkope 
materialen zonder dat de meest elemen
taire veiligheidsmaatregelen in acht wer
den genomen; ... dat uit de in het gei:ncri
mineerde proces•verbaal opgenomen ver
klaring dat "de kostprijs van het gebouw 
te laag is geschat, dat de oorspronkelijke 
ramingen moesten worden gehandhaafd 
en dat daartoe zoveel mogelijk moest 
worden bespaard door het gebruik van 
materiaal aan zeer lage prijzen ", blijkt 
dat het welbepaalde feit dat verband 
houdt met de door beklaagde aan de bur
gerlijke partij verweten tekortkomingen 
niet alleen betrekking heeft op haar be
roepsbekwaamheid om in te staan voor 
de veiligheid maar vooral haar morele 
integriteit ten aanzien van het publiek 
aantast; dat de burgerlijke partij be
klaagde ten slotte verwijt te hebben be
weerd dat zij aarzelt de nodige veilig
heidsmaatregelen te nemen ofschoon zij 
geregeld geldelijke steun ontvangt van 
ontwikkelingsinstellingen, met name van 
Sideho, ... dat in werkelijkheid uit de 
verklaringen van de burgerlijke partij 
blijkt dat de onderneming Ferret nooit 
enige steun heeft ontvangen van welke 
instelling dan ook; ... dat bovendien be
paalde gegevens onder de rubriek " in-
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lichtingen " van het gei:ncrimineerde pro
ces-verbaal, namelijk die waarop de 
burgerlijke partij precies haar grieven 
steunt, buiten het kader vailen van de 
opdracht van de steiler van het proces
verbaal Tahon, vermits zijn opdracht, zo
als hij trouwens zelf heeft gezegd in zijn 
.voor het Hof genomen conclusie, erin be
staat al de gegevens te verzamelen en 
mede te delen die inlichtingen kunnen 
verschaffen aan de met de vervolgingen 
belaste overheid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het door ei
ser op 26 augustus 1977 ondertekende li
tigieuze proces-verbaal met betrekking 
tot de oprichting van de vennootschap 
Soreco vermeldt dat « de veiligheid 
steeds is verwaarloosd in de onderne
ming. Andere gegevens kunnen dit nog 
staven: de naamloze vennootschap G. en 
A. Ferret richt een nieuwe naamloze 
vennootschap, Soreco, op om dat han
delscentrum met twee torenflatgebouwen 
te bouwen. De heer A. Ferret is vanzelf
sprekend aandeelhouder in de nieuwe 
vennootschap »; dat proces-verbaal ner
gens vermeldt of laat doorschemeren dat 
de vennootschap Soreco zou zijn opge
richt « om belastingen te ontduiken of 
bepaalde winsten te verdelen die op deze 
manier verborgen zouden blijven voor de 
fiscus >>; het arrest bijgevolg, nu het be
slist dat de hierboven weergegeven be
woordingen van het proces-verbaal van 
26 augustus 1977 « moeten worden uitge
legd in de door de burgerlijke partij er
aan gegeven betekenis >> (namelijk dat 
eiser de burgerlijke partij ervan beschul
digde de naamloze vennootschap Soreco 
te hebben opgericht om belasting te ont
duiken en bepaalde winsten te verdelen 
die op deze manier veborgen zouden blij
ven voor de fiscus), aan het proces-ver
baal van 26 augsutus 1977 een uitlegging 
geeft die onverenigbaar is met de be
woordingen ervan en de bewijskracht 
van dat stuk miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser als ambtenaar 
van de technische inspectie bij het Mi
nisterie van Arbeid, overeenkomstig arti
kel 5, derde lid, van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de arbeiders tot taak had 
toezicht te houden over de toepassing 
van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming en bij overtreding 
proces-verbaal op te maken dat bewijs 
oplevert zolang het tegendeel niet bewe
zen is; zodanige processen-verbaal niet 
aileen melding moeten maken van de 

materiele overtredingen die door de ar
beidsinspecteur worden vastgesteld maar 
ook van al de omstandigheden die de be
oordeling van de ernst van de feiten 
door de magistraten van het openbaar 
ministerie zouden kunnen bei:nvloeden, 
ten einde aan laatstgenoemden de moge
lijkheid te geven met voile kennis van 
zaken te beslissen over de opportuniteit 
om strafvervolgingen in te steilen of om 
de administratie de bij de wet van 30 ju
ni 1971 bepaalde boeten te laten uitspre
ken; de boordeling van het openbaar mi
nisterie kan worden be"invloed door de 
omstandigheid dat een werkgever een 
commercieel beleid voert dat een dras
tische kostenbesparing noodzakelijk 
maakt, eventueel ten koste van de veilig
heid van het personeel; de ambtenaar 
van de arbeidsinspectie, wanneer hij der
gelijke inlichtingen opneemt in zijn pro
ces-verbaal, handelt binnen de perken 
van zijn wettelijke opdracht en derhalve 
geen overtreding begaat, waaruit volgt 
dat het arrest niet wettig kon beslissen 
« dat eiser door in het ge"incrimineerde 
proces-verbaal te verklaren dat de kost
prijs van het gebouw te laag was ge
schat, dat de oorspronkelijke ramingen 
moesten worden gehandhaafd en dat 
daartoe zoveel mogelijk moest worden 
bespaard door het gebruik van materiaal 
aan zeer lage prijzen >>, « de perken van 
een bij de wet voorgeschreven en door 
de overheid bevolen opdracht te buiten 
was gegaan » (schending van de artike
len 847, tweede lid, van het algemeen re
glement voor de arbeidsbescherming, en 
5 van de wet van 10 juni 1952 betreffen
de de gezondheid en de veiligheid van de 
arbeiders); 

derde onderdeel, de artikelen 443 en 
444 van het Strafwetboek niet worden 
overtreden door degene die zich ertoe be
perkt in een proces-verbaal inlichtingen 
op te nemen die hij uit hoofde van zijn 
ambt verplicht was in te winnen en aan 
de bevoegde overheid te verstrekken, 
zelfs als die inlichtingen de eer van de 
persoon tegen wie het proces-verbaal 
wordt opgemaakt, kunnen krenken en 
hem aan de openbare verachting kunnen 
blootsteilen; de bestreden beslissing der
halve niet voldoende naar recht kan zijn 
verantwoord door de redengeving van 
het arrest volgens welke de vermeldin
gen van het litigieuze proces-verbaal 
waarin werd vastgesteld « dat de kost
prijs van het gebouw te laag was ge
schat, dat de oorspronkelijke ramingen 
moesten worden gehandhaafd en dat 
daartoe zoveel mogelijk moest worden 
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bespaard door het gebruik van mate
rialen aan zeer lage prijzen » niet alleen 
betrekking hadden op de beroepsbe
kwaamheid van de burgerlijke partij 
maar « vooral haar morele integriteit in 
de ogen van het publiek » (schending 
van de artikelen 70, 443 en 444 van het 
Strafwetboek); 

vierde onderdeel, het voor het bestaan 
van een overtreding van de artikelen 443 
en 444 van het Strafwetboek niet vol
doende is dat de aan een persoon ten 
laste gelegde feiten onjuist zijn; die fei
ten bovendien « van die aard moeten 
zijn dat ze de eer van die persoon kun
nen krenken of hem aan de openbare 
verachting kunnen blootstellen »; het ar
rest, wat dat betreft, zich ten deze be
perkt tot de vaststelling: 1" dat eiser in 
zijn proces-verbaal had vermeld dat de 
als verweerder optredende onderneming 
geregeld geldelijke steun ontvangt van 
ontwikkelingsinstellingen; 2" dat in wer
kelijkheid uit de verklaringen van de 
burgerlijke partij blijkt dat de onderne
ming nooit enige steun heeft gekregen 
van welke instelling dan ook; 3" dat geen 
enkel gegeven uit het dossier reden geeft 
om aan die verklaringen te twijfelen; het 
arrest uit die vaststellingen niet wettig 
het bestaan van laster of eerroof heeft 
kunnen afleiden (schending van de arti
kelen 443 en 444 van het Strafwetboek); 
het arrest althans niet duidelijk aangeeft 
hoe de onjuiste verklaring volgens welke 
de burgerlijke partij geregeld geldelijke 
steun ontving van ontwikkelingsinstellin
gen de eer van die onderneming kan 
krenken of haar aan de openbare ver
achting kan blootstellen; het arrest aldus 
de beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt en artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser, technisch ingenieur 
die belast was met het toezicht op 
de uitvoering van de wetten en be
sluiten betreffende de veiligheid van 
de werknemers en de als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde 
inrichtingen, de volledige tekst van 
het door hem op 26 augustus 1977 
tegen de heer Jean Claude Ferret 
opgemaakt proces-verbaal heeft toe
gezonden aan de arbeidsauditeur te 
Doornik en aan de directeur-gene
raal van de studiediensten van het 
Ministerie van Tewerkstelling en 
Arbeid en dit overeenkomstig ~:rti-

kel 6 van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geld
boeten toepasselijk in geval van in
breuk op sommige sociale wetten; 

Overwegende dat de opdracht van 
de ambtenaren die, overeenkomstig 
artikel 5, derde lid, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de arbei
ders alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen pro
cessen-verbaal opmaken die bewijs 
opleveren zolang het tegenbewijs 
niet geleverd is, niet beperkt is tot 
de vaststelling van de overtredingen; 
dat het arrest terecht beslist dat die 
opdracht ook bestaat in « het verza
melen en mededelen van alle gege
vens die inlichtingen kunnen ver
schaffen aan de met de vervolgin
gen belaste overheid »; 

Overwegende dat het arrest even
wei beslist dat ten deze « de door 
(eiser) gebruikte bewoordingen aan
tonen ... dat hij de perken van een 
bij de wet voorgeschreven en door 
de overheid bevolen opdracht te bui
ten is gegaan en geen andere bedoe
ling kon hebben gehad dan schade 
te berokkenen aan de rechtspersoon 
waartegen zijn aantijgingen zijn ge
richt »; 

Overwegende dat di.e aantijgingen 
vervat zijn in de drie door verweer
der aangevoerde grieven die het ar
rest opsomt, namelijk dat eiser on
der de rubriek « inlichtingen » van 
het litigieuze proces-verbaal 
1} « heeft vermeld dat een nieuwe 
vennootschap onder de benaming 
Soreco is opgericht voor het oprich
ten van bouwwerken te Moeskroen 
en eraan heeft toegevoegd dat (ver
weerder) vanzelfsprekend aandeel
houder is in de nieuwe vennoot
schap », 2} heeft vastgesteld << dat 
naarmate de werken vorderden 
bleek dat de kostprijs van het ge
bouw te laag is (was) geschat en dat 
om de oorspronkelijke ramingen te 
handhaven gebruik is (was) ge
maakt van materiaal aan zeer lage 
prijzen, zonder dat de elementaire 
veiligheidsmaatregelen in acht wer
den genomen »; 3) heeft betoogd dat 
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verweerder « aarzelt de nodige vei
ligheidsmaatregelen te nemen, of
schoon (hij) geregeld geldelijke steun 
ontvangt van ontwikkelingsinstel
lingen, met name van Sideho »; 

Overwegende dat het arrest uit de 
weergegeven bewoordingen niet 
wettig heeft kunnen afleiden dat ei
ser de perken van zijn wettelijke op
dracht te buiten was gegaan; dat het 
arrest, nu het die gevolgtrekking ten 

grondslag legt aan de beslissing 
« dat het door artikel 443 van het 
Strafwetboek vereiste bijzonder op
zet, namelijk het kwaadwillig opzet, 
ten deze bewezen is », de beslissing 
dat de in die bepaling omschreven 
overtreding bewezen is, niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser (1) in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

26 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirk
patrick. 

Nr. 68 

2' KAMER - 26 september 1984 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -VON

- LAATTIJDIGE BETEKENING - NIET ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP. 

Niet ontvankelijk is het hager beroep 
van de procureur des Konings dat ge
richt is tegen een vonnis van de poli
tierechtbank, wanneer het is betekend 
buiten de bij art. 205 Sv. gestelde ter
mijn, in voorkomend geval verlengd 
overeenkomstig art. 644, eerste lid, van 
dat wetboek, te rekenen van de uit
spraak van het vonnis (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. CLARENS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3718) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 202, 203, 205 van het Wetboek 
van Strafvordering en 50 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben verklaard dat het hager beroep 
van het openbaar ministerie regelmatig 
was naar de vorm en binnen de wette
lijke termijn was ingesteld, het beroep(jn 
vonnis waarbij de beklaagde Clarens van 
rechtsvervolging was ontslagen, teniet
doet en hem bij eenparigheid van stem
men veroordeelt tot 50 frank geldboete, 

terwijl de betekening van het hager 
beroep dat door het openbaar ministerie 
was ingesteld tegen het beroepen vonnis 
van 21 november 1983 is geschied op 
dinsdag 20 december 1983, dus op de ne
genentwintigste dag na de uitspraak, en 
het openbaar ministerie bij de rechtbank 
die van het hager beroep kennis neemt, 
zijn beroep op straffe van verval aan de 
beklaagde moet betekenen binnen vijfen
twintig dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis; nu het hoger be
roep van het openbaar ministerie niet 
rechtsgeldig was ingesteld, de rechtbank 
in hoger beroep de vrijspraak voor de 

NIS VAN DE POLITIERECHTBANK- HOGER 1-----------------
BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS 

Nota arrest nr. 67 : 

(1) Men leze: verweerder, 

Nota arrest nr. 68 : 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1980, A.R. nr. 1086, en 8 
april 1981, A.R. nr. 14.94 (A.C., 1980-81, nrs. 85 
en 454.). 
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eerste rechter niet kon wijzigen en geen 
straf kon opleggen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het hoger beroep 
dat de procureur des Konings op 
7 december 1983 had ingesteld tegen 
het door de Politierechtbank te 
Brussel op 21 november 1983 gewe
zen vonnis, pas op 20 december 1983 
aan beklaagde is betekend, dat is 
buiten de door artikel 205 van het 
W etboek van Strafvordering op 
straffe van verval voorgeschreven 
termijn; 

DAT VOOR DEZELFDE FElTEN EEN ENKELE 
STRAF U!TSPREEKT - DEZE ENKELE STRAF 
NIET ZWAARDER DAN HET TOTAAL VAN DE 
DOOR DE EERSTE RECHTER AFZONDERL!JK 
UITGESPROKEN STRAFFEN - GEEN EEN
STEMMIGHE!D VEREIST. 

Het arrest dat, op het hager beroep te
gen een vonnis van de correctionele 
rechtbank dat wegens verscheidene 
misdrijven afzonderlijke straffen heeft 
uitgesproken, krachtens artikel 65 Sw. 
slechts een enkele straf toepast, die 
niet zwaarder is dan het totaal van de 
door de eerste rechter uitgesproken 
straffen, behoeft niet met eenstemmig
heid te worden uitgesproken. (Implicie
te oplossing.) (1). (Art. 21lbis Sv.) 

Dat het bestreden vonnis derhalve 
het hoger beroep niet ontvankelijk 1---------------
kon verklaren en uitspraak kon (1) Dit arrest bevestigt eens te meer de 

d d t f d . vroegere rechtspraak van het Hof volgens wel-
oen over e S ra vor enng; ke de appelrechters, wanneer de eerste rechter 
Dat het middel gegrond is; verscheidene straffen heeft uitgesproken we

gens verschillende misdrijven, die straffen niet 
verzwaren door ze te vervangen door een en
kele straf die niet zwaarder is dan het totaal 
van de afzonderlijke straffen, en derhalve niet 
eenstemmig uitspraak behoeven te doen. 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
ontvankelijk wordt verklaard en uit
spraak wordt gedaan over de straf
vordering; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen grond 
is tot verwij zing. 

26 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 69 

2' KAMER - 26 september 1984 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN -VON

NIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TOT VERSCHEIDENE STRAFFEN - ARREST 

(Cass., 13 okt. 1952, Bull. en Pas., 1953, I, 59; 
1 maart 1971, AC, 1971, 623; 7 sept. 1977, ibid., 
1978, 28). 

Deze arresten hebben evenwel uitspraak ge
daan in zaken waarin elke afzonderlijke door 
de eerste rechter uitgesproken straf een cor
rectionele straf was. De appelrechters hadden 
het geheel van die correctionele straffen ver
vangen door een enkele correctionele straf die 
niet zwaarder was dan het totaal van de afzon
derlijke straffen. 

Bij zijn arrest, A.R. nr. 2378, van 27 okt. 
1982 (AC., 1982-83, nr. 140), beslist het Hof dat 
het appelgerecht niet zonder eenstemmigheid ' 
de door de eerste rechter uitgesproken twee 
geldboeten van vijfentwintig en een van vijftig 
frank, kan vervangen door een enkele geldboe
te van vijfenzeventig frank. 

Nieuw in dit geval is het feit dat een van de 
twee door het beroepen vonnis opgelegde 
straffen een politiestraf was. Men ziet echter 
niet goed in welke invloed die omstandigheid 
kan hebben op de rechtspraak in zake de re
gel van de eenstemmigheid; uit de redenen 
van het arrest van 27 okt. 1982 blijkt trouwens 
dat het Hof de verantwoording van de vernie
tiging niet op die politiestraf heeft gegrond. 

Indien de eerste rechter enkel politiestraffen 
had uitgesproken, dan hadden de appelrech
ters die niet kunnen vervangen door een cor
rectionele straf zonder met eenstemmigheid 
uitspraak te doen, ook a! was die enkele cor-
rectionele straf niet zwaarder dan het totaal 
van de door de eerste rechter opgelegde poli
tiestraffen (Cass., 18 maart 1975, A.C., 1975, 
806); een correctionele straf is altijd zwaarder 

(Zie vervolq nota volqende biz.) 
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(MARTINEZ-NOGUEIRA - ALIAS CORNUT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3778) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1984 door het 

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

Hof van Beroep te Brussel gewezen; Om die redenen, verwerpt de 
-------------------1 voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. (Vervolg nota van vorige biz.) 

dan politiestraffen (zie Cass., 11 jan. 1965, 
Bull. en Pas., 1965, I, 448). 

Het geval dat op 27 okt. 1982 is beslecht is 
zeer verschillend. 

Het arrest van 27 okt. 1982 stelt vast dat de 
poli tierechtbank eiser had veroordeeld tot 
twee geldboeten, een van vijfentwintig en een 
van vijftig frank, en dat de correctionele recht
bank die straffen door een enkele geldboete 
van vijfenzeventig frank had vervangen, en 
overweegt « dat het appelgerecht eiser, met 
toepassing van art. 65 Sw., de zwaarste straf, 
namelijk die voor overtredingen van het Weg
verkeersreglement, heeft opgelegd en dat het 
die correctionele straf van vijftig op vijfenze
ventig frank heeft gebracht »; het arrest voegt 
daaraan toe dat de correctionele rechtbank 
door die beslissing de toestand van eiser heeft 
verzwaard. 

De correctionele rechtbank had de vervan
gende gevangenisstraf ook van achttien dagen 
op drie weken gebracht, wat de straf zeker 
verzwaarde maar slechts tot een gedeeltelijke 
vernietiging kon leiden die beperkt was tot de 
vervangende gevangenisstraf (zie voormeld ar
rest van 1 maart 1971, A.C., 1971, 623, en ver
der 20 juni 1979, ibid., 1978-79, 1260, en 7 nov. 
1979, ibid., 1979-80, nr. 155). 

Het probleem is echter dat het Hof op 27 
okt. 1981 heeft beslist dat het vervangen van 
twee geldboeten van respectievelijk ViJfentwi~
tig en vijftig frank door een geldboete van VIJf
enzeventig frank een verzwaring was en der
halve met eenstemmigheid moest worden uit
gesproken, op grond dat het appelgerecht de 
zwaarste straf van vijftig op vijfenzeventig 
frank heeft gebracht. 

In het geval waarin onderhavig arrest uit
spraak doet, waren aile door de eerste rech~er 
uitgesproken afzonderlijke straffen correctw
nele straffen, zoals in de voormelde arresten 
van 13 okt. 1952, 1 maart 1971 en 7 sept. 1977. 
Dat neemt echter niet weg dat, indien men de 
redenen van het arrest van 27 okt. 1982 had 
overgenomen, zij helemaal toepasselijk zouden 
zijn geweest en tot vernietiging zouden heb
ben geleid. 

De Correctionele Rechtbank te Brussel had 
eiser immers veroordeeld : 1" we gens het regel
matig gecorrectionaliseerde misdrijf valsh~id 
en gebruik van valse stukken, wegen helmg 
van identiteitskaarten en het in het openbaar 
aannemen van een valse naam tot een gevan
genisstraf van een jaar en een geldboete van 
1.000 frank; 2" wegens weerspannigheid met 

wapens tot een gevangenisstraf van twee jaar 
en een geldboete van ·tweehonderd frank, en 
3" wegens onwettig verblijf in het koninkrijk 
tot een gevangenisstraf van een jaar en een 
geldboete van vijfhonderd frank. 

Het Hof van Beroep te Brussel heeft dat 
vonnis met betrekking tot de straffen vernie
tigd en, zonder vast te stellen dat het met een
stemmigheid uitspraak deed, eiser veroordeeld 
wegens aile telastleggingen samen tot een en
kele gevangenisstraf van vier jaar en vijfhon
derd frank boete. 

Indien het Hof vim Cassatie dezelfde rede
nering had gevolgd als in het arrest van 27 ok
tober 1982, dan had het, ongeveer in dezelfde 
bewoordingen, vastgesteld dat het hof van be
roep, met toepassing van art. 65 Sw., de zwaar
ste straf op eiser had toegepast, ten deze de 
straf wegens het gecorrectionaliseerde m1sdr1Jf 
valsheid en gebruik van valse stukken, en ?.at 
het die correctionele gevangenisstraf van een 
jaar en duizend frank boete had gebracht op 
vier jaar gevangenis en vijfhonderd frank boe
te· het Hof zou daaraan hebben toegevoegd 
d~t het hof van beroep door die beslissing ei
sers toestand had verzwaard en met eenstem
migheid van zijn !eden uitspraak had moeten 
doen. 

Door het cassatieberoep te verwerpen, met 
name op grond dat de beslissing van het hof 
van beroep overeenkomstig de wet is gewezen, 
bevestigt onderhavig arrest de aan het arrest 
van 27 okt. 1982 voorafgaande rechtspraak vol
gens welke, wanneer de appelrechters e~n en
kele straf uitspreken d1e met zwaarder 1s dan 
het totaal van de afzonderlijke door de eerste 
rechter uitgesproken straffen, het appel!ie
recht de straf niet verzwaart en eenstemmJg
heid derhalve niet vereist is. 

Onder voorbehoud van de vrijsprekende 
vonnissen, de beschikkingen van buitenvervol
gingstelling en de beschikkingen inzake voor
lopige hechtenis - allemaal omstand1gheden 
die niets te maken hebben met het thans on
derzochte probleem - geldt voor het appelge
recht de regel van de eenstemmigheid enkel 
bij verzwaring van de straffen uitgesproken te
gen de beklaagde, en niet bij verzwaring van 
dezes toestand. Ook in dat opzicht verschilt 
het arrest van 27 okt. 1982 van de vroegere ar
resten. 

Tot besluit van deze overwegingen meen ik 
te kunnen zeggen, zij het met enige omzichtig-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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26 september 1984 - 2' kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 70 

1' KAMER - 27 september 1984 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTEBELASTING OP DE 
U!TVOERING VAN WERKEN VOOR HET AAN
LEGGEN VAN RIOLERINGEN - BEWERING 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DAT DE TOE
STAND OP DE BASIS WAARVAN DE BELASTING 
IS GEHEVEN, TOT STAND IS GEBRACHT MET 
SCHENDING VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDE
NING EN STEDEBOUW - VERWERPING VAN 
HET BEZWAAR DOOR DE BESTENDIGE DEPU
TATIE ZONDER DAT DEZE VASTSTELT DAT DIE 
WET NIET IS GESCHONDEN - ONWETTIGE 
BESLISSING. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de bestendige deputatie waar
bij zij het bezwaar van de belasting
plichtige tegen de aanslag in de ge
meentebelasting op de uitvoering van 
werken voor het aanleggen van riole
ringen verwerpt, welk bezwaar hierop 
was gegrond dat de werken door de 
gemeente waren uitgevoerd zonder dat 
deze een bouwvergunning had aange
vraagd of in het bezit was van een niet 
vervallen vergunning, en daarbij niet 
vaststelt dat de toestand waarop de ge
meente haar belastingrecht doet steu
nen, niet tot stand was gebracht met 
schending van de wetten en verorde
ningen, inzonderheid van de Wet Ruim
telijke Ordening en Stedebouw (1). 

(Vervolg nota van vorige biz.) 
heid, dat het arrest van 27 okt. 1982 afwijkt 
van de vroegere vaste rechtspraak en dat on
derhavig arrest naar die rechtspraak terug
keert. Men lijkt althans af te stappen van de 
motivering van het arrest van 27 okt. 1982. 

E.L. 

Nota arrest nr. 70 : 

(1) Zie Cass., 18 maart 1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 428). 

(BOUCART T. GEMEENTE WATERLOO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 634 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 .nei 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant gewezen in
zake gemeentebelastingen op de ri
olen; 

Over het middel, dat letterlijk als volgt 
is opgesteld : middel afgeleid uit het feit 
dat: a) de gemeente Waterloo ofwel 
heeft nagelaten aan de minister van 
Openbare Werken de vergunning aan te 
vragen om de riool aan te leggen over
eenkomstig artikel 48 van de wet van 29 
maart 1962; b) ofwel, wanneer zou blij
ken dat zij in 1969 een dergelijke ver
gunning had verkregen, dat deze in 1977 
klaarblijkelijk was vervallen aangezien 
de termijn van een jaar waarbinnen de 
houder van de vergunning de werken 
moet aanvatten, niet kan worden ge
schorst, zelfs niet in geval van over
macht; 

dat een zonder bouwvergunning opge
richte zaak niet enkel ongeoorloofd is 
·maar bovendien een misdrijf uitmaakt; 
dat een administratieve overheid de kos
ten van een delictuele constructie niet 
mag aanrekenen aan de aanwonenden; 
dat het gaat om een voortdurend mis
drijf dat niet voor verjaring vatbaar is: 

Overwegende dat de eisende par
tij in haar aanvullende conclusie 
van 4 oktober 1982 voor de Bestendi
ge Deputatie van de Provincieraad 
van Brabant heeft betoogd dat de 
gemeente Waterloo om de litigieuze 
riool aan te leggen aan de bevoegde 
minister de bouwvergunning, als be
doeld in artikel 48 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, moest aanvragen, en 
dienaangaande aanvoerde dat : « de 
gemeente Waterloo het probleem 
weliswaar in 1968 en 1969 heeft be
sproken, maar de werken pas in 
1977 heeft laten uitvoeren. De bouw
vergunning die de minister in 1969 
zou hebben verleend was vanzelf
_sprekend vervallen. Geen enkele 
wettelijke bepaling zegt dat de aan 
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fysieke personen afgeleverde bouw
vergunning niet voor verjaring vat
baar is. De termijn van een jaar 
waarbinnen de houder van een 
bouwvergunning de werken moet 
aanvatten, kan niet worden ge
schorst, zelfs niet in geval van over
macht. Artikel 48 was in 1969 en ze
ker in 1977 van toepassing. De Raad 
van State heeft op 19 februari 1962 
een advies gegeven waarin staat 
" de vergunning aangevraagd door 
een administratieve overheid be
doeld in artikel 48 betreft elke ver
gunning die is aangevraagd in naam 
en voor rekening van een publiek
rechtelijk persoon, in tegenstelling 
tot de aanvragen die door prive-per
sonen worden ingediend ", daarin 
zijn dus begrepen de Staat, de pro
vincies, de gemeenten, enz. Het aan
leggen van een riool is een bouwver
richting. Een impliciete bouwver
gunning bestaat niet spijt de bewe
ringen van de gemeente; zij be
schikt evenmin over een stilzwijgen
de vergunning. De gemeente Water
loo heeft niet het recht om bij wijze 
van belastingverordening de terug
betaling te eisen van de kosten van 
een ongeoorloofde daad, dat wil zeg
gen het aanleggen van riool zonder 
bouwvergunning, te weten zonder 
toelating van de minister »; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, ter verwerping van dat ver
weermiddel erop wij st : << Over
wegende dat het probleem van de 
bouwvergunning, ter uitvoering van 
artikel 48 van de wet van 29 maart 
1962, niets te maken heeft met de 
wettelijkheid van de belastingveror
dening, die als rechtsgrond heeft : 
de algemene verplichting van de ge
meenten te waken over de politie en 
de veiligheid van de wegen; dat die 
belastingverordeningen een eigen 
bestC~an hebben en dat de gemeente
raden, uit hoofde van hun autono
mie en behoudens de bij de wet be
paalde uitzonderingen, bevoegd zijn 
om vrij de grondslagen en het be
drag van de belasting en van de 
vrijstellingen te bepalen; dat de toe
passing van de belastingverordening 

niet afhankelijk is van het eventu
eel bestaan van een bouwvergun
ning; dat het bestaan van een derge
lijke vergunning niet tot de voor
waarden behoort die vereist zijn 
voor de geldige uitoefening van de 
macht van de gemeente belastingen 
te heffen »; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, door te beslissen dat de 
gemeente Waterloo het recht had de 
eisende partij te belasten, zonder 
vast te stellen dat de toestand waar
op zij dat recht steunde, niet tot 
stand was gebracht, zoals eiseres 
aanvoerde, met schending van wet
ten of verordeningen, inzonderheid 
van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw, 
haar beslissing tot verwerping van 
het bezwaar van de eisende partij 
niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Henegouwen. 

27 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. de Suray en Jonas. 

Nr. 71 

1" KAMER - 27 september 1984 

1° VERBINTENIS OVERDRACHT 

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING 
RECHT VAN DE GECEDEERDE SCHULDENAAR. 
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2° OVEREENKOMST WEDERKERIG 
CONTRACT - EXCEPTIE VAN NIET-UITVOE
RING - EXCEPTIE INHERENT AAN HET CON
TRACT. 

3° VERBINTENIS OVERDRACHT 
OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING 
SCHULDVORDERING ONTSTAAN UIT EEN WE
DERKERIG CONTRACT - NIET-UITVOERING 
VAN DE VERBINTENIS VAN DE OVERDRAGEN
DE SCHULDENAAR T.A.V. DE GECEDEERDE 
SCHULDENAAR- RECHT VAN DE GECEDEER
DE SCHULDENAAR. 

1" Bij overdracht van een schuldvorde
ring behoudt de gecedeerde schulde
naar, in de regel, t.a. v. de overnemer 
de rechten en excepties die hij aan de 
overdragende schuldeiser kan tegen
werpen (1). 

2" en 3" De exceptie van niet-uitvoering, 
gegrond op de onderlinge afhankelijk
heid van de wederzijdse verbintenis
sen van partijen, is inherent aan de 
aard van het wederkerige contract, zo
dat zij bestaat v66r de wanprestatie en 
v66r de overdracht van de rechten van 
de schuldeiser en door de gecedeerde 
schuldenaar aan de overnemer kan 
worden tegengeworpen, ongeacht het 
tijdstip van de wanprestatie (2). 

(« TRAVAUX, N.V.," BATIMENTS ET PONTS » N.V. 
T. " NOORDKREDIET BELGIE » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7050) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 februari 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

(1) en (2) Cass., 13 sept. 1973 (A.C., 1974, 36) 
en voetnoten 4 en 5 op blz. 37) alsmede voet
noot 1, blz. 38; zie ook JVI.L. STENGERS, « La 
compensation apres faillite et !'exception d'in
execution opposees par le debiteur d'une cre
ance cedee ''• noot onder Cass., 13 sept. 1973, 
R.C.J.B., 1974, blz. 356; P. VAN 0MMESLAGHE, 

« Examen de jurisprudence - Les obligations "• 
R.C.J.B., 1975, nr. 93bis, blz. 661; P. VAN 0MME
SLAGHE, « La transmission des obligations en 
droit positif belge », in La transmission des ob
ligations, Bibliotheque de la faculte de droit de 
l'universite catholique de Louvain, Bruylant, 
1980, nr. 19 e.v., blz. 99 tot 103. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1102, 1108, 1131, 
1134, 1135, 1184, 1295, 1690, 1691 en 1692 
van het Burgerlijk Wetboek, uit de mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel inzake de exceptie van niet-nakoming 
van verbintenissen uit overeenkomst, 
krachtens hetwelk de medecontractant 
die uit een wederkerige overeenkomst 
geen tegenprestatie ontvangt voor de na
koming van zijn eigen verbintenissen, de 
nakoming van zijn eigen verbintenissen 
mag uitstellen totdat de andere partij 
haar eigen verbintenissen zal nakomen 
of nakoming zal aanbieden, en uit de 
schending van de artikelen 13 en 16 van 
de wet van 25 oktober 1919 betreffende 
het in pand geven van een handelszaak, 
het endossement van een factuur, alsme
de de aanvaarding en de keuring van de 
rechtstreeks voor het verbruik gedane le
veringen, 

doordat het arrest, om te beslissen dat 
de eiseressen geen blijk van goede trouw 
geven wanneer zij ten aanzien van ver
weerster, aan wie de facturen van hun 
onderaannemer waren geendosseerd, de 
exceptie van niet-nakoming doen gelden 
die zij tegen hun onderaannemer aan
voerden, heeft geoordeeld dat de eiseres
sen de schadegevallen ten gevolge van 
de ontbinding van het contract na de 
kennisgevL"g van het endossement van 
de litigieuze facturen niet kunnen aan
voeren, en beslist dat de schuldvorderin
gen, vastgesteld in de litigieuze facturen, 
door hun endossement en vanaf de ken
nisgeving daarvan uit het wederkerig 
verband zijn gehaald en geen wederke
righeid noch samenhang meer vertonen 
met de later ontstane schulden van de 
overdrager, 

terwijl, eerste onderdeel, de exceptie 
van niet-nakoming die gegrond is op 
de onderlinge afhankelijkheid van de 
wederzijdse verbintenissen van de par
tijen, behoort tot het wezen van de we
derkerige overeenkomst, ontstaat zodra 
de overeenkomst is gesloten en kan wor
den aangevoerd ongeacht het ogenblik 
van de wanprestatie (schending van de 
artikelen 1102, 1108, 1131, 1134, 1135, 
1184 en 1295 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, de schuldenaar in 
geval van overdracht of inpandgeving 
van een schuldvordering, ten aanzien 
van de overdrager of de pandhouder de 
v66r de overdracht of de inpandgeving 
tot stand gekomen rechten en excepties 
behoudt die hij aan de schuldeiser kon 
tegenwerpen (schending van de artikelen 
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1690, 1691 en 1692 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de artikelen 13 en 16 
van de wet van 25 oktober 1919) : 

Over de gronden van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
het middel opgeworpen, de twee eer
ste hieruit afgeleid dat het middel 
ten overvloede gegeven motieven 
van het arrest bekritiseert, de derde 
hieruit afgeleid dat het middel niet 
ter zake dienend is en derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is: 

Wat de eerste grand van niet-ont
vankelijkheid betreft : 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het vaststelt dat niet is aange
toond dat de eiseressen op de datum 
van de kennisgeving van het endos
sement van de litigieuze facturen 
ten aanzien van de endossant een 
zekere, vaststaande en opeisbare 
schuldvordering zouden hebben ge
had, daaruit enkel afleidt dat zij ten 
onrechte schuldvergelijking op
werpen; 

Dat de bewering dat evenmin is 
aangetoond dat de eiseressen op de
zelfde datum de exceptie van niet
nakoming hadden kunnen toepas
sen, niet gegrond is op de aange
voerde onzekerheid van de schuld
vordering, maar op de in de tweede 
grand van niet-ontvankelijkheid be
doelde overwegingen van het arrest 
betreffende de opvolging in de tijd 
en het ontbreken van samenhang; 

Wat de tweede grand van niet-ont
vankelijkheid betreft : 

Overwegende dat verweerster de 
consideransen vermeldt waardoor 
het arrest beslist dat de overgedra
gen schuldvorderingen, ten gevolge 
van het endossement en vanaf de 
kennisgeving daarvan, uit het we
derkerig verband zijn gehaald en 
geen wederkerigheid noch samen
hang meer vertonen met de later 
ontstane schulden van de overdra
ger; 

Dat het onderzoek van deze grand 
van niet-ontvankelijkheid noodzake
lijk samenhangt met het onderzoek 
ten grande; 

Wat de derde grond van niet-ont
vankelijkheid betreft: 

Overwegende dat het arrest de be
wering dat de eiseressen geen blijk 
van goede trouw geven door te wei
geren de gevorderde bedragen te be
talen, afleidt uit het ontbreken van 
onderlinge afhankelijkheid tussen 
de verplichting van de eiseressen de 
overgedragen schuldvorderingen te 
betalen en de verplichtingen die 
voor de endossant na de datum van 
de kennisgeving van het endosse
ment zijn ontstaan; 

Dat het onderzoek van die grand 
van niet-ontvankelijkheid eveneens 
noodzakelijk samenhangt met het 
onderzoek ten grande; 

Dat de gronden van niet-ontvan
kelijkheid niet kunnen worden aan
genomen; 

Over het middel : 
W at de twee onderdelen sam en 

betreft: 
Overwegende dat bij inpandge

ving van een schuldvordering door 
endossement van de factuur, in de 
regel enkel de excepties die de 
schuldenaar op het ogenblik van de 
kennisgeving had, aan de overdra
ger kunnen worden tegengeworpen; 

Dat evenwel de exceptie van niet
nakoming die gegrond is op de on
derlinge afhankelijkheid van de we
derzijdse verbintenissen van de par
tijen behoort tot het wezen van de 
wederkerige overeenkomst, zodat zij 
bestaat v66r de wanprestatie zelf en 
v66r de overdracht van de rechten 
van de schuldeiser en ongeacht het 
tijdstip van de wanprestatie kan 
worden aangevoerd; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de eiseressen de exceptie 
van niet-nakoming die zij tegen hun 
onderaannemer aanvoerden, niet 
kunnen doen gelden ten aanzien 
van verweerster, aan wie de factu
ren van hun onderaannemer waren 
geendosseerd, op grand dat de eise
ressen zich niet kunnen beroepen 
op schade veroorzaakt door de ant
binding van het contract na de ken
nisgeving van het endossement van 
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de facturen, en dat de schuldvorde
ringen vastgelegd in de litigieuze 
facturen door hun endossement en 
vanaf de kennisgeving daarvan uit 
het wederkerig verband zijn gehaald 
en geen wederkerigheid noch sa
menhang meer vertonen met de la
ter ontstane schulden van de over
drager; 

Dat het arrest aldus de artikelen 
1102, 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek, 13 en 16 van de wet van 25 ok
tober 1919 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

27 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. va~ Heeke en Van Ryn. 

Nr. 72 

1 e KAMER - 27 september 1984 

1° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS, TAXI'S - VERVOER OVER 
DE WEG - VERDRAG BETREFFENDE DE 
OVEREENKOMST TOT INTERNATIONAAL VER
VOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG (C.M.R.), 
OP 19 MEl 1956 GESLOTEN TE GENEVE -
RECHTSVORDERING WAARTOE EEN AAN DAT 
VERDRAG ONDERWORPEN VERVOER AANLEI
DING KAN GEVEN - VERJARING - SCHOR
SING - TERUGGAVE VAN DE BIJ DE VORDE
RING GEVOEGDE STUKKEN - BEGRIP. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG BETREFFENDE DE OVEREENKOMST 
TOT INTERNATIONAAL VERVOER VAN GOEDE
REN OVER DE WEG (C.M.R.), OP 19 MEl 1956 GE
SLOTEN TE GENEVE - RECHTSVORDERING 
WAARTOE EEN AAN DAT VERDRAG ONDER
WORPEN VERVOER AANLEIDING KAN GEVEN 
- VERJARING- SCHORSING- TERUGGAVE 
VAN DE BIJ DE VORDERING GEVOEGDE STUK
KEN - BEGRIP. 

1 o en 2° Op grand van de tekst van 
art. 32, 2, Verdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal ver
voer van goederen over de weg 
(C.M.R.), op 19 mei 1956 gesloten te 
Geneve en goedgekeurd bij de wet van 
4 sept. 1962, volgens welke een schrif
telijke vordering de verjaring van de 
rechtsvordering waartoe een aan dat 
Verdrag onderworpen vervoer aanlei
ding kan geven, schorst tot aan de dag 
waarop de vervoerder de vordering 
schriftelijk afwijst en de daarbij ge
voegde stukken terugzendt, kan naar 
hun aard of inhoud geen onderscheid 
worden gemaakt tussen de stukken 
waarvan in die bepaling sprake is (1). 

(F.G. EN M. GRAINDORGE N.V., PRECAM N.V. 
T. R. E. DE LUYCKER N.V., THELEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7066) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1982 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 32, inzonderheid 2., van 
het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 

(1) Zie PurzEYS, Le contrat de transport rou
tiei' de marchandises, biz. 397 en 398; DoRRES
TEIN, Recht van het internationaal wegvervoer 
(C.M.R.), biz. 257; LIBOUTON, « Les transports 
routiers internationaux (Chronique de juris
prudence) "• J.T., 1982, biz. 734 tot 736) en de 
verwijzingen sub nr. 138, inz. de noot met op
merking bij Paris, 21 december 1978, Bulletin 
des transports, 1979, biz. 84; LOEWE, « Note ex
plicative sur Ia Convention C.M.R. du 19 mai 
1956 "• E.T.L., biz. 407 tot 501; PONET, De over
eenkomst van internationaal wegvervoer 
C.M.R., biz. 366 tot 368; Romi!:RE, Droit des 
transports, 1977, biz. 720 en 721; BoRGOGNON, 
Les transports internationaux par voie de ter· 
re, biz. 270 en 271. 
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goederen over de weg (C.M.R.), goedge
keurd bij de Belgische wet van 4 septem
ber 1962, 

doordat het arrest uitspraak doet op 
grond van zijn eigen motieven en van 
die van de eerste rechter die met name 
had vastgesteld dat de vennootschap 
Graindorge partij was bij de vervoer
overeenkomst hoewel haar naam niet op 
de vrachtbrief voorkwam en dat de rech
ten en verplichtingen van de partijen uit
sluitend aan de hand van het enige in de 
debatten overgelegde vervoerdocument 
moeten worden beoordeeld, ten deze de 
vrachtbrief van 28 mei 1973 voor een ver
voer van Blagny naar Luik, zonder der
halve rekening te moeten houden met 
het oorspronkelijk vervoerdocument voor 
het traject Blagny-Rodenkirchen waarop 
een andere bestemmeling is vermeld, en 
beslist dat de rechtsvordering van de ei
seressen om de twee verweerders aan
sprakelijk te doen verklaren, verjaard is, 
op grond dat de schriftelijke vordering 
van 22 oktober 1973 van de Compagnie 
Precam, in naam van haar verzekerde, 
de afzender, en die gericht was aan de 
vervoerder A. Thelen, bij brief van 8 no
vember 1973 op geldige wijze is verwor
pen, hoewel de bij de vordering gevoeg
de stukken aan de schrijver niet werden 
teruggezonden, nu de « appellanten 
(thans eisers) niet betwisten dat de niet 
teruggezonden stukken, de stukken zijn 
die de gei:ntimeerde Albert Thelen bij 
het dossier voegt, te weten het afschrift 
van de stukken tot vaststelling en ver
antwoording van de schade; dat het ori
gineel van die stukken zich in het dos
sier van de appellanten bevindt; dat zij 
overigens nooit hebben aangevoerd dat 
het niet terugzenden hen had belet hun 
rechtsvordering binnen de termijn van 
een jaar in te stellen; dat het van forma
lisme getuigt te eisen dat de verwerping 
pas geldig is als de vervoerder alle stuk
ken terugzendt, ook de afschriften van 
de stukken die de eiser klaarblijkelijk 
niet nodig heeft. Het terugzenden van de 
stukken beoogt immers degene die de 
vordering instelt de mogelijkheid te hie
den zijn dossier terug samen te stellen 
om de zaak voor het gerecht te bren
gen », 

terwijl volgens het stelsel van het Ver
drag van Geneve betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg, de vordering van 
degene die recht heeft op de koopwaar 
en waardoor de verjaringstermijn van 
een jaar waarbinnen de aansprakelijk
heidsvordering tegen de vervoerder moet 

worden ingesteld, die opschortende wer
king pas verliest vanaf de dag waarop de 
vervoerder de vordering schriftelijk af
wijst en de daarbij gevoegde stukken te· 
rugzendt, zonder dat een onderscheid be
hoeft te worden gemaakt naargelang de 
documenten originele stukken zijn of ge
wone afschriften en zonder te moeten 
nagaan of de afzender of de bestemme
ling, wegens het niet terugzenden van 
die stukken, binnen de termijn waarover 
zij beschikten, niet in rechte konden op
treden; het arrest, door te beslissen met 
betrekking tot een internationaal vervoer 
van goederen over de weg dat op 30 mei 
1973 was beeindigd, dat de rechts
vordering die de afzender en de in zijn 
plaats gestelde verzekeraar, bij dagvaar
ding van 31 oktober 1974 tegen de ver
voerders hadden ingesteld, was verjaard 
op grond dat de opschortende werking 
van de vordering van 22 oktober 1973 op 
8 november 1973 was beeindigd door de 
brief waarbij die vordering wordt afge
wezen, hoewel het vaststelt dat de daar
bij gevoegde stukken niet met die brief 
werden teruggezonden, artikel 32, inzon
derheid 2, van het Verdrag van Geneve 
van 19 mei 1956 schendt : 

Overwegende dat artikel 32, 2, van 
het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg van 19 mei 
1956 (C.M.R.) bepaalt dat een schrif
telijke vordering de verjaring 
schorst tot aan de dag waarop de 
vervoerder de vordering schriftelijk 
afwijst en de daarbij gevoegde stuk
ken terugzendt; 

Overwegende dat op grand van de 
tekst van die bepaling tussen de 
stukken waarvan sprake in die be
paling geen onderscheid naar hun 
aard of inhoud mag worden ge
maakt; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat de vordering van de 
eiseressen van 22 oktober 1973 bij 
brief van 8 november 1973 van de 
verweerder Thelen aan eiseres, de 
vennootschap Precam, is afgewezen 
en dat de verjaring vanaf dat ogen
blik opnieuw is beginnen lopen, 
niettegenstaande de bij de vordering 
van 22 oktober 1973 gevoegde stuk
ken niet zijn teruggezonden, artikel 
32, 2, van voormeld verdrag schendt; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

27 september 1984 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Dassesse en De Gryse. 

Nr. 73 

1 • KAMER - 28 september 1984 

terwijl haar schuldvordering t.a. v. de 
derden niet invorderbaar is, kan het 
hof van beroep, dat geen bewezen vrij
gevigheid of bedrog vaststelt, de aftrek 
van die verliespost niet weigeren op de 
enkele grand dat de handelsvennoot
schap bij de bedoelde verrichtingen 
geen winstoogmerk zou hebben gehad 
(1) (2). (Artt. 1832 B.W., 2, elfde lid, wet 
15 dec. 1872, 1, eerste lid, en 30, 1°, 
K.B. 30 nov. 1935, 43, 44 en 96 W.I.B.) 

2° De bedrijfsuitgaven en -lasten gedaan 
of gedragen tijdens het belastbare tijd
perk en die verband houden met de 
beroepsactiviteit, zijn aftrekbaar van 
de bedrijfsinkomsten, oak al zijn zij 
niet gedaan of gedragen om de inkom
sten van hetzelfde belastbare tijdperk 
te verkrijgen of te behouden (3). (Art. 
44 W.I.B.) 

(« COMMERCIALE ET IMMOBILIERE K.M.B. » 

P.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINAN
CIEN) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1098 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1982 
door het Hof van Beroep te Antwer-

10 INKOMSTENBELASTINGEN - VEN- pen gewezen; 
NOOTSCHAPSBELASTING - VASTSTELLING Over het tweede middeJ, afgeleid uit 
VAN HET NETTOBEDRAG VAN DE BELASTBA- de schending van de artikelen 1832 van 
RE INKOMSTEN - HANDELSVENNOOTSCHAP 1------------------
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID DIE GELDEN 
HEEF'l' GELEEND WELKE TER BESCHIKKING 
VAN DERDEN WERDEN GESTELD- HANDELS
VENNOOTSCHAP DIE DE LENING HEEFT MOE
TEN TERUGBETALEN - SCHULDVORDERING 
VAN DE HANDELSVENNOOTSCHAP T.A.V. DE 

DERDEN NIET INVORDERBAAR - VERLIES
POST - AFTREKBAARHEID - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

DRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN - BEDRIJFS
UITGAVEN OF -LASTEN GEDAAN OF GEDRA
GEN TIJDENS HET BELASTBARE TIJDPERK -
AFTREKBAAR, ZELFS INDIEN ZIJ NIET WER
DEN GEDAAN OF GEDRAGEN OM INKOMSTEN 
VAN HETZELFDE BELASTBARE TIJDPERK TE 
VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN. 

1o Wanneer een handelsvennootschap 
met rechtspersoonlijkheid gelden heeft 
geleend die ter beschikking werden 
gesteld van derden, en zij verplicht is 
geweest die gelden terug te betalen, 

(1} In tegenstelling met de natuurlijke 
personen mag een handelsvennootschap met 
rechtspersoonlijkheid niets bezitten dat niet is 
aangewend voor de winstgevende bedrijvigheid 
waartoe zij is opgericht en die in haar statuten 
is bepaald; dit brengt mee dat a! haar activa 
moeten geacht worden te worden aangewend in 
het raam van haar beroepswerkzaamheid, zoals 
zij die uitoefent ter verwezenlijking van haar 
doe! en dat a! haar verbintenissen moeten 
geacht worden te zijn aangegaan in het zelfde 
raam [Cass., 26 maart 1963 (Bull. en Pas., 1963, 
I, 813), 28 jan. 1982 (A.C:, 1981-82, nr. 325) en 3 
juni 1983, A.R. nr. F 1098 N (ibid., 1982-83, 
nr. 551); VAN HOUTTE, Beginselen van het 
Belgisch Belastingrech~ druk 1979, nr. 314; 
TIBERGHIEN, Inleiding tot het fiscaal recht, 
druk 1980, nr. 283.) 

(2) Zie Cass., 26 maart en 14 mei 1968 
(A.C., 1968, 974 en 1135); VANRYN, Principes de 
droit commercial, dee! I, druk 1954, nr. 80. 

(3) Zie Cass., 22 dec. 1964 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 413) en 17 dec. 1970 (A.C:, 1971, 
397). 
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het Burgerlijk Wetboek, 2, elfde lid, van 
de wet van 15 december 1872 op de han
del, vormend titel I van. hoek I van het 
Wetboek van Koophandel, gewijzigd door 
de wet van 3 juli 1956, 1, eerste lid, 30, 
1°, van de bij koninklijk besluit van 30 
november 1935 gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, vormend ti
tel IX van hoek I van het Wetboek van 
Koophandel, gewijzigd door de wet van 6 
januari 1958, 43, 1o en 2°, 44 en 96 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
voor zoveel nodig, gewijzigd door de wet 
van 25 juli 1973, 

doordat het arrest het door eiseres 
ingediende bezwaarschrift om ontheffing 
te bekomen van de aanslag in de ven
nootschapsbelasting, begrotingsjaar 1974, 
aanslagjaar 1973, artikel 404108 van het 
kohier gevormd voor de stad Antwerpen 
en gevestigd in hoofde van eiseres, ver
werpt op grand : dat er moet nagegaan 
worden of, ten aanzien van het verlies of 
de verliezen door eiseres ingeroepen, de 
volgende drie voorwaarden vervuld zijn; 
dat, wat de eerste voorwaarde betreft, 
kan aanvaard worden dat de verliezen 
tijdens het betrokken tijdperk (1972) 
vaststaande verliezen waren en als zoda
nig geboekt werden op de winst- en ver
liesrekening van het boekjaar 1972; dat, 
wat de tweede voorwaarde betreft, het 
niet zo duidelijk is en zeker is dat de 
verliezen, met het uitoefenen van de be
roepswerkzaamheden van eiseres ver
band houden; dat het maatschappelijk 
doel van eiseres onbetwistbaar ruime 

mogelijkheden laat (toutes affaires et 
operations foncieres, immobilieres, hy
pothecaires et autres ... ), doch dat eise
res een handelsvennootschap is en dat 
door niets wordt aangetoond dat eiseres 
bij de litigieuze leningen van 18 septem
ber 1970 als handelsvennootschap han
delde met eerbiediging van haar meest 
fundamenteel doel, namelijk winstoog
merk (artikel 1832 van het Burgerlijk 
Wetboek); dat inderdaad geen schrifte
lijke overeenkomsten worden voorge
bracht tussen eiseres enerzijds en de 
naamloze vennootschap Antwerpse Zage
rijen en de naamloze vennootschap Alpa 
anderzijds in verband met deze leningen; 
dat geen boekhoudkundige verrichtingen 
betreffende deze leningen bij eiseres 
worden aangetoond en dat zelfs niet 
wordt aangetoond dat de naamloze ven
nootschap Antwerpse Zagerijen en de 
naamloze vennootschap Alpa werkelijke 
zakenrelaties waren van eiseres; dat ten 
slotte, wat de derde voorwaarde - lig
gend in de lijn van de tweede voorwaar-

de - betreft, uit niets blijkt dat de ver
liezen gedragen worden om belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behouden; 
dat eiseres niet aileen niet aantoont op 
welke wijze en in welke mate de inge
roepen verliezen een rol hebben ge
speeld bij het behouden of verkrijgen 
van inkomsten gedurende het belastbare 
tijdperk, maar dat zij expliciet toegeeft 
dat de verliezen gedragen werden omdat 
« het voorzeker haar belang was, met 
het oog op latere winsten en mogelijkhe
den, deze maatschappijen (naamloze 
vennootschap Antwerpse Zagerijen en 
naamloze vennootschap Alpa) te steu
nen »; dat derhalve de voorwaarden, voor 
de toepassing op de litigieuze verliezen, 
van artikel 43, lid 1, 1°, en 44 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
niet vervuld zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres een 
handelsvennootschap is, waarvan het 
maatschappelijk doel het sluiten is van 
alle commerciele, industriele en finan
ciele operaties en waarvan de verbinte
nissen, die verband houden met dit 
maatschappelijk doel, handelsrechtelijk 
zijn; dientengevolge de kwestieuze lenin
gen. ook al hadden zij op zichzelf geen 
winstoogmerk tot voorwerp, wel verband 
houden met het maatschappelijk doel en 
commercieel waren; het onverschillig is 
of er al dan niet boekhoudkundige docu
menten waren en het niet aangetoond 
was welke de zakenrelaties waren tus
sen eiseres en de nevenmaatschappijen, 
naamloze vennootschap Antwerpse Zage
rijen en naamloze vennootschap Alpa; 
het arrest derhalve ten onrechte oordeelt 
dat deze leningen geen verband houden 
met de beroepswerkzaamheden van eise
res (schending van de artikelen 1832 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, elfde lid, van 
de wet van 15 december 1872, 1, eerste 
lid, en 30, 1°, van het koninklijk besluit 
van 30 november 1935); 

tweede onderdeel, het bekomen of be
houden van belastbare inkomsten door 
eiseres client beoordeeld te worden, reke
ning houdend met het feit dat de kwes
tieuze leningen wel verband houden met 
de beroepswerkzaamheden van eiseres, 
alsook met de groep van vennootschap
pen, gevormd door eiseres, de naamloze 
vennootschap Antwerpse Zagerijen en de 

naamloze vennootschap Alpa, die allen 
aan dezelfde personen toebehoren; het 
aangaan van leningen door eiseres ten 
bate van de in de groep verbonden ven

nootschappen, met het doel deze te red
den, derhalve wel geschied is met het 
doel belastbare inkomsten te behouden 
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of te verwerven, zodat deze verliezen ten 
onrechte niet afgetrokken zijn geworden 
(schending van de artikelen 43, 1" en 2", 
44 en 96 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen); 

derde onderdeel, het arrest, dat aan
vaardt dat de kwestieuze verliezen vast
staande verliezen zijn tijdens het betrok
ken tijdperk van 1972 en uit dit oogpunt 
aanvaardbaar zijn voor aftrekbaar, niet 
gerechtvaardigd is deze aftrekbaarheid 
te verwerpen omdat de verliezen geleden 
werden met het oog op latere winsten en 
mogelijkheden; immers alzo ten onrechte 
een controle op de opportuniteit van de 
bedrijfslasten en -uitgaven gedaan wordt 
(schending van de artikelen 44, eerste 
lid, en 96 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het hof van be

roep weigert de onderwerpelijke 
verliesposten in aanmerking te ne
men bij de vaststelling van het net
tobedrag van de bedrijfsinkomsten 
en die beslissing laat steunen hierop 
1 o dat « door niets wordt aangetoond 

dat (eiseres) ... handelde met winst
oogmerk », waaruit het arrest af
leidt dat niet blijkt dat het om be
roepswerkzaamheden gaat, en 2o dat 
eiseres niet aantoont dat de bedoel
de rechtshandelingen een rol heb
ben gespeeld bij het behouden of 
verkrijgen van inkomsten geduren
de het belastbaar tijdperk; 

Overwegende dat het arrest geen 
bewezen vrijgevigheid of bedrog 
vaststelt; 

Overwegende dat het enkele feit 
dat niet is aangetoond dat eiseres 
bij de onderwerpelijke rechtshande
lingen een winstoogmerk zou heb
ben gehad, op zichzelf niet mede
brengt dat deze rechtshandelingen 
geen verband hebben met de be
roepsactiviteit van eiseres; 

Overwegende dat de aftrekbaar
heid overigens niet afhankelijk is 
van het vereiste dat met de rechts
handelingen winsten worden beoogd 
van het lopende belastbare tijdperk; 
dat het arrest een voorwaarde toe
voegt aan de wet; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

28 september 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Andersluidende 
conclusie (4) van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Houte
kier en Claeys Bouuaert. 

Nr. 74 

1' KAMER - 28 september 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VOOR DE ZAAK DIE MEN ONDER Z!JN 
BEWARING HEEFT- GEBREK VAN DE ZAAK 
- VEREISTE BEWIJSLEVERING. 

Diegene die, op grand van de artt. 1382, 
1383 dan wei 1384, eerste lid, B. W., 
schadevergoeding vordert van de be
waarder van een zaak, moet onder 
meer bewijzen dat de verwerende par
tij een fout heeft begaan dan wei dat 
de zaak die zij onder haar bewaring 
had, door een gebrek was aangetast 
(1). 

Nota arrest nr. 73 : 

(4) Het openbaar ministerie was weliswaar 
van oordeel dat er aanleiding was tot cassatie, 
maar dan wel op grond van het eerste middel 
waarin eiseres aanvoerde dat het bestreden ar
rest de aftrek liad geweigerd omdat de verlies
posten niet beantwoordden aan de voorwaar
den van art. 44 W.I.B., terwijl het ging om 
zuivere bedrijfsverliezen in de zin van art. 43, 
1", W.I.B., waarop wel deze bepaling doch niet 
de voorwaarden van art. 44 W.I.B. toepasselijk 
waren [Noot 1 hiervoren en de aldaar geciteer
de rechtspraak en rechtsleer; Cass., 5 juni 
1975, 2 arresten (A.C., 1975, 1057 en 1059); VAN 

HOUTTE, op. cit., nr. 280, en voetnoot 228; TI
BERGHIEN, op. cit., nr. 265.] 

Nota arrest nr. 74 : 

(1) Zie Cass., 11 maart 1983, (A.C., 1982-83, 
nr. 385). 



164 HOF VAN CASSATIE Nr. 74 

(ULBURGHS T. DE BELGISCHE LEEUW N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4201) 

HET HOF; - Geiet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1982 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerster de som te betalen 
van 243.402 frank, op grond : dat op 6 
mei 1979 een brand is uitgebroken in het 
pand van eiser en dat er betreffende de
ze brand ene proces-verbaal werd opge
steld door de politie te Zonhoven en een 
« rapport brandramp nr. 79/25.236/00 »; 
dat uit de vaststellingen van de politie, 
evenals uit dit rapport duidelijk blijkt 
dat de brand ontstaan is bij eiser, en wei 
vermoedelijk in de voedingskabel van de 
diepvrieskast, en dat hij is overgeslagen 
op de woning ernaast toebehorende aan 
Robert Ulburghs; dat eiser niet betwist 
dat de brand in zijn woning is ontstaan, 
ook al geeft hij niet toe dat de brand in 
de voedingskabel zijn oorsprong vond; 
dat verweerster dan ook terecht aan
voert dat eiser, op grond van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, aansprake
lijk is voor de schade aangericht aan de 
woning van zijn buurman door de brand 
van zijn eigen woning, ook al kan niet 
met absolute zekerheid vastgesteld wor
den welke de precieze oorzaak van deze 
brand was; dat eiser zich aileen van deze 
aansprakelijkheid zou kunnen bevrijden 
door aan te tonen dat de brand door toe
val, overmacht of de daad van een derde 
werd veroorzaakt, maar dat hiervan 
geen bewijs wordt bijgebracht, en dat hij 
bijgevolg aansprakelijk is voor de schade 
veroorzaakt door de brand van zijn ge
bouw, ontstaan hetzij door eigen schuld, 
fout of nalatigheid, hetzij door een ge
brek van de zaak zelf, tenzij aangetoond 
wordt dat de brand is ontstaan door een 
toeval of overmacht1, of door de daad van 
een derde werd veroorzaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, de vaststel
ling van het arrest, dat de brand ont
staan is in de woning van eiser, en ver
moedelijk in de voedingskabel van de 
diepvrieskast, niet aantoont dat de wa
ning of de voedingskabel van de diep-

vrieskast van eiser door enig gebrek wa
ren aangetast waardoor de brand zou 
zijn ontstaan; nu geen gebrek van de 
zaak, die hij onder zijn bewaking had, 
bewezen is, eiser onwettig tot betaling 
van schadevergoeding wordt veroordeeld 
(schending van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); 
. tweede onderdeel, het feit dat de pre

Cleze oorzaak van de brand niet met ab
solute zekerheid kan worden vastgesteld 
geenszins wegneemt dat, om de aanspra
kelijkheid van eiser op grond van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek vast te stellen, dient te worden be
wezen dat de waning of de voedingska
bel van de diepvrieskast door een gebrek 
waren aangetast; het arrest een verkeer
de toepassing maakt van de regel dat 
het gebrek, eens aangetoond, niet dient 
te worden gepreciseerd en de onmoge
lijkheid de preciese oorzaak van de 
brand aan te tonen ten onrechte gelijk
stelt met het bewijs van een gebrek 
(schending van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest niet vast
stelt dat de brand niet mogelijk ware ge
weest zonder dat de voedingskabel van 
de diepvrieskast door een gebrek was 
aangetast; zodat eiser wordt veroordeeld 
zonder dat bewezen werd dat hij de be
waking had van een gebrekkige zaak die 
de brand veroorzaakt heeft (schending 
van artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, nu geen fout van ei
ser noch enig gebrek van de zaak die hij 
onder zijn bewaking had, bewezen is, ei
ser ten onrechte wordt veroordeeld en 
hem onwettig het bewijs van het tegen
deel opgelegd wordt (schending van de 
artikelen 1315, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

W at het vierde onderdeei betreft : 
Overwegende dat diegene die, op 

grond van de artikeien 1382, 1383 
dan wei 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, schadevergoe
ding vordert, onder meer moet be
wijzen dat de verwerende partij een 
fout heeft begaan dan wei dat de 
zaak die zij onder haar bewaring 
had, door een gebrek was aangetast; 

Overwegende dat het arrest het 
oordeei dat de brand van eisers ge
bouw veroorzaakt is hetzij door 
diens eigen schuid, fout of naiatig-
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heid, hetzij door een gebrek van de I 
zaak zelf, uitsluitend grondt op de 
vaststelling dat eiser niet het bewijs 
levert dat de brand door toeval, 
overmacht of de daad van een derde 
werd veroorzaakt; dat het zodoende 
de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrecher over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

28 september 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter- Verslaggever: de h. Rauws - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Gryse. 

Nr. 75 

1" KAMER - 28 september 1984 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHTSPREUK , NUL NE PLAIDE 
PAR PROCUREUR » - GEEN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL. 

2° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LUKE ZAKEN - EXCEPTIE VAN NIETIGHEID 
VAN EEN PROCESHANDELING - DEKKING 
VAN DE NIETIGHEID - GER.W., ART. 864 -
VOORWAARDEN. 

3° SAMENHANG - BURGERLIJKE ZAKEN 

- GER.W., ART. 30 - VRIJE BEOORDEL!NG 
DOOR DE RECHTER. 

4° AUTEURSRECHT - WET 25 JUNI 1921 

TOT HET !NNEN VAN EEN RECHT OP DE 
OPENBARE KUNSTVEILINGEN, TEN BATE VAN 
DE KUNSTENAARS, AUTEURS DER VERKOCH-

TE WERKEN - VERKOPER IN DE ZIN VAN 
ART. 3 VAN DE WET - BEGRIP. 

5° AUTEURSRECHT - WET 25 JUNI 1921 

TOT HET INNEN VAN EEN RECHT OP DE 
OPENBARE KUNSTVEILINGEN, TEN BATE VAN 
DE KUNSTENAARS, AUTEURS DER VERKOCH
TE WERKEN - VOLGRECHT VASTGESTELD 
BIJ ART. 2, EERSTE LID - WIJZE VAN BERE
KENING. 

1 o De rechtspreuk « nul ne plaide par 
procureur » geldt in het Belgisch recht 
niet als algemeen rechtsbeginsel (1). 

2° Wanneer een vonnis over de zaak zel
ve op tegenspraak is gewezen zonder 
dat de nietigheid van een proceshande
Jing door een partij is voorgedragen of 
door de rechter ambtshalve is uitge
sproken, is de nietigheid van die han
deling gedekt door het vonnis of door
dat zij niet v66r enig ander middel 
werd opgeworpen, naargelang het om 
een nietigheid als bepaald in art. 862 
Ger. W. dan wei om een andere nietig
heid gaat (2). 

3° De tussen vorderingen bestaande sa
menhang, als bedoeld in art. 30 
Ger. W., staat ter vrije beoordeling van 
de feitenrechter (3). 

4° Onder verkoper als bedoeld in art. 3 
wet 25 juni 1921 tot het innen van een 
recht op de openbare kunstveilingen, 
ten bate van de kunstenaars, auteurs 
der verkochte werken, dient te worden 
verstaan niet alleen degene die, naar 
burgerlijk recht, zijn eigendomsrecht 
tegen betaling vervreemdt, maar oak 
degene die, naar handelsrecht, ver
koopt voor rekening van de eigenaar 
maar daarbij in eigen naam handelt 
en ten aanzien van de koper en van 
derden bedingt en zich als een verko
per verbindt (4). 

(1) Cfr. Cass., 13 april 1889 (Bull. en 
Pas., 1889, I, 179) en 2 sept. 1976 (A.C., 1977, 5); 
FETIWEIS A., Droit judiciaire prive, I, nr. 182; 
VAN COMPERNOLLE, Le droit d'action en justice 
des groupements, biz. 158-161. 

(2) Cass., 13 dec. 1972 (A.C., 1973, 376). 

(3) Cass., 15 mei 1981, A.R. nr. 2927 en 2928 
(A.C., 1980-81, nr. 529). 

(4) De wet van 25 juni 1921 tot het innen 
van een recht op de openbare kunstvei!ingen, 
ten bate der kunstenaars, auteurs der verkoch-

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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5" Wanneer de verkoopprijs ten minste 
1.000 frank bedraagt, moet het bij 
art. 2, eerste lid, wet 25 juni 1921 toe
gekende volgrecht worden berekend 
over het geheel van die verkoopprijs 
en tegen het in dat artikel bepaalde 
procent naar gelang van de categorie 
waarin die prijs valt (5) (6). 

(Vervolg nota 4 van vorige biz.) 

(GARNIER T. , S.A.B.A.M. , S.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4244) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 april 1983 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 107 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek, 17, 43, 2", 701, 702, 1", 

te werken, voert een volgrecht in waarbij aan 
de auteurs van plastisch - maar niet archi
tecturaal - werk alsook aan de erfgenamen 
en rechthebbenden der kunstenaars een on
vervreemdbaar recht wordt toegekend op een 
zeker aandeel in de verkoopprijs van het voor
werp waarin het origineel van het amvre is 1-------------------
vermaterialiseerd, telkens wanneer dit voor
werp wordt ingezet en per opbod wordt toege
wezen in een pub!ieke verkoping (zie ar·t. 1 
van de wet). 

De verkoper, de koper en de ministeriille 
ambtenaar die tot de veiling overgaat, zijn, lui
dens art. 3 van de wet, aan de kusntenaar of 
diens rechthebbenden solidair dat recht ver
schuldigd. 

In de memorie van toe!ichting wordt verdui
delijkt dat het volgrecht beoogt de kunste
naars en hun erfgenamen in zekere mate te 
Iaten delen in de winsten die bij de verkoop 
van het werk worden gemaakt en die anders 
hoofdzakelijk aan speculanten, verkopers en 
handelaars ten goede komen. 

Zie Gedr. St., Kamer, 1920-1921, nr. 87, biz. 
170-173; nr. 141, biz. 298-307; Pari. Hand., Ka· 
mer, 1920-1921, blz.ll77 tot 1185; Gedr. St., Se· 
naat, 1920-1921, nr. 140, biz. 88-89; Pari. Hand. 
Senaat, 1920-1921, biz. 659-660; VAN IsACKER FR., 
De exploitatierechten van de Auteur, Larcier, 
1963, 352-353; BERENBOOM ALAIN, Le Droit d'au
teur, biz. 116. 

Wanneer de uitbater van een verkoopzaal 
kunstwerken die hem door derden werden toe
vertrouwd, in het openbaar bij opbod te koop 
aanbiedt aan het publiek, treedt hij op als 
commissionair in de zin van art. 12 van het 
Wetboek van Koophandel, d.w.z. hij handelt in 
zijn eigen naam of onder een firma, voor reke
ning van een committent (zie FREDERICQ L., 
Traite de Droit commercial beige, d. I, 
nrs. 162, 176; VANRYN, Principes de Droit com
mercial, d. III, nr. 1843; VAN GERVEN W., Begin
selen van Belgisch Privaatrecht, d. I, Alge
meen Dee! nr. 150). 

(5) Art. 2 van de wet van 25 juni 1921 be
paalt: 

Het tarief van het volgrecht is bepaald als 
volgt: 

2 t.h. van 1.000 frank tot 10.000 frank. 
3 t.h. van 10.000 frank tot 20.000 frank. 
4 t.h. van 20.000 frank tot 50.000 frank. 
6 t.h. hoven 50.000 frank. 
Dit recht zal ge!nd worden op de verkoop-

prijs door ieder der werken bereikt. 

(Zie vervolg nota 5 volgende kolom.) 

(Vervolg nota 5 van vorige kolom.) 

In de memorie van toelichting betoogde mi
nister van Kunsten en Wetenschappen 
Destree: 

« Ik stel dus aan de Kamer voor het tarief 
aan te nemen door den Franschen wetgever 
toegelaten : behalve dat zijne groote matigheid 
van aard is aan dit nieuwe recht de sympathie 
of ten minste de praktische instemming der 
verscheidene belanghebbenden in te winnen, 
is er voordeel genoemd tarief tot eenheid te 
brengen om er toe te komen des te gemakke
lijker de maatregelen van wederkerigheid, van 
nu af reeds beschouwd, tot stand te brengen. 
Het volgrecht zal geheven worden op den ver
koopprijs in veiling bereikt door elk der kunst
werken afzonderlijk genomen. » 

Tijdens het debat in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers werd het oorspronkelijk 
tarief - dat slechts de helft bedroeg van wat 
uiteindelijk aangenomen werd - te laag be
vonden. 

Uit de voorbeelden die door de sprekers 
werden aangehaald, kan worden afgeleid dat 
de wetgever, die de amendementen tot verdub
beling van het voorgestelde tarief aannam, dit 
wilde toegepast zien op de verkoopsom, zonder 
die in schijven op te splitsen. 

Zo zei o.a. de heer Pierard (Pari. Hand., Ka
mer, 1920-1921, biz. 1179) : « Si Ia loi avait ete 
votee au moment ou a eu lieu a Bruxelles, re
cemment, Ia vente de Ia collection Lequime, 
voici ce que le tarif qui est propose aurait don
ne : Ia Brise Lame d'Artan vendu 35.000 francs 
aurait assure aux heritiers d'Artan 700 francs, 
... une nature morte de Henri de Braeckeleer, 
vendu 34.000 francs, 680 francs »; dit is telkens 
2 pet. berekend op het bedrag van de prijs on
dergebracht in de groep van 20.000 frank tot 
50.000 frank, procent dat naderhand verdub
beld werd. 

Niemand kwam op tegen die berekenings
wijze van het percentage op de totale verkoop
prijs. 

Die berekeningswijze strookt met de uit
drukkelijke bedoeling van de wetgever een 
eenvoudig stelsel van berekening tot stand te 

(Zie vervolg nota 5 volgende biz.) 
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van het Gerechtelijk Wetboek, 1 van de 
wet van 25 juni 1921 tot het innen van 
een recht op de openbare kunstveilingen, 
ten bate der kunstenaars, auteurs der 
verkochte werken, 5 en 6 van het 
koninklijk besluit van 23 september 1921 
houdende de toepassingsregels van voor
melde wet van 25 juni 1921, en van het 
algemeen rechtsbeginsel vervat in de ter
men « Nul ne plaide par procureur »; 

doordat het bestreden vonnis nopens 
de hoedanigheid van verweerster als 
volgt overweegt: « (Verweerster) treedt 
op ingevolge de bepaling van artikel 5 
van het koninklijk besluit van 23 sep
tember 1921, getroffen in uitvoering van 
artikel 5 van de wet van 25 juni 1921. Ar
tikel 5 van bedoeld koninklijk besluit be
paalt dat de betalingen van het volgrecht 
zullen gedaan worden aan de belangheb
bende kunstenaars of aan hun rechtheb
benden, door toedoen van onder meer 
een vereniging of syndicaat, te dien ein
de als lasthebber aangesteld, voorwaarde 
waaraan (verweerster) voldoet. Zij legt 
bovendien alle bewijzen van haar aan
stelling te dien doeleinde voor, zodat niet 
meer kan getwijfeld worden aan haar 
wettig belang en hoedanigheid om als ei
ser op te treden ter zake. Verder wordt 
niet betwist dat (verweerster) de rechts
persoonlijkheid heeft en regelmatig 
door een advocaat wordt vertegenwoor
digd voor de rechtbank. Artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 23 september 1921 
heeft in een speciale publiciteit voorzien, 
die afwijkt van de bepalingen van artikel 
1690 van bet Burgerlijk Wetboek. De be
treffende publikaties in het Belgisch 
Staa.tsblad worden eveneens voorgelegd. 

(Vervolg nota 5 van vorige biz.} 
brengen, gealigneerd op het Franse systeem 
neergelegd in de Franse wet van 20 mei 1920 
(Loi frappant d'un droit de profit des artistes, 
les ventes publiques d'objets d'art). 

De· Franse wet van 27 okt. 1922 stelde een 
einde aan de ook in Frankrijk gerezen contra
verse nopens de berekeningswijze van het 
volgrecht door te preciseren « ... et ce calcul 
du droit de suite sera etabli, non par tranches 
distinctes, mais sur le total complet du prix et 
au taux applicable a l~ fraction Ia plus elevee 
de ce prix ''· 

De Franse wet van 11 maart 1957 vereenvou
digde het systeem nog door de invoering van. 
een enkel recht va~ 3 pet., geheven « s~r le 
prix de vente de chaque reilvre ''• voor alle ver
kopen die 100 FF te boven gaan. 

(6) Het beroepen vonnis van de Vrederech~ 
ter van Brugge, 2e kanton, uitgesproken op 18 
februari 1980, werd gepubliceerd in Le Journal 
des Tribunaux, 1980, biz. 495, met noot Van 

·Bunnen, L. 

Het betreft enkel een mandaat tot inning 
en geen overdracht van het betreffend 
volgrecht. Dit mandaat tot inning is wet
telijk geregeld in de zin dat er in handim 
van (verweerster) geldig kan betaald 
worden "• 

terwijl, eerste onderdeel, het instellen 
van een vordering « als.lasthebber », dus 
in naam van derden-schuldeisers, niet 
dezelfde rechtshandeling uitmaakt als 
het instellen van een vordering « als ei
seres "• dit is in eigen naam, oi:n proprio 
jure een eigen vordering uit te oefenen; 
het vonnis derhalve een interne contra
dictie inhoudt, waar enerzijds voorgehou
den wordt dat verweerster « als lastheb
bei: » is aangesteld en aan de voorwaar
den voldoet om in die hoedanigheid c;le 
vordering in te stellen, en anderzijds dat 
niet meer kan getwijfeld worden aan 
haar wettig belang en hoedanigheid om 
« als eiseres " op te treden; dezelfde 
tegenstrijdigheid in de volgende alinea 
van het vonnis terugkomt, waar de 
rechtbank enerzijds stelt dat verweerster 
kon optreden krachtens artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 23 september 1921, 
dat « een speciale publiciteit (heeft) voor
zien die afwijkt van de bepalingen van 
artikel 1690 van het Burgerlijk Wet
hoek "• hetgeen impliceert dat verweer
ster optrad ingevolge een overdracht van 
schuldvordering en dus proprio jure, en 
anderzijds onmiddellijk daarna zegt dat 
het een mandaat tot inning betreft en 
geen overdracht van het volgre\'ht; zodat 
het vonnis in de persoon van verweer
ster een dubbele hoedanigheid aanhoudt 
- namelijk als lasthebber en als schuld
eiser in eigen naam -, het aldus niet 
mogelijk maakt na te gaan of verwe.er
ster, volgens de rechtbank, een eigen 
schuldvordering dan wei een schuldvor
dering voor derden heeft willen opvorde
ren, althans in ziji). motivering .argumen
ten strekkend tot het .erke.nnen van een 
eigen ,recht vermengt met argumenten 
c;lie het bestaan van een lastgeving on
derstellen; waaruit volgt · dat het vonnis 
op dit punt voortgaat op dubbelzinnige 
en inwendig tegenstrijdige motieven, 
hetgeen met een ontbreken van motive
, ring gelijk staat (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, in zoverre het von
nis inhoudt dat verweerster als lastheb
ber heeft gehandeld om de eigen schuld
vorderingsrechten van haar leden te 
vervolgen, deze uitspraak onverenigbaar 
·is. met .de termen van de inleidende dag
vaarding, waarin gesteld wordt dat be
doelde volgrechten « door de kunste-
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naars of hun rechthebbenden aan ver
zoekster (thans verweerster) afgestaan 
werden "• 

zodat het vonnis hierdoor de bewijs
kracht van het inleidend dagvaardings
exploot miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, steeds in zoverre het 
vonnis inhoudt dat verweerster als last
hebber heeft gehandeld, verweerster 
dan, zoals door eiser in zijn conclusie 
werd opgeworpen, bij het inleiden van 
de vordering de volledige aanwijzing van 
haar opdrachtgevers moest opgeven; dat 
deze opdrachtgevers, zijnde naar gelang 
van het geval de auteur van een werk of 
zijn rechthebbende, inderdaad als werke
lijke eisers moesten vermeld worden met 
de volledige aanduidingen vereist bij de 
artikelen 43, 2", en 702, 1", van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

zodat het vonnis, door na te Iaten de 
nietigheid van de dagvaarding uit te 
spreken wegens niet-naleving van de 
door het Gerechtelijk W etboek voorge
schreven vormvoorwaarden, de scherr
ding inhoudt van het algemeen rechtsbe
ginsel vervat in de termen « Nul ne 
plaide par procureur » en van de artike
len 43, 2", en 702, 1", van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

vierde onderdeel, het vonnis tevens, 
door dit middel uit eisers conclusie onbe
antwoord te Iaten, niet gemotiveerd ·is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

vijfde onderdeel, waar verweerster al
dus tekort gekomen is in haar verplich
ting om de identiteit van haar opdracht
gevers in de procedurestukkim te vermel
den, een van de voorwaarden voor een 
geldige vertegenwoordiging door manda
taris onvervuld gebleven is, 

zodat het vonnis, door desniettemin te 
oordelen dat verweerster de hoedanig
heid heeft om in onderhavige procedure 
in rechte op te treden, de schending in
houdt van het algemeen rechtsbeginse! 
vervat in de termen « Nul ne plaide par 
procureur » en van artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

zesde onderdeel, steeds in dezelfde hy
pothese, de inleidende dagvaarding op 
verzoek van verschillende eisers een 
reeks verschillende vorderingen, die niet 
onder elkander verknocht waren, inge
leid heeft; waaruit een schending blijkt 
van artikel 701 van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

zevende onderdeel, in zoverre het von
nis zou inhouden dat verweerster in on
derhavige procedure in eigen naam ge
hanJeld heeft en een eigen vordering 
uitgeoefend heeft, en ook gerechtigd was 
dit te doen, deze uitspraak impliceert dat 
er tussen verweerster en de rechtheb
benden van het volgrecht een overdracht 
van schuldvordering plaatsgegrepen 
heeft; artikel 1 van de wet van 25 juni 
1921 bepaalt dat het volgrecht onyer
vreemdbaar is; artikel 5 van het konink
lijk besluit van 23 september 1921 in het 
vonnis aangehaald, geen schuldvorde
ringsrecht aan de aangeduide vereniging 
verleent en dit ook, gelet op de wette
lijke onvervreemdbaarheid, niet kan 
doen; waaruit volgt dat het vonnis, in die 
veronderstelling, aan dit artikel 5 een be
tekenis geeft die met de inhoud ervan 
onverenigbaar is (schending van artikel 
5 van het koninklijk besluit van 23 sep
tember 1921) en bovendien aan dit arti
kel een werking verleent die met de wet 
strijdig is (schending van artikel 1 van 
de wet van 25 juni 1921 en van artikel 
107 van de Grondwet); artikel 1690 v'an 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
overnemer bij de overdracht van een 
schuldvordering, van een recht of van 
een rechtsvordering, ten opzichte van 
derden het bezit eerst verkrijgt door be
tekening van de overdracht aan de schul
denaar, zodat de overdracht, indien deze 
in onderhavig geval bestaan heeft, ge
paard moest gaan met de betekening; ar
tikel 6 van het koninklijk besluit van 23 
september 1921, in het vonnis aange
haald, niet als betekenis heeft en niet tot 
gevolg kan hebben dat de aangeduide 
vereniging van het naleven van deze 
wettelijke bepaling ontslagen werd; 
waaruit volgt dat het vonnis, steeds in 
die veronderstelling, aan dit artikel 6 
een betekenis geeft die met de inhoud 
ervan onverenigbaar is (schending van 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 
23 september 1921) en bovendien aan dit 
artikel een werking verleent die met de 
wet strijdig is (schending van artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 107 van de Grondwet) : 

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

van het bestreden vonnis volgt dat 
de rechters met de woorden « als ei
seres » te kennen geven dat ver
weerster als lasthebber van de be
langhebbende kunstenaars in rechte 
kan staan als eiser, niet dat zij als 
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zodanig een persoonlijke vordering 
instelt; dat de vergelijking met het 
publiciteitsvoorschrift van artikel 
1690 van het Burgerlijk Wetboek 
blijkens de context niet insluit dat 
de rechters het bestaan van een 
overdracht van schuldvordering aan
nemen, maar enkel beoogt te ant
woorden op een verweer van eiser; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdig
heid niet bestaat en het onderdeel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis in 
geen van zijn consideransen zegt 
dat in de dagvaarding wordt ver
meld dat verweerster als lasthebber 
optreedt; dat het derhalve de bewijs
kracht van de dagvaarding niet mis
kent; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

W at het derde, vierde en vijfde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het in het mid
del vermelde adagium « nul ne plai
de par procureur » in het Belgische 
recht geen rol speelt als algemeen 
rechtsbeginsel; dat het derde en het 
vijfde onderdeel, in zoverre zij 
schending daarvan aanvoeren, niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat artikel 702 van 
het Gerechtelijk Wetboek op straffe 
van nietigheid bepaalt dat het ex
ploot van dagvaarding, behalve de 
vermeldingen bepaald in artikel 43, 
de opgave moet bevatten van de 
naam, de voornaam en de woon
plaats van de eiser, waaruit volgt 
dat vermelding van die gegevens be
treffende de lasthebber alleen, in de 
regel aan deze wetsbepaling niet 
voldoet; 

Overwegende evenwel dat, nu de 
voormelde nietigheid niet voorkomt 
onder die opgesomd in artikel 862, 
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 
ze krachtens artikel 864, tweede lid, 
van dat wetboek gedekt is indien ze 
niet wordt opgeworpen v66r enig an
der middel; 

Overwegende dat eiser voor de 
eerste rechter de nietigheid van het 
inleidend exploot van dagvaarding 
niet heeft opgeworpen; dat hij in 
zijn conclusie aanvoerde << dat (ver
weerster) dient te bewijzen dat zij 
de vertegenwoordigster is van de 
aangeduide kunstenaars, terwijl tot 
dan haar eis onontvankelijk is >>, en 
derhalve enkel op die grond conclu
deerde tot de niet-ontvankelijkheid 
van de vordering; 

Dat, nu de nietigheid niet is opge
worpen voor de eerste rechter, het 
derde onderdeel, in zoverte het 
schending van de artikelen 43, 2°, en 
702, 1°, van het Gerechtelijk Wet
hoek aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het . overige, 
dat de appelrechters vatstellen dat 
verweerster alle bewijzen van haar 
aanstelling als lasthebber van de 
kunstenaars voorlegt en oordelen 
dat derhalve niet meer kan getwij
feld worden aan haar wettig belang 
en hoedanigheid om als eiseres op 
te treden; 

Dat de appelrechters, die zich niet 
dienden uit te spreken over de nie
tigheid van het inleidend exploot 
van dagvaarding, de conclusie van 
eiser, met betrekking tot zijn ver
weer uit niet-ontvankelijkheid van 
de vordering bij gebrek aan hoeda
nigheid, aldus beantwoorden en een 
juiste toepassing maken van artikel 
17 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het vierde en het vijfde on
derdeel in zoverre niet kunnen wor
den aangenomen; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de samenhang 

ter vrije beoordeling van de feiten
rechters staat, binnen het kader van 
het bepaalde in artikel 30 van het 
Gerechtelijk W etboek; 

Dat de schending van die wetsbe
paling niet wordt aangevoerd; 

Dat het onderdeel derhalve niet 
ontvankelijk is; 
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Wat het zevende onderdeel be
treft: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat, 
volgens het vonnis, verweerster niet 
voor zichzelf optrad; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, eer
ste lid, 1582, 1583, 1599 van het Burger
lijk Wetboek en 3 van de wet van 25 juni 
1921 tot het innen van een recht op de 
openbare kunstveilingen, ten bate der 
kunstenaars, auteurs der verkochte wer
ken, en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging, 

doordat het bestreden vonis, na opge
merkt te hebben dat eiser << betwist ... de 
hoedanigheid van verkoper te bezitten, 
zoals bepaald in de wet van 25 juni 
1921 •, maar dat hij « dubbelzinnig is in 
zijn houding » omdat hij « deze betwis
ting zou kunnen oplossen door afschrif
ten voor te leggen van de betreffende 
processen-verbaal ( ... ) •, oordeelt dat ei
ser « ten aanzien van (verweerster) als 
verkoper dient beschouwd te worden », 
en daartoe als redenen inroept: (a) dat 
zijn hoedanigheid en de identiteit van de 
verkopers zou kunnen blijken uit de pro
cessen-verbaal van openbare verkoping, 
die echter niet overgelegd werden; 
(b) dat hij zich waarschijnlijk tegenover 
de ministeriele ambtenaar als verkoper 
heeft Iaten doorgaan; (c) dat hij geen 
stuk voorlegt waaruit zijn rechtsverhou
ding zou kunnen blijken met de perso
nen die bij hem goederen aanbieden, 
noch onder welke voorwaarden deze goe
deren worden verkocht; (d) dat aile par
tijen te goeder trouw moeten meewerken 
aan de bewijslevering, wat van eiser niet 
kan gezegd worden, en deze beoordeling 
verder toelicht met de beschouwing dat 
het enkel deze relatie is (nl. dat eiser 
« in verband met de wet van 25 juni 1921 
... als verkoper dient beschouwd te wor
den ... •) die de eerste rechter had beoor
deeld, waardoor hij niet stelt dat eiser 
« wei of niet bepaalde vorderingen zou 
kunnen steilen ten opzichte van partijen 
die in de beoordeelde relatie niet betrok
ken zijn of werden •, en ten slotte dat ei
ser « gehandeld heeft in eigen naam », 
dat verweerster aileen eiser kent, << zodat 
hij jegens haar persoonlijk schuldenaar 
is geworden », en verweerster tegenover 
eiser deelfde rechten heeft also£ 

laatstgenoemde voor eigen rekening zou 
hebben verkocht ... >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het wezen 
van de koopovereenkomst precies be
staat in de eigendomsoverdracht van de 
verkochte zaak, van het patrimonium 
van de verkoper naar dat van de koper, 
en de wet bovendien uitdrukkelijk be
paalt dat de verkoop van een anderes 
zaak nietig is; de rechtbank uit de door 
haar vastgestelde feiten bijgevolg niet 
wettig kan afleiden dat eiser verkoper is 
- of als verkoper moet beschouwd wor
den - van de in onderhavige procedure 
bedoelde kunstwerken, zonder tevens 
vast te stellen dat eiser op het ogenblik 
van de verkoopovereenkomst eigenaar 
was van deze kunstwerken; het vonnis 
niet aileen nalaat het bestaan van een 
eigendomsrecht van eiser vast te steilen, 
maar dit integendeel impliciet tegen
spreekt, door te verwijzen naar << de per
sonen die bij hem goederen te koop aari" 
bieden »; 

zodat het vonnis, door te stellen dat ei
ser ten aanzien van verweerster als ver
koper dient beschouwd te worden, de ar
tikelen 1582, 1583 en 1599 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, uit geen enkele wet
tekst kan afgeleid worden dat de wet 
van 25 juni 1921, die bepaalt dat aileen 
de koper, de verkoper en de ministeriiHe 
ambtenaar medeschuldenaar zijn van 
het volgrecht, aan de term verkoper een 
betekenis geeft die afwijkt van het ge- . 
meen recht; zodat het vonnis, door des
niettemin te oordelen dat eiser voor de 
toepassing van deze wet ten aanzien van 
verweerder als de verkoper dient be
schouwd te worden, en derhalve tegen
over verweerder persoonlijk schuldenaar 
is van het volgrecht, artikel 3 van de wet 
van 25 juni 1921 schendt; 

derde onderdeel, het bewijs van de 
hoedanigheid van verkoper van eiser 
krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk 
W etboek door verweerder moest geleverd 
worden, en de rechtbank deze bewijslast 
niet mag omkeren om de reden dat eiser 
de werkelijke toestand zou kunnen aan
tonen met het voorleggen van processen
verbaal; het vonnis niet vaststelt dat het 
voorleggen van deze processen-verbaal 
ooit aan eiser gevraagd werd; indien het 
voorleggen van processen-verbaal nodig 
was om de hoedanigheid van eiser als 
verkoper of om de identiteit van de ver
kopers · vast te steilen, de rechtbank dit 
voorleggen kon bevelen maar niet ver
mocht, uit het niet-voorleggen ·van deze 
stukken waarvan de voorlegging niet 
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was gevraagd, af te leiden dat eiser wel 
de verkoper was; zodat het vonnis, door 
in. deze zin te beslissen, enerzijds de 
wettelijke regeling inzake bewijslast 
schendt (schending van artikel 1315, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek), en 
anderzijds de ten laste van eiser uitge
sproken veroordeling heeft laten steunen 
op een rechtsmiddel (met name het niet 
overleggen van processen-verbaal} waar
tegen eiser geen gelegenheid heeft ge
had zijn verweer in te brengen, waar
door de rechten van de verdediging 
werden miskend (schending van het al
gemeen rechtsprincipe van de rechten 
van de verdediging) : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters niet 

alleen op de in het middel vermelde 
consideransen steunen om aan te 
nemen dat eiser moet worden aan
gemerkt als verkoper, in de zin van 
artikel 3 van de wet van 25 juni 
1921 tot het innen van een recht op 
de openbare kunstveilingen ten bate 
der kunstenaars, auteurs der ver
kochte werken, maar ook op de in 
het middel niet aangevochten con
statering << dat iedereen weet dat er 
slechts een proces-verbaal wordt op
gemaakt en het ereloon (van de mi
nisteriele ambtenaar) degressief 
wordt berekend op het geheel van 
de verkopen, hetgeen natuurlijk veel 
voordeliger is voor (eiser) »; 

Overwegende dat de rechters al
dus de bewijslast niet op eiser leg
gen, maar uit feitelijke vermoedens 
en onder meer uit zijn gedraging af
leiden dat hij zich << als verkoper » 
heeft gedragen; 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie, neergelegd op 29 januari 
1982, zelf stelde : << dat echter ter za
ke de verkoper wel gekend is en 
kan worden (al kan de exploitant 
onmogelijk bij elk te koop aangebo
den stuk de eigenaar yermelden) »; 
dat eiser aldus om trent . de inhoud 
van het proces-ve:r:baal verweer 
heeft gevoerd; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters niet 

oordelen dat eiser verkoper is in die 
zin dat hij een eigendomsrecht dat 
hij zelf had aan de koper heeft over
gedragen, maar wel beslissen dat 
hij als verkoper moet worden aange
merkt omdat hij, als lasthebber, in 
eigen naam heeft gehandeld; 

Dat het onderdeel, dat op een ver
keerde lezing van het vonnis berust, 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de wet van 25 
juni 1921 ertoe strekt, ter gelegen
heid van elke openbare verkoping 
van een kunstwerk, ten behoeve van 
de maker daarvan of diens rechtver
krijgenden, het volgrecht te doen 
betalen door diegenen die bij de ver
koop een geldelijk belang hebben; 
dat het derhalve strookt met de op
zet van de wet onder << verkoper » 
als bedoeld in artikel 3 te verstaan 
niet alleen degene die, naar burger
lijk recht, zijn eigendomsrecht tegen 
betaling vervreemdt, maar ook dege
ne die, naar handelsrecht, verkoopt 
voor rekening van de eigenaar, 
maar daarbij in eigen naam handelt 
en ten aanzien van de koper en van 
derden bedingt en zich verbindt als 
een verkoper; 

Overwegende dat de rechters vast
stellen dat eiser als veilinghouder 
optrad en in eigen naam handelde; 
dat zij op grond van die vaststellin
gen zonder schending van de ge
noemde wetsbepaling hebben kun
nen beslissen dat eiser als verkoper 
in de zin van die wetsbepaling 
moest worden aangemerkt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 25 juni 1921 tot het innen van een 
recht op de openbare kunstveilingen, ten 
bate der kunstenaars, auteurs der ver
kochte werken, 5 van de wet van 18 april 

' . . . 1898 op het gebruik van de Nederlandse 
Dat het onderdeel feitehJke grond-~ taal inzake wetgeving en 97 van de 

slag mist; · Grondwet, 
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doordat het bestreden vonnis nopens 
de vordering van de Franse kunstenaars 
overweegt dat « deze gesteund (is) op de 
bepaling van artikel 4 van de wet van 25 
juni 1921, nu de Belgische kunstenaars 
equivalente rechten in Frankrijk werden 
toegezegd en omgekeerd >>, 

terwijl artikel 4 van de wet van 25 juni 
1921 voorschrijft dat de reciprociteit zal 
vastgesteld worden « bij in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt koninklijk 
besluit >> (Franse tekst : « par un arrete 
royal publie au Moniteur beige » ); het 
koninklijk besluit van 5 september 1923, 
dat, volgens een bericht verschenen in 
het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 
1923, aan de Franse kunstenaars en aan 
hun rechtverkrijgenden « gelijkwaardige 
rechten toekent als die welke bij de wet 
van 25 juni 1921 aan de nationale kun
stenaars worden verleend », niet in het 
Belgisch Staatsblad werd bekendge
maakt en bijgevolg enerzijds, met toe
passing van artikel 5 van de wet van 18 
april 1898 geen bindende kracht heeft en 
anderzijds niet voldoet aan de voorwaar
den van bekendmaking gesteld door arti
kel 4 van de wet van 25 juni 1921; eiser 
bij conclusie het ontbreken van de ver-' 
eiste publikatie van het koninklijk be
sluit had ingeroepen, en het vonnis hier
op niet antwoordt; waaruit blijkt dat het 
vonnis het koninklijk besluit van 5 sep
tember 1923 toepast ondanks de afwezig
heid van regelmatige publikatie ervan 
(schending van artikel 5 van de wet van 
18 april 1898 en van artikel 4 van de wet 
van 25 juni 1921), en de conclusie van ei
ser op dit punt niet beantwoordt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de reehters niet 
ontkennen dat onder de verkoehte 
kunstwerken werken zijn van Fran
se kunstenaars en beslissen dat het 
volgreeht op aile werken toepassing 
vindt zonder te antwoorden op het 
verweer van eiser ten betoge dat' 
aan artikel 4 van de wet van 25 juni 
1921 niet is voldaan, nu het konink
lijk besluit van 5 september 1923 
niet in zijn geheel in het Belgisch 
Staatsblad is bekendgemaakt; 

Dat het midel in zoverre gegrond 
fs; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
25 juni 1921 tot het innen van een recht 
op de openbare kunstveilingen, ten bate 

der kunstenaars, auteurs der verkochte 
werken, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat voor de berekening van het volgrecht 
« de betreffende tekst dient gei:nterpre
teerd te worden in deze zin, dat er gere
kend wordt met een vast percentage, af
hangend van de bereikte verkoopprijs », 

terwijl de tekst een tarief per schijf 
vaststelt, en het tarief dan ook per schijf 
moet berekend worden, 

zodat het vonnis, dat de schijven valle
dig negeert en door vaste percentages 
vervangt, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van artikel 2 van de wet van 
25 juni 1921): 

Overwegende dat artikel 2, eerste 
lid, van de wet van 25 juni 1921 be
paalt : « Het tarief van het volgreeht 
wordt bepaald als volgt : 2 pet. van 
1.000 tot 10.000 frank; 3 pet. van 
10.000 tot 20.000 frank; 4 pet. van 
20.000 tot 50.000 frank; 6 pet. boven 
50.000 frank. Het reeht zal geYnd 
worden op den verkoopprijs door ie
der der werken bereikt »; dat in de 
wettekst, anders dan in vergelijkba
re bepalingen van het W etboek der 
Registratie-, Hypotheek- en Griffie
reehten, het Wetboek der Sueeessie
reehten en het W etboek van de In
komstenbelastingen, niet wordt ge
zegd dat het een evenredig reeht of 
van een tarief per gedeelten of 
« sehijven » betreft; 

Dat hieruit volgt dat het reeht 
moet worden berekend over het ge
heel van de verkoopprijs, zodra die 
ten minste 1.000 frank bedraagt, en 
naar het tarief bepaald voor verko
pen die een bepaalde prijs bereiken 
welke binnen de aangegeven orde 
van grootte valt; 

Dat het middel faalt naar reeht; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, maar enkel in zover
re het eiser veroordeelt met betrek
king tot werken van Franse kunste
naars en beslist over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
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melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten; houdt de 
overige kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrech
ter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk, zitting houdende 
in boger beroep. 

28 september 1984- 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Claeys Bouuaert, Biitzler. 

Nr. 76 

1 e KAMER - 28 september 1984 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - VERBOD 
VOOR AMBTENAREN EN BEAMBTEN ALS AR
CHITECT OP TE TREDEN - TOEPASSELIJK OP 
TIJDELIJKE AMBTENAREN EN BEAMBTEN. 

Onder de in art. 5, eerste lid, wet 20 feb. 
1939 tot bescherming van de titel en 
van het beroep van architect bedoelde 
ambtenaren en beambten, aan wie het 
verboden is, buiten hun functies, als 
architect op te treden, zijn niet aileen 
de vast benoemde maar, in beginsel, 
ook de tijdelijke ambtenaren en be
ambten begrepen (1) (2). 

(MEYSMAN T. CLAESSENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4256) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1982 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, eerste lid, van 
de wet van 20 februari 1939 tot bescher
ming van de titel en van het beroep van 
architect, als gewijzigd door het enig ar
tikel van de wet van 12 juni 1969, en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
schadevergoeding gericht tegen verweer
der, ongegrond verklaart, op grond: « dat 
niet bewezen is dat door Claessens fou
ten of tekortkomingen waardoor schade 
aan Meysman veroorzaakt werd, begaan 
zou hebben; dat hij als tijdelijk architect 
in dienst van de stad Antwerpen op
drachten buiten zijn ambt mocht aan
vaarden; dat hij tijdens het aanvaarden 
en uitvoeren van de opdracht geen vast 
benoemd ambtenaar-architect was; dat 
geen wettelijke bepalingen door hem ge
schonden werden; ... dat niets Claessens 
belette als architect voor de verbouwin
gen op te treden », 

terwijl krachtens artikel 5, eerste lid, 
van de wet van 20 februari 1939 tot be
scherming van de titel en van het beroep 
van architect, de ambtenaren en beamb
ten van de Staat, de provincies, de ge
meenten en de openbare instellingen, 
buiten hun functies, niet als. architect 

· mogen optreden, ongeacht of het gaat 
om tijdelijke, dan wel om vast benoemde 
ambtenaren, zodat, door het bestaan van 
deze onverenigbaarheid afhankelijk te 
stellen van de voorwaarde dat verweer------------------1 der « vast benoemd ambtenaar-archi
tect » zou zijn, het arrest de toepassing 
van voormeld artikel 5, eerste lid, doet 
afhangen van een voorwaarde die deze 
wetsbepaling niet bevat en bijgevolg niet 
wettig eisers vordering tegen verweerder 
op deze grond ongegrond heeft kunnen 
verklaren (schending van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen) : 

(1} Raadpl. : Cass., 25 april 1960 (A.C., 1960, 
766}; Brussel, · i2 dec. 1958 (Pas., 1959, II, 183}; 
Gent, 5 feb. 1966, R. W., 1966, kol. 1592; DE 
BECKER A., La protectiop du titre et de la 
profession d'architecte, biz. 95; DELVAUX A., 
Traite juridique des Batisseurs, Bruylant, 1968, 
d. I, biz. 402, nr. 232; RIGAUX P., L'architecte, le 
droit de la profession, biz. 126, nr. 153; 
R.P.D.B., Complement, t. II, biz. 486, nr. 322. 

(2} In dezelfde zin : art. 9 van het KB. van 5 
juli 1967 tot goedkeuring van het door de na
tionale raad van de Orde der Architecten vast
gesteld reglement van beroepsplichten. 

Overwegende dat artikel 5, eerste 
lid, van de wet van 20 februari 1939 
betreffende de bescherming van de 
titel en het beroep van architect, ge-
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wijzigd door het enig artikel van de 
wet van 12 juni 1969, bepaalt : << de 
ambtenaars en beambten van ( ... ) de 
gemeenten ( ... ) mogen, buiten hun 
functies, niet als architect optre
den »; dat de in artikel 13 van de 
wet van 20 februari 1939, en in het 
enig artikel van de wet van 12 juni 
1969 en van de wet van 2 april 1976 
gemaakte uitzonderingen ten deze 
zonder belang zijn; 

Overwegende dat artikel 5 geen 
onderscheid maakt naargelang de 
ambtenaar vast benoemd is of tijde
lijk; 

Dat die bepaling ertoe strekt de 
misbruiken te voorkomen die kun
nen voortvloeien uit de omstandig
heid dat ambtenaren en beambten 
buiten hun officiele functie zouden 
optreden als particuliere architecten; 
dat het derhalve strookt met de op
zet van de wet onder ambtenaren en 
beambten als bedoeld in artikel 5, te 
verstaan niet aileen de vast benoem
de maar in beginsel ook de tijde
lijke ambtenaren en beambten van 
de gemeenten; 

Dat het arrest artikel 5, eerste lid, 
schendt door te oordelen dat ver
weerder << als tijdelijk architect in 
dienst van de stad Antwerpen op
drachten buiten zijn ambt mocht 
aanvaarden »; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

Nr. 77 

3• KAMER - 1 oktober 1984 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - GE
ZAG VAN DE ARRESTEN VAN DAT HOF. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
SOCIALE ZEKERHEID - KINDERBIJSLAG -
GEPENSIONEERD WERKNEMER DIE IN EEN 
LID-STAAT RECHT HEEFT OP KINDERBIJSLAG 
- WERKNEMER MET ZIJN KINDEREN GEVES
TIGD IN EEN ANDERE LID-STAAT WAARVAN 
DE WETGEVING EEN LAGER BEDRAG AAN 
KINDERBIJSLAG TOEKENT - BIJSLAG DOOR 
DE EERSTE LID-STAAT VERSCHULDIGD. 

1o De nationale rechter is gebonden door 
de uitlegging van het E.E.G.-Verdrag 
en van de verordeningen van die Ge
meenschap, welke door het Hof van 
Justitie van de Gemeenschappen op 
zijn verzoek is gegeven (1). (Art. 177 
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de 
wet van 2 dec. 1957.) (Impliciet.) 

2° Wanneer een werknemer als gepensio
neerde voor zijn kinderen een recht op 
kinderbijslag opent ten Jaste van de 
bevoegde instelling van een Lid-Staat 
en hij zich met zijn kinderen op het 
grondgebied van een andere Lid-Staat 
vestigt die een lager bedrag ·a an kin
derbijslag uitbetaalt dan de eerste 
Staat, dan -blijft hij het voordeel van 
het hoogste bedrag genieten en heeft 
hij, ten laste van ·de bevoegde instel
ling van die Staat, recht op een aan
vullende bijslag gelijk aan het verschil 
tusseh de twee · bedragen. (Art. 77 .2, b, 
i, verordening E,E.G. nr. 1408/71; van 
de Raad van 14 juni 1971 betreffende 
de toepassing van de sociaJe zeker
heidsregelingen op loontrekkehden en 
hun gezinnen, die zich J:iinnen de · Ge
meenschap verplaatsen.) 

28 september 1984- t• kamer- Voor
ziter en verslaggever: de h. Janssens, af-
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con- I---- ~---....;.....;.....;. ____ ....;.. __ 
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Biitzler. (1) Cass., 19 meio1980· (A. C., 1979-80, nr' 588). 
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(< CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCA
TIONS FAMILIALES DU BATIMENT, DE 

L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DU HAINAUT 
T. PATTER!) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 6688} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1981 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 3 oktober 1983 (2); 

Gelet op het arrest, op 12 juli 1984 
door het Hof van Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 51, derde lid, van 
de bij koninklijk besluit van 19 decem
ber 1939 gecoordineerde wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbei
ders, 51, 145, 173, 189 van het op 25 
maart 1957 te Rome ondertekende en bij 
de Belgische wet van 2 december 1957 
goedgekeurde Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap, 
en 77 tot 79, inzonderheid 77, lid 2, b, i, 
van de verordening nr. 1408/71 van 14 ju
ni 1971 van de Raad van Ministers van 
de Europese Gemeenschappen, bekend
gemaakt in het Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, jaargang 
1971, nr. L-149, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat de Belgische nationale wet 
inzake kinderbijslagen en inzonderheid 
artikel 51, derde lid, van voormelde ge
coordineerde wetten, geen enkel recht op 
kinderbijslag toekent voor kinderen die 
buiten het Rijk worden opgevoed, niette
min beslist dat verweerder tegenover ei
seres aanspraak kan maken op de uitke
ring van een bedrag ten belope van het 
« verschil tussen het bedrag van de kin
derbijslagen die krachtens de Belgische 
wettelijke regeling verschuldigd zouden 
zijn indien hij in Belgie was blijven wo
nen en het bedrag van de gezinsvergoe
dingen die hij vanaf 9 augustus 1979 in 

, Italie werkelijk heeft ontvangen », en die 
beslissing grondt op de vaststelling dat 
verweerder v66r zijn verhuizing aan
spraak kon maken op kinderbijslag in 
Belgie, dat het gemeenschapsrecht in 
overeenstemming m~t de in artikel 51 

(2) A.C., 1983-84, nr. 58. 

van het Verdrag van Rome vervatte doel
stellingen niet tot gevolg mag hebben 
dat een werknemer, door gebruik te rna
ken van zijn recht van vrij verkeer, de 
voordelen van de sociale zekerheid ver
liest die hij genoot krachtens de wette
lijke regeling van een enkele Lid-Staat, 
dat verweerder in Italie recht op kinder
bijslagen heeft ten belope van een be
drag dat lager is dan het bedrag van de 
Belgische uitkeringen, dat de gemeen
schapsregeling en meer bepaald verorde
ning nr. 1408/71 uitgaat van het grondbe
ginsel dat genoemde regels de werkne
mers die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen alle uitkeringen waarop in 
de verschillende Lid-Staten recht is ver
kregen, moeten waarborgen tot beloop 
van het hoogste bedrag van die uitkerin
gen, en dat ten slotte uit de uitlegging 
die het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen in het arrest van 12 ju
ni 1980 (zaak 733/79 in zake C.C.A.F. te
gen Laterza) bij wege van prejudiciele 
beslissing heeft gegeven aan artikel 77, 
lid 2, b, i, van de verordening nr. 1408/71 
volgt dat « het recht op kinderbijslagen 
ten laste van de Staat op het grondge
bied waarvan de rechthebbende op een 
invaliditeitspensioen woont, niet het 
recht op hogere kinderbijslagen doet ver
vallen, dat voordien ten laste van een an
dere Lid-Staat is verkregen » en dat 
« wanneer het werkelijk ontvangen be
drag der kinderbijslagen in de Lid-Staat 
van woonplaats lager is dan de bijslagen 
overeenkomstig de wettelijke regeling 
van de andere Lid-Staat, de werknemer 
tegenover het bevoegde orgaan van 
laatstbedoelde Staat recht heeft op aan
vullende bijslagen ten belope van het 
verschil tussen de twee bedragen », 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van de Belgische interne wet (ten 
deze de gecoordineerde wetten betreffen
de de kinderbij slag en) niet alleen enkel 
uitwerking hebben in zoverre de toepas
sing ervan niet uitgesloten wordt dobr de 
rechtstreeks toepasselijke bepalingen 
van het gemeenschapsrecht, maar de in
terne wet bovendien slechts buiten toe
passing wordt gelaten wanneer wordt 
vastgesteld dat ze werkelijk geen uitwer
king kan hebben wegens het bestaan 
van een of meer bepalingen van gemeen
sc~apsrecht met rechtstreekse werking; 
artlkel 51 van het Verdrag van Rome ten 
deze slechts aan de Raad van Ministers 
de bevoegdheid geeft om de maatregelen 
vast te stellen welke op het gebied van 
de sociale zekerheid noodzakelijk zijn 
voor de totstandkoming van het vrije 
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verkeer van werknemers, met name door 
een stelsel in te voeren waardoor het 
« mogelijk is voor migrerende werkne
mers ... te waarborgen dat de uitkerin
gen aan personen die op het grondgebied 
van de Lid-Staten verblijven, zullen wor
den betaald >>; artikel 189 van het Ver
drag weliswaar bepaalt dat de door de 
Raad vastgestelde verordeningen recht
streeks toepasselijk zijn in elke Lid
Staat, zodat met name verordening 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 in beginsel 
rechtstreekse werking bezit, doch die 
werking wordt beperkt door de hogere 
rechtsregels, met name door de bepalin
gen van het Verdrag; artikel 51 van het 
Verdrag ten deze de Raad van Ministers 
niet de bevoegdheid toekent om een ge
meenschappelijk stelsel van sociale ze
kerheid in te voeren, doch enkel om de 
maatregelen vast te stellen waardoor het 
mogelijk is om voor de migrerende werk
nemers de werkelijke betaling te waar
borgen van de sociale uitkeringen waar
van het beginsel en het bedrag uitslui
tend worden vastgesteld in onderschei
den stelsels die onderscheiden vorderin
gen op onderscheiden organen doen 
ontstaan; verordening nr. 1408/71, en met 
name artikel 77, derhalve aldus moet 
worden uitgelegd dat de particulier er 
slechts een directe aanspraak aan ont
leent, in zoverre zulks nodig is wil hij de 
betaling verkrijgen van de uitkeringen 
waarvan het beginsel en het bedrag ver
der uitsluitend worden bepaald in de ver
schillende nationale wettelijke regelin
gen en, bijgevolg, artikel 77 van de 
verordening nr. 1408/71 aan de migreren
de werknemers tegenover de organen 
van een Lid-Staat geen directe aan
spraak kon verlenen op de betaling van 
kinderbijslagen die niet verschuldigd 
zijn krachtens de wettelijke regeling van 
die Lid-Staat; het arrest bijgevolg, door 
te beslissen dat artikel 77, lid 2, b, i, van 
verordening nr. 1408171 van 14 juni 1971 
tot doe! had aan verweerder tegenover 
eiseres een, zij het beperkt, recht toe te 
kennen op kinderbijslagen waarop hij 
geen recht heeft krachtens de Belgische 
wet, genoemde bepaling verkeerd uitlegt 
en bijgevolg schendt (schending van de 
artikelen 51, derde lid, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de kinderbij
slagen voor loonarbeiders, 51 van het 
E.E.G.-Verdrag en 77, lid 2, b, i, van ver
ordening nr. 1408/71 van 14 juni 1971); 

tweede onderdeel, zelfs al zou artikel 
77, lid 2, b, i, van verordening nr. 1408171 
aldus moeten worden uitgelegd dat het 
recht op kinderbijslagen ten laste van de 

Staat op het grondgebied waarvan de 
rechthebbende op een invaliditeitspen
sioen woont, niet het recht op hogere kin
derbijslagen doet vervallen, dat voordien 
ten laste van een andere Lid-Staat is 
verkregen, of althans het recht op een 
aanvullende bijslag ten belope van het 
verschil tussen de twee bedragen, dan 
nog ten deze moet worden vastgesteld 
dat de verordening aan de rechthebben
de een recht heeft verleend waarin door 
geen enkele nationale wettelijke regeling 
is voorzien en dat de Raad door de vast

. stelling van die verordening nr. 1408/71 
een ruimere en een andere bevoegdheid 
heeft uitgeoefend dan mogelijk is krach
tens artikel 51 van het Verdrag van Ro
me, zodat de verordening genoemd arti
kel 51 schendt en dus nietig is overeen
komstig de artikelen 145, 173 en 189 van 
het Verdrag van Rome; het arrest bijge
volg, door toepassing te maken van een 
met het Verdrag strijdige E.E.G.-verorde
ning en door uit die verordening het be
staan af te leiden van een recht op bij de 
Belgische wet bepaalde uitkeringen, de 
bepalingen van het Verdrag van Rome 
betreffende de vereisten voor de geldig
heid van een verordening en met name 
betreffende de bevoegdheid van de Raad 
van Ministers miskent en deze bijgevolg 
samen met de Belgische wet betreffende 
de vaststelling van het recht op uitkering 
schendt (schending van de artikelen 51, 
derde lid, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de kinderbijslagen voor loon
arbeiders, 51, 145, 173 en 189 van het 
Verdrag van Rome tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap): 

W at de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat verweerder se
dert 1 augustus 1971, op welke da
tum hij recht had op het invalidi
teitspensioen van de Belgische pen
sioenregeling voor mijnwerkers, in 
Belgie kinderbijslag genoot voor 
zijn kinderen Lucia, Antonietta en 
Pierro; dat hij op 9 augustus 1979 
Belgie voorgoed verliet en met zijn 
gezin in Italie ging wonen; dat eise
res aan verweerder in een brief van 
21 september 1979 meedeelde dat, 
sedert 9 augustus 1979, de aan zijn 
kinderen verschuldigde kinderbij
slag door Italie moest worden be
taald ingevolge artikel 77, lid 2, b, i, 
van verordening nr. 1408/71 van 14 
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juni 1971 van de Raad van Ministers 
van de Europese Gemeenschappen, 
en dat zij niet van plan was hem 
het verschil te betalen tussen, ener
zijds, de kinderbijslagen die hem op 
het ogenblik van zijn vertrek ver
schuldigd waren krachtens de Belgi
sche wettelijke regeling en, ander
zijds, de door de Italiaanse organen 
uitgekeerde kinderbijslagen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat artikel 51, derde lid, van 
de gecoordineerde wetten betreffen
de de kinderbijslag bepaalt dat de 
gezinsvergoedingen niet verschul
digd zijn ten bate van de buiten het 
Rijk opgevoede kinderen; 

Overwegende dat het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschap
pen, in antwoord op de twee door 
het Hof gestelde vragen, in zijn ar
rest van 12 juli 1984 voor recht heeft 
ver klaard : « 1. Indien, in het geval 
bedoeld in artikel 77, lid 2, b, i, van 
verordening nr. 1408/71 van de Raad 
van 14 juni 1971 betreffende de toe
passing van de sociale zekerheidsre
gelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen die zich binnen de Ge
meenschap verplaatsen (PB 1971, L. 
149), het bedrag van de door de 
Staat van woonplaats betaalde uit
keringen lager is dan dat van de 
door andere bevoegde Staat toege
kende uitkeringen, behoudt de 
werknemer het recht op het hoogste 
bedrag en kan hij tegenover het be
voegde sociale orgaan van laatstbe
doelde Staat aanspraak maken op 
een aanvullende uitkering gelijk aan 
het verschil tussen de twee bedra
gen; 2. Bij onderzoek van de gestel
de vragen is niet gebleken van fei
ten of omstandigheden die de gel
digheid van artikel 77, lid 2, b, i, van 
verordening nr. 1408 kunnen aantas
ten »; 

Overwegende dat, gelet op de uit
legging die er dient gegeven te wor
den aan verordening nr. 1408171 en 
de geldigheid ervan ten aanzien van 
artikel 51 van het Verdrag van Ro
me, het arbeidshof, door te beslissen 
dat verweerder recht had op de be
taling door eiseres van een bedrag 

ten belope van het verschil tussen 
het bedrag van de kinderbijslagen 
die krachtens de Belgische wette
lijke regeling verschuldigd zouden 
zijn als hij in Belgie was blijven wo
nen, en het bedrag van de gezinsbij
slagen dat hij sedert 9 augustus 
1979 daadwerkelijk in Italie heeft 
ontvangen, de in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

1 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 78 

3' KAMER - 1 oktober 1984 

WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN -
VERORDENEND KONINKLIJK BESLU!T TOT 
VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN 
WAARONDER DE STAAT SUBSIDIES TOEKENT 
- AFWIJKING VAN DIE VOORWAARDEN DOOR 
EEN INDIVIDUELE ADMINISTRATIEVE HANDE· 
LING VAN DE MINISTER- ONWETTIGE HAN· 
DELING. 

Wanneer een koninklijk besluit bij wege 
van verordenende bepalingen de voor
waarden vaststelt waaronder de Staat 
een subsidie toekent, mag de minister 
die met de uitvoering van dat besluit 
is belast, door een administratieve 
handeling van individuele aard van die 
regels niet afwijken, en mag de Staat 
evenmin worden veroordeeld tot het 
dragen van de last die uit deze afwij
king voortvloeit. (Art. 114 Gw.) 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE - MIN. 
V. SOCIALE ZAKEN - STAATSSECRETARIS VOOR 
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU T. « CEN
TRE D'OBSERVATION ET D'OR!ENTATION ' 

V.Z.W.) 

AR)'\EST ( vertaling) 

(A.R. nrs. 6958 en 7136) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1982 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat beide voorzie
ningen tegen dezelfde beslissing 
zijn gericht en dat ze derhalve, over
eenkomstig artikel 1083 van het Ge
rechtelijk Wetboek, dienen te wor
den samengevoegd; 

Over het eerste middel, dat geldt voor 
beide voorzieningen en is afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 25, 67, 78, 
107 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 6.4 en 14, 
§ 1, 3, van het koninklijk besluit van 5 
oktober 1961 tot regeling van de adminis
tratieve en begrotingscontrole, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat « de v.z.w. Centre d'Observa
tion et d'Orientation (thans verweerder) 
een inrichting is tot opneming in inter
naat van kinderen van drie tot veertien 
jaar die psychopathologisch karakterieel 
zijn gestoord, (dat) het Centrum is er
kend door het Fonds vcor Medische, So
ciale en Pedagogische Zorg voor Gehan
dicapten, dat afhangt van het Ministerie 
van Volksgezondheid en van het Gezin, 
(dat) het Fonds tegemoet komt in de kos
ten van huisvesting, onderhoud, behan
deling en opvoeding van bepaalde in het 
Centrum geplaatste minder-valide kinde
ren, (dat) andere kinderen worden ge
plaatst met toepassing van de wet betref
fende de jeugdbescherming en (dat) de 
desbetreffende kosten worden gedragen 
door .de Dienst voor J eugdbescherming 
die afhangt van het Ministerie van Justi
tie, (dat) het koninklijk besluit van 30 
maart 1973 (gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 7 juli 1975) bepaalt welke re
gels moeten worden gevolgd voor de 
vaststelling van de toelagen per dag toe
gekend voor onderhoud, opvoeding en 
behandeling van minderjarigen en van 
gehandicapten geplaatst ten laste van de 
openbare besturen, ( ... ) (dat) de raad van 

bestuur van het Centre d'Observation et 
d'Orientation in de loop van het jaar 
1978 de eventuele sluiting van het Cen
trum diende te overwegen, (dat) de voor
zitter ervan, op 24 mei 1978, dienaangaan
de aan de heer Pilate, directeur bij het 
Ministerie van Volksgezondheid en van 
het Gezin, schriftelijk vraagt om de hou
ding van het Fonds voor Medische, So
ciale en Pedagogische Zorg te " bevesti
gen ", "namelijk dat het Fonds de opzeg
gingsvergoedingen van het personeel ten 
laste zou nemen bij de eventuele stopzet
ting, binnen een korte tijd, van de werk
zaamheden van het Centrum", (dat) 
P. Pilate hem op 15 juni 1978, namens de 
minister, antwoordt dat het Fonds " de 
kosten verbonden aan de opzegging van 
het personeel van het Centrum ten laste 
zou kunnen nemen bij de eventuele stop
zetting van de werkzaamheden van de 
inrichting" », en na te hebben beslist dat 
de compensatoire opzeggingsvergoedin
gen die aan het door verweerster ontsla
gen personeel worden betaald, niet kun
nen worden beschouwd als « personeels
kosten » die, krachtens de bepalingen 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1973, in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van het bedrag van 
de toelagen dat, naar gelang van het ge
val, ten laste komt van de begroting van 
Justitie dan wel van die van Volksge
zondheid, en na daaruit te hebben afge
leid « dat ingevolge het koninklijk be
sluit van 30 april 1973 (de Staat) geens
zins tot vrijwaring is gehouden voor 
de compensatoire opzeggingsvergoedin
gen », ten slotte, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, de Belgische Staat, in 
de persoon van de minister van Volksge
zondheid en van het Gezin, en eiser, dit 
is de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de minister van Justitie, veroordeelt 
<< tot tegemoetkoming, vrijwaring en 
schadeloosstelling » van verweerster ter 
zake van de veroordelingen tot betaling 
van compensatoire opzeggingsvergoedin
gen die te haren laste worden uitgespro
ken ten voordele van haar ontslagen per
soneelsleden, op grond dat : « in de brief 
van 15 juni 1978 van het ministerie van 
Volksgezondheid - dat gelet op artikel 
37 van het koninklijk besluit van 30 
maart 1973 de geldige onderhandelings
partner was in de besprekingen tussen 
(verweerster) en de met de toekenning 
van de toelagen belaste overheid - het 
Fonds voor Medische, Sociale en Peda
gogische Zorg zich er echter .toe verbindt 
om " de kosten verbonden aan de wette
lijke opzegging van het personeel van 
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het Centrum ten laste te nemen bij de 
eventuele stopzetting van de werkzaam
heden van de inrichting "; het gebruik in 
die brief van de voorwaardelijke wijs be
trekking heeft op de bewoordingen " bij 
de eventuele stopzetting van de werk
zaamhedep. van de inrichting "; die brief 
wel degelijk een uitdrukkelijke belofte 
bevat, te meer daar hij een antwoord is 
op een duidelijk verzoek van (verweer
ster); het uitblijven van een reactie van 
de directeur van het Ministerie van 
Volksgezondheid op de brieven van 21 
juni 1978 en 8 juli 1978 van de voorziter 
van de raad van bestuur (van verweer
ster) aantoont dat het Ministerie van 
Volksgezondheid geen enkel bezwaar 
had tegen de wijze van berekening van 
de opzeggingsvergoedingen waarvan het 
de betaling had gewaarborgd », 

terwijl, · eerste onderdeel, de brief die 
op 15 juni 1978 namens de minister van 
Volksgezondheid en van het Gezin aan 
verweerster is toegezonden, volgens de 
uitlegging die de feitenrechters eraan ge
ven, « een uitdrukkelijke belofte » bevat, 
namelijk « de verbintenis van het Fonds 
voor Medische, Sociale en Pedagogische 
Zorg om de kosten verbonden aan de 
wettelijke opzegging van het personeel 
van het Centrum ten laste te nemen »; 
die uitlegging niet te verenigen is met de 
bewoordingen van die brief van 15 juni 
1978; die brief immers, zoals hij in het 
arrest is weergegeven, zegt dat het 
Fonds voor Medische, Sociale en Peda
gogische Zorg « de kosten verbonden aan 
de wettelijke opzegging van het perso
neel van het Centrum ten laste zou kun
nen nemen bij de eventuele stopzetting 
van de werkzaamheden van de inrich
ting »; zoals het arrest erop wijst, het ge
bruik van de voorwaardelijke wijs wel
iswaar kan worden verantwoord door het 
laatste lid van de zin ( « bij de eventuele 
stopzetting van de werkzaamheden van 
de inrichting »); het werkwoord kunnen, 
ongeacht de vervoegingswijs ervan, ech
ter slechts een eenvoudige « mogelijk
heid » en nooit een uitdrukkelijke ver
bintenis uitdrukt; daaruit volgt dat het 
arrest, door aldus aan de brief van 15 ju
ni 1978 een met zijn bewoordingen on
verenigbare draagwijdte toe te kennen, 
de bewijskracht van dat stuk miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de Uitvoerende 
Macht niet, bij individuele beslissing, 
mag afwijken van een verordeningsbepa
ling die van toepassing is op het con
creet geval dat haar is voorgelegd; inzon-

derheid, wanneer de voorwaarden en de 
regels voor de toekenning van een 
staatstoelage bij koninklijk besluit zijn 
vastgesteld, niet wettig is de beslissing 
van een minister waarbij die toelage 
wordt toeJekend aan iemand die de bij 
de verordening gestelde voorwaarden 
niet vervult, evenals de ministeriele be
slissing die een met de openbare gelden 
gefinancierd fonds toestaat uitgaven ten 
laste te nemen waarvoor de verordening 
niet in enige tegemoetkoming voorziet; 
daaruit volgt dat het arrest, na te heb
ben beslist dat de compensatoire opzeg
gingsvergoedingen die verweerster aan 
haar in augustus 1978 ontslagen perso
neelsleden moest betalen, krachtens de 
artikelen 2 en 4 van het koninklijk be
sluit van 30 maart 1973, niet in aanmer
king dienden te worden genomen voor 
de berekening van de aan verweerster 
toegekende staatstoelagen, de Belgische 
Staat niet wettig kon veroordelen om 
verweerster te vrijwaren voor de tegen 
haar uitgesproken veroordelingen tot be
taling van die opzeggingsvergoedingen, 
op grond alleen dat een brief die namens 
de minister van Volksgezondheid aan 
verweerster was toegezonden « de ver
bintenis bevatte dat het Fonds voor Me
dische, Sociale en Pedagogische Zorg de 
kosten van die opzeggingen ten laste zou 
nemen »; het arrest aldus rechtskracht 
heeft gegeven aan een individuele beslis
sing die strijdig is met een verordenend 
koninklijk besluit (schending van de arti
kelen 25, 67, 78 en 107 van de Grondwet); 
de aangevochten beslissing er bovendien 
op neerkomt dat verweerster niet moet 
voldoen aan de voorwaarden die bij het 
koninklijk besluit van 30 maart 1973 zijh 
gesteld voor de toekenning van toelagen 
aan elke inrichting van dezelfde aard als· 
verweerster; het arrest derhalve het be
ginsel miskent volgens hetwelk de Bel
gen gelijk zijn voor de wet (schending 
van artikel 6 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de toelagen waarvan 
de toekenning onder geen enkele orga
nieke regel valt, moeten worden voorge
legd voor advies aan de inspecteur van 
financien, als ze meer bedragen dan 
50.000 frank, en bovendien voor akkoord 
aan de staatssecretaris voor Begroting 
als ze 250.000 frank overschrijden· de 
brief op 15 juni 1978 namens de minister 
van Volksgezondheid en van het Gezin 
aan verweerster is toegezonden, volgens 
de uitlegging die de feitenrechters eraan 
geven, de belofte bevatte dat het Fonds 
voor Medische, Sociale en Pedagogische 
Zorg voor gehandicapten uitgaven zou 
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ten laste nemen waarvoor het koninklijk 
besluit van 30 maart 1973 niet in enige 
tegemoetkoming van de . _overheid voor
zag; die belofte aldus gehJksto~d met de 
toekenning van een toelage bmten « elke 
organieke regel » (en zelfs in strijd met 
de bestaande « organieke regels »); daar
uit volgt dat het . arrest niet wettig 
rechtskracht heeft kunnen geven aan die 
beslissing van 15 juni 1978, zonder vast 
te stellen dat ze voor akkoord aan de 
staatssecretaris voor Begroting en voor 
advies aan de inspecteur van financien 
was voorgelegd (schending van de artike
len 107 van de Grondwet, 6.4 en 14. § 1, 
3 van het koninklijk besluit van 5 okto
b~r 1961 tot regeling van de administra
tieve en begrotingscontrole): 

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

erop gewezen te hebben dat de voor.
zitter van verweerster, op 24 me1 
1978 de bevoegde directeur van het 
Ministerie van Volksgezondheid en 
van het Gezin had verzocht om de 
houding van het Fonds voor Medi
sche, Sociale en Pedagogische Zorg 
te « bevestigen », << namelijk dat het 
Fonds de opzeggingsvergoedingen 
van het personeel ten laste zou ne
men bij de eventuele stopzetting 
... », vaststelt dat de directeur in zijn 
brief van 15 juni 1978, waarvan het 
arrest de bewoordingen tekstueel 
overneemt, op dat verzoek ant
woordt dat dit Fonds << de kosten 
verbonden aan de wettelijke opzeg
ging van het personeel van het Cen
trum ten laste zou kunnen nemen 
bij de eventuele stopzetting van de 
werkzaamheden van de inrichting »; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat die brief van 15 juni 1978 de ver
bintenis van het Fonds voor Medi
sche, Sociale en Pedagogische Zorg 
bevat om in geval van ontslag de 
kosten van de opzeggingsvergoedin
gen van het personeel van het Cen
trum ten laste te nemen, aan die 
brief geen uitlegging geeft die on
verenigbaar is met zijn bewoordin
gen en draagwijdte e.n bij~evolg de 
bewijskracht ervan met m1skent; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het in het mid
del genoemd koninklijk besluit van 
30 maart 1973 ter uitvoering van ar
tikel 70 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming en 
van de artikelen 3 tot 6 van het 
koninklijk besluit nr. 81 van 10 no
vember 1967 tot oprichting van een 
Fonds voor Medische, Sociale en Pe
dagogische Zorg voor Gehandicap
ten, er, volgens zijn preambule, toe 
strekt de te volgen gemeenschappe
lijke regels te bepalen voor de vast
stelling van de toelagen per dag toe
gekend voor onderhoud, opvoeding 
en behandeling van minderjarigen 
en van gehandicapten geplaatst ten 
Iaste van de openbare besturen en 
het gebruik van de daartoe toege
kende bedragen te controleren; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2, 2°, van voormeld besluit, de 
personeelskosten in aanmerking 
moeten worden genomen voor de 
vaststelling van de onderhoudsdag
prijs; dat, naar luid van artikel 4 
van dat besluit, de personeelskosten 
bestaan uit de bezoldiging van het 
personeel berekend volgens de in 
bijlage bij dat besluit vermelde wed
deschalen alsook uit de wettelijke 
patronale ' lasten, met uitzondering 
van de voordelen in natura en van 
alle andere bijkomende vergoedin
gen; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat de compensatoire opzeg
gingsvergoedingen niet de .tege~
prestatie zijn van de arbe1d d1e 
krachtens de arbeidsovereenkomst 
is verricht en derhalve geen bezoldi
ging zijn die begrepen is in de per
soneelskosten in de zin van artikel 4 
van het koninklijk besluit van 30 
maart 1973; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, een koninklijk besluit bij 
wege van algemene en verordenen
de bepalingen de voorwaarden vast
stelt waaronder ten laste van de 
openbare besturen een toelage 
wordt toegekend, van die regels niet 
kan worden afgeweken door een in-
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dividuele administratieve handeling 
van de minister die met de uitvoe
ring van dat bedrag is belast; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben aangenomen dat de compen
satoire opzeggingsvergoedingen niet 
vielen onder de personeelskosten 
die begrepen zijn in de tegemoetko
ming van de Staat, niet, zonder de 
in dit onderdeel van het middel aan-, 
gevoerde bepalingen te schenden, de 
Belgische Staat kon veroordelen om 
de last van die vergoedingen te dra
gen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de door de eer

ste eiser ingestelde vordering tot 
bindendver klaring van het arrest 
geen belang heeft, daar de tweede 
eiser tegen dezelfde beslissing cas
satieberoep heeft ingesteld; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door verweerster aan 
het Hof van Cassatie toegezonden 
brief die niet is ondertekend door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie, en ongeacht het overige van het 
eerste middel en het tweede middel 
van de beide voorzieningen die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest ai
leen in zoverre het de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de mi
nister van Volksgezondheid en van 
het Gezin en door de minister van 
Justitie, veroordeelt om verweerster 
te vrijwaren voor de veroordelingen 
tot betaling van compensatoire op
zeggingsvergoedingen die te haren 
laste zijn uitgesproken ten voordele 
van haar op 31 augustus 1978 ontsla
gen werknemers, volgens het aantal 
kinderen die in 1978 bij verweerster 
waren geplaatst door de minister 
van Justitie of door de minister van 
Volksgezondheid en van het Gezin, 
en het de Belgische Staat in de kos

ning voor het overige; houdt de kos
ten aan en laat de beslissing daar
omtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

1 oktober 1984 - a· kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 79 

2• KAMER - 2 oktober 1984 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OPDRACHTGEVER - VERHOU
DING VAN ONDERGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OPDRACHTGEVER - SCHADE 
DOOR DE AANGESTELDE VEROORZAAKT TIJ
DENS ZIJN BED!ENING - BEGRIP. 

1° De verhouding van ondergeschiktheid 
die het begrip aangestelde veronder
stelt, bestaat zodra een persoon zijn 
gezag of zijn toezicht in Ieite kan uit
oefenen op de daden van een andere 
(1). (Art. 1334, eerste lid, B.W.) 

2° Om te kunnen spreken van schade 
veroorzaakt tijdens de bediening van 
de aangestelde is het voldoende dat de 
onrechtmatige en schadeverwekkende 
daad tijdens die bediening werd ver
richt en, ook al is het onrechtstreeks 
en occasioneel, ermee verband houdt 
(2). (Art. 1384, derde en vijfde lid, 
B.W.) 

ten veroordeelt; beveelt dat van dit 1---------------
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigd arrest; verwerpt de voorzie-

(1) en (2) Cass., 25 okt. 1977 (A.C., 1978, 258) 
en 24 dec. 1980, A.R. nr. 1142 (A.C., 1980-81, 
nr. 249). 
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(« JACOBS » P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8004) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 maart 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de correctionele rechtbank eiseres civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de geldboeten en kosten waartoe J ohny 
Van Craen, haar aangestelde, wordt ver
oordeeld naar aanleiding van een ver
keersongeval, zonder de toepasselijkheid 
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek te hebben onderzocht en door zon
der motivering te aanvaarden dat de 
aangestelde van eiseres de feiten waar
voor hij werd veroordeeld, pleegde in 
zijn bediening, ondanks het feit dat het 
ongeval plaatshad uren nadat de norma
le werktaak beeindigd was : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, Johny Van Craen 
veroordeelt tot een hoofdgevangenis
straf van vijftien dagen met uitstel 
en een geldboete van 200 frank we
gens : a) Onopzettelijk slagen; 
c) Niet in staat zijn geweest aile no
dige rijbewegingen uit te voeren; 
d) De maximum toegelaten snelheid 
te hebben overschreden, tot een 
· geldboete van 500 frank, deels met 
uitstel, en tot verval van het recht te 
sturen wegens b) Sturen van een 
motorvoertuig spijt verval, en in de 
kosten; dat eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de geldboeten en de kosten; 

Overwegende dat het vonnis con
stateert dat Johny Van Craen (be
klaagde) als technicus en begeleider 
samen met een werkmakker, die te
vens chauffeur is, onderhouds- en 
herstelwerken uitvoert bij de klien
ten van eiseres; dat heiden het be
drijf verlaten te 8 u. 15 en bij het 
einde van hun normale dagtaak, om
streeks 16 u. 30, · zich dierien te mel
den op het kantoor van het bedrijf 
en de wagen van de firma dienen 
binnen te brengen; dat op het ogen-

blik van het ongeval Johny Van Craen 
(beklaagde) en zijn werkmakker, 
die zich nog niet hadden aangemeld 
op het kantoor en de firmawagen 
nog niet hadden binnengebracht, 
hun dagtaak nog niet hadden beein
digd; dat Johny Van Craen (beklaag
de) misbruik heeft gemaakt van zijn 
bediening en van de middelen die 
hem door zijn werkgever (eiseres) 
ter beschikking zijn gesteld door, 
hoewel hij vervallen was van het 
recht te sturen, met de firmawagen 
te hebben gereden en die te hebben 
gebruikt om herbergen te bezoeken; 

Overwegende dat het vonnis hier
uit afleidt dat de overtredingen door 
Johny Van Craen (beklaagde) ge
pleegd werden tijdens de bediening 
waartoe eiseres hem gebezigd heeft 
en hiermee, zij het occasioneel en 
onrechtstreeks, verband houden; dat 
het op die grond eiseres civielrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor de 
geldboeten en de kosten met toepas
sing van artikel 1384, derde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat de verhouding 
van ondergeschiktheid die het be
grip aangestelde veronderstelt, be
staat zodra een persoon zijn gezag 
en toezicht op de daden van een an
der in feite kan uitoefenen; dat, op
dat schade veroorzaakt zou zijn tij
dens de bediening van een aange
stelde, het volstaat dat de onrecht
matige en schadeverwekkende daad 
verri:cht werd tijdens deze bediening 
en, ook al is het onrechtstreeks of 
occasioneel, ermee verband houdt; 

Overwegende dat het vonnis dat, 
op grond van de voorvermelde aan 
de zaak eigen omstandigheden, be
slist dat ten deze Johny Van Craen 
(beklaagde) handelde als aangestel
de van eiseres, de overtredingen 
pleegde tijdens de bediening en dat 
zij, weze het onrechtstreeks of 
occasioneel, verband houden met die 
bediening, zijn beslissing regelmatig 

. met redenen omkleedt en naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

2 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens, ver
slaggever - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. P. Quirijnen, Antwerpen. 

Nr. 80 

2' KAMER - 2 oktober 1984 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - AARD - VONNIS BIJ VER
STEK- BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - AARD - RECHTER DIE ZIJN 
BESLISSJNG ALS EEN OP TEGENSPRAAK GE
WEZEN BESLISSING KWALIF!CEERT - ZON
DER INVLOED OP DE AARD ERVAN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - TERMIJN - VEROORDELING 
BIJ VERSTEK - VOORZIENING DOOR DE BE
KLAAGDE INGESTELD T!JDENS DE GEWONE 
VERZETTERMIJN - NIET ONTV ANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

1" Een beslissing is in strafzaken bij ver
stek gewezen wanneer de beklaagde op 
een eerste terechtzitting waarop de 
zaak werd behandeld, tegenwoordig is 
geweest doch niet verschenen is noch 
vertegenwoordigd werd op een latere 
terechtzitting waarop de voorzitter een 
tweede verslag heeft uitgebracht, het 
openbaar ministerie opnieuw heeft ge
vorderd en de civielrechtelijk aanspra
kelijke partij haar pleidooi heeft ge
houden en conclusie heeft genomen 
(1). 

2" Het feit dat de rechter zijn beslissing 
als een op tegenspraak gewezen beslis
sing kwt~lificeert, wijzigt de aard ervan 
niet (2). 

3° Niet ontvankelijk is de voorziening 
die door de beklaagde tijdens de gewo
ne verzettermijn wordt ingesteld tegen 
een vonnis waarbij hij bij verstek 
wordt veroordeeld (3). (Art. 413 Sv.) 

(GORTS, VERZWIJFELT, MR. MOENS ALS CURA
TOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN" AUTOCARS 

PUES » P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8005) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den vonnis, op 17 februari 1983 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 

I. Op de voorzieningen van Mar
guerite Gorts en Rene Verzwijfelt: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat ter terechtzitting 
van 23 december 1982, nadat door 
de voorzitter verslag was uitge
bracht, het openbaar ministerie had 
gevorderd en de eisers hun verdedi
ging hadden voorgedragen, de recht
bank de zaak voor verdere behande
ling verdaagde naar de terechtzit
ting van 6 januari 1983; dat op die 
terechtzitting, waarop de eisers niet 
aanwezig waren noch door hun 
raadsman waren vertegenwoordigd, 
nadat de voorzitter opnieuw verslag 
had gedaan en het openbaar minis
terie opnieuw had gevorderd, mr. 
Siegfried Moens, curator van de 
gefailleerde P.V.B.A. Autocars Pues, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij, pleitte en een conclusie neerleg
de; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
(1) (2) en (3) Cass., 13 mei 1980 (A.C., het bestreden vonnis van 17 februa-

1979-80, nr. 581). Over de regel dat de . ri 1983 ten opzichte van de eisers bij 
voorziening van de burgerrechtelijk aanspra- verstek werd uitgesproken, niette
kelijke partij die op tegenspraak is veroor- genstaande het vonnis zelf vermeldt 
deeld, ontvankelijk is gedurende de gewone 
verzettermijn van de beklaagde, zie Cass., 27 dat het op tegenspraak werd gewe-
feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 406). zen; 



184 HOF VAN CASSATIE Nr. 81 

Overwegende dat de voorziening 
ingesteld op 2 maart 1983, dit is 
v66r het verstrijken van de gewone 
termijn van verzet, voorbarig is en 
mitsdien niet ontvankelijk; 

II. Op de voorziening van Sieg
fried Moens, in zijn hoedanigheid 
van curator over het faillissement 
P.V.B.A. Autocars Pues, civielrechte
lijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, zijn 
voorziening heeft doen betekenen 
aan het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

2 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens, ver
slaggever - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. E. Vlassak, Leuven. 

Nr. 81 

2' KAMER - 2 oktober 1984 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PLAATSOPNEM!NG - OPEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET 
VASTGESTELD - NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR DE 
EERSTE RECHTER- INACHTNEMING VAN DE 

REGELS INZAKE OPENBAARHEID VAN DE TE
RECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD - BE
SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP GEGROND OP DE VASTSTELLINGEN BIJ 
DE PLAATSOPNEMING - NIETIGHEID. 

1 • Wanneer, nadat de correctionele 
rechtbank zich ter plaatse heeft bege
ven, noch het proces-verbaal nopens 
die onderzoeksmaatregel, noch het 
daarop gegronde vonnis vaststellen dat 
de regels inzake openbaarheid van de 
terechtzittingen zijn inachtgenomen en 
evenmin geconstateerd wordt dat wet
tig is bevolen de zaak met gesloten 
deuren te behandelen, is dat vonnis 
nietig (1). (Art. 96 Gw.) 

2" Wanneer in strafzaken, nadat de eer
ste rechter zich ter plaatse heeft bege
ven, noch het proces-verbaal nopens 
die onderzoeksmaatregel, noch het 
vonnis vaststellen dat de regels inzake 
openbaarheid van de terechtzittingen 
zijn inachtgenomen en evenmin gecon
stateerd wordt dat wettig is bevolen de 
zaak met gesloten deuren te behande
len, Jijdt het vonnis in hoger beroep, 
dat zijn beschikkende gedeelte o.m. 
grondt op de vaststellingen tijdens de 
plaatsopneming, zelf aan nietigheid 
(2). (Art. 96 Gw.) 

(VAN LOMMEL T. KENIS R., KENIS J., GEYSEN L., 
GEYSEN K., VAN BAELEN E., VAN BAELEN R., 
NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 
MUTUAL!TEITEN; VAN BAELEN E., VAN BAE
LEN R. T. VAN LOMMEL; GEYSEN L., GEYSEN K. 

T. VAN LOMMEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 8064) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. Op de voorziening van Pieter 
Van Lommel: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar-

(1) en (2) Cass., 21 nov, 1978 (A.C., 1978-79 
328). ' 
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tikelen 96, 97 van de Grondwet en 153 
van het W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, bij tussenvonnis van 5 
maart 1980, een plaatsopneming 
heeft bevolen die op 12 maart 1980 
plaatshad; 

van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenin uitspraak 
doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat noch het op 
laatstvermelde datum opgestelde III. Op de voorziening van Louis 
proces-verbaal, noch het beroepen Geysen en Karel Geysen : 
vonnis van 3 december 1980 vast
stellen dat bij de plaatsopnerning de 
behandeling van de zaak openbaar 
is geweest; 

Dat het bestreden arrest, nu het 
de vaststellingen die de correctio
nele rechtbank bij de plaatsopne-

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers, bur
gerlijke partijen, hun voorziening 
hebben doen betekenen aan ver
weerder; 

ming heeft gedaan niet weert en Dat de voorziening niet ontvanke-
zijn beslissing mede daarop laat lijk is; 
steunen, nietig is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging op de voorzie
ning van eiser, beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestel
de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de niet definitieve 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen 
die het gevolg zijn van de eerste be
slissing, ook al wordt de vernieti
g~ng ambtshalve uitgesproken, en 
mettegenstaande eisers afstand die 
geen berusting inhoudt; 

II. Op de voorziening van Ernest 
Van Baelen en Rudy Van Baelen : 

Overwegende dat het arrest ver
weerder (Van Lommel) veroordeelt 
tot betaling van twee derde van een 
frank schadevergoeding als provisie 
aan ieder van de eisers, beslist dat 
verweerder aansprakelijk is voor de 
volledige schade aan de moto van 
tweede eiser en, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, een des
kundige benoemt en de kosten aan
houdt; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 

Om die redenen, ongeacht het 
middel aangevoerd door eiser sub I 
(Van Lommel Pieter) dat niet tot 
cassatie zonder verwijzing kan lei
den, verleent akte van de afstand 
van de voorziening van eiser sub I 
(Pieter Van Lommel) in zoverre ze 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; verwerpt de voorzieningen van 
Ernest Van Baelen en Rudy Van 
Baelen en van Louis Geysen en Ka
rel Geysen; veroordeelt Ernest Van 
Baelen en Rudy Van Baelen en 
Louis Geysen en Karel Geysen in 
de kosten van hun respectieve voor
ziening; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

2 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Butzler 
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Nr. 82 

2" KAMER - 2 oktober 1984 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - VOORT
DUREND MISDRIJF - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING- AANVANG VAN DEVER
JARING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELING OP DE STRAFVORDERING - GEEN 
VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPA
LING DIE EEN STRAF STELT - NIET MET RE
DENEN OMKLEDE BESLISSING. 

regelmatig in cassatie heeft voorzien, 
heeft de beslissing waarbij die partij 
voor die veroordeling civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard geen 
bestaansreden meer (3). 

(VANTIEGHEM, " PERSIJN, N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8809) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 maart 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Gent; 

I. Op de voorziening van Frans 
3° CASSATIE- oMVANG- STRAFZAKEN- Vantieghem, beklaagde: 

STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE- VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WERD 
VEROORDEELD - CIVIELRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET OF ON
REGELMATIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN 
- BESLISSING WAARBIJ DIE PARTIJ CIVIEL
RECHTELIJK AANSPRAKELIJK WORDT VER
KLAARD VOOR DE VEROORDELING - BESLIS
SING ZONDER BESTAANSREDEN. 

1 o De overtreding van een gemeentere
glement die erin bestaat op het grond
gebied van de gemeente, op een daar
toe niet bestemde plaats, vuilnis of aile 
andere soorten afval achter te laten, is 
een voortdurend misdrijf; de verjaring 
van de strafvordering we gens da t mis
drijf begint pas te lopen wanneer een 
eind is gekomen aan de door de dader 
geschapen onrechtmatige toestand (1) 

2o Niet met redenen omkleed is de ver
oordelende beslissing op de strafvorde
ring waarin geen melding wordt ge
maakt van een wettelijke bepaling die 
op het bewezen verklaarde misdrijf 
een straf stelt (2). (Art. 97 Gw.) 

3° Wanneer de beklaagde op de strafvor
dering werd veroordeeld en die beslis
sing op zijn cassatieberoep wordt ver
nietigd terwijl de civielrechtelijk aan
sprakelijke partij zich niet of niet 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 tot en met 
29 van de voorafgaande titel van het 
W etboek van Strafvordering en 1 van het 
Politiereglement van de gemeente Aalter 
van 9 mei 1978, en luidend als volgt: 
1. De correctionele rechtbank is ten on
rechte van oordeel dat de termijn van 6 
maanden geldig voor de stuiting van de 
verjaring, slechts begon te lopen vanaf 
17 augustus 1983, zijnde de datum van 
de laatste strafbare daad; de rechtbank 
gaat er immers ten onrechte vanuit dat 
het misdrijf, ten laste gelegd van eerste 
verzoeker, een voortgezet misdrijf is om
dat het niet aileen verbiedt het storten 
van afval maar ook het achterlaten er
van. Volgens het Grote Winkler Prins 
Woordenboek (uitgave 1982) is achterla
ten = « zelf voortgaande of vertrekken
de, iets of iemand laten achterblijven >>; 
het woord "achterlaten" veronderstelt 
dus 2 gelijktijdige handelingen, enerzijds 
het laten achterblijven van een persoon 
of voorwerp, anderzijds het zich zelf ver
wijderen van de plaats waar de persoon 
of voorwerp achterblijft; op het ogenblik 
dat beide handelingen zijn voltooid, is 
ook het misdrijf voltrokken; de hande
ling van het « zich verwijderen van >> im
pliceert een beweging, die voltrokken is 
op het ogenblik dat deze beweging 
ophoudt; de handeling van het « laten ------------------1 achterblijven » verloopt hiermede gelijk

(1) Zie Cass., 20 nov. (Bull. en Pas., 1934, I, 
65), 19 okt. 1964 (ibid., 1965, I, 177), 14 okt. 
1974 (A.C., 1975, 209). 

tijdig en neemt dus op hetzelfde ogen
blik een einde; door te stellen dat het ten 
laste gelegde misdrijf slechts voltrokken 

(2) Cass., 16 feb. 1983 (A.C., 1982-83, nr. 341), 
30 nov. 1983 en 17 jan. 1984 (ibid., 1983-84, (3) Zie Cass., 11 jan. 1983 en 20 april 1983 
nrs. 178 en 255). (A.C., 1982-83, nrs. 274 en 455), 
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is op het ogenblik dat de achtergelaten 
afval weer werd weggeruimd, heeft de 
correctionele rechtbank dan ook aan het 
woord achterlaten een onjuiste betekenis 
gegeven; in de zienswijze van de correc
tionele rechtbank zou het achterlaten 
van onafbreekbaar afval (zoals glas, he
ton, plastiek e.d.) in realiteit onverjaar
baar zijn, terwijl het achterlaten van af
breekbaar afval wel kan verjaren; .2. Bo
vendien veronderstelt een voortgezet 
misdrijf het voortbestaan van de voor
waarde van opzet of vrijwilligheid waar
mede de oorspronkelijke daad werd be
gaan; welnu : in hun conclusies voor de 
correctionele rechtbank hebben rekwes
tranten uiteengezet dat de vracht
wagenbestuurders, die reden in dienst 
van de N.V. Persyn, bij vergissing heb
ben gestort op grond van notaris Maen
hout, hetgeen impliceert dat dit zonder 
opzet en onvrijwillig is gebeurd; de cor
rectionele rechtbank heeft in haar von
nis dit gebrek aan opzet of onvrijwillig
heid niet tegengesproken; welnu : wan
neer de oorspronkelijke feiten van star
ten en achterlaten onvrijwillig en zonder 
opzet gebeurden, kan men niet zonder 
meer aannemen dat de voortzetting van 
die ongewilde toestand wel met opzet of 
vrijwillig is gebeurd : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van het Politiereglement 
van de gemeente Aalter van 9 mei 
1978, het verboden is << ( ••• ) vuilnis 
en aile andere soorten afval te star
ten en achter te laten op het grond
gebied van de gemeente, behalve op 
de wettelijk daarvoor gereserveerde 
plaatsen »; 

Overwegende dat uit de in dit po
litiereglement opeenvolgend ge
bruikte termen << storten » en << ach
terlaten » blijkt dat strafbaar is 
gesteld niet aileen de handeling die 
erin bestaat vuilnis en aile andere 
soorten afval aan te voeren en te de
poneren op daarvoor niet wettelijk 
gereserveerde plaatsen, maar ook 
het verzuim die vuilnis of afval weg 
te ruimen; dat de overtreding die 
erin bestaat vuilnis of afval achter 
te laten een voortdurend misdrijf 
oplevert dat blijft bestaan zolang de 
dader, hetzij opzettelijk, hetzij uit 
nalatigheid, aan de wederrechtelijke 
toestand geen einde heeft gesteld; 

Overwegende dat het vonnis dat, 
na te hebben beslist dat de aan ei
ser ten laste gelegde overtreding 
een voortdurend misdrijf oplevert, 
vaststelt dat de gestorte grand en 
wegenafbraak op 17 augustus 1983 
werd weggeruimd en dat de verja
ring van de strafvordering die op 
die datum een aanvang had gena
men, regelmatig gestuit werd bin
nen de termijn van zes maanden 
door de behandeling van de zaak ter 
terechtzitting van 27 januari 1984 
van de politierechtbank, uit die vast
. steilingen wettig heeft kunnen aflei
den dat op het ogenblik waarop de 
correctionele rechtbank uitspraak 
deed de strafvordering niet door ver
j aring was vervailen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, met bevestiging van het be
roepen vonnis, eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 25 frank wegens 
overtreding van artikel 1 van het 
Politiereglement van de gemeente 
Aalter van 9 mei 1978; dat zowel het 
bestreden vonnis als het beroepen 
vonnis door aileen te verwijzen naar 
artikel 1 van voormeld reglement 
weliswaar de wetsbepaling aandui
den die de bestanddelen van de be
wezen verklaarde overtreding om
schrijft, doch nalaten een wetsbepa
ling aan te duiden waarbij een straf 
is bepaald voor die overtreding; 

Overwegende dat de uitgesproken 
veroordeling mitsdien niet regelma
tig met redenen is omkleed; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Persijn, als 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie; 



188 HOF VAN CASSATIE Nr. 83 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat nochtans, ten 
gevolge van de vernietiging van de 
beslissing op de tegen Frans Van
tieghem, beklaagde, ingestelde straf
vordering, de veroordeling van eise
res als civielrechtelijk aansprake
lijke voor de boete en de kosten van 
de strafvordering geen bestaansre
den meer heeft; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de overige middelen door 
eiser aangevoerd die niet tot cassa
tie zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen Frans Vantieghem ingestelde 
strafvordering; verwerpt de voorzie
ning van de N.V. Persijn; stelt ech
ter vast dat de veroordeling van de 
N.V. Persijn als civielrechtelijk aan
sprakelijke partij geen bestaansre
denen meer heeft; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis; veroordeelt 
de N.V. Persijn in de helft van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdende in hager beroep. 

2 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens, ve:
slaggever - Gelijkluidende conclus1e 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. J. Danneels, Gent. 

Nr. 83 

2' KAMER - 2 oktober 1984 

RECHTZIITING - GRIFFIER DIE TIJDENS DE 
ZIITING VERVANGEN WERD DOOR EEN 
KLERK-GRIFFIER - NIETIGHEID VAN DE 
VASTSTELLINGEN BETREFFENDE DE RECHTS
VORMEN WAARBIJ DE KLERK-GRIFFIER NIET 
AANWEZIG WAS. 

Wanneer, in strafzaken, het proces-ver
baal van de terechtzitting vaststelt dat 
de griffier tijdens de zitting vervangen 
werd door een klerk-griffier en dat de 
klerk-griffier het proces-verbaal met 
de voorzitter heeft ondertekend, zijn 
nietig de vaststellingen betreffende de 
rechtsvormen waarbij de klerk-griffier 
niet aanwezig was (1). (Art. 10, wet 
1 mei 1849.) 

(SUSSENBACH, MEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9098) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
_zen; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers worden vrijgespro
ken van de telastlegging C : 

Overwegende dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan belang; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen 
waarbij de eisers worden veroor
deeld wegens de telastleggingen A 
en B: 

Over het amtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 96 van de Grondwet, 155, 189, 
190 211 van het Wetboek van Strafvorde
ring en 10 van de wet van 1 mei 1849 : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de terechtzitting van 16 
mei 1984, tijdens dewelke de zaak 
door het hof van beroep werd be
handeld, vaststelt dat de griffier 
Maes « tijdens de zitting vervangen 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF- (1} Zie Cass., 14 maart 1949 (Bull. en 
ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TE- Pas., 1949, I, 196}. 
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(werd) » door de klerk-griffier Gijse- Nr. 84 
mans; dat enkel de klerk-griffier 
Gijsemaris het proces-verbaal met 
de voorzitter heeft ondertekend; 2' KAMER - 2 oktober 1984 

Overwegende dat de griffier die 
het proces-verbaal ondertekende, 
niet de hoedanigheid had om een 
authentiek karakter te verlenen aan 
het proces-verbaal, voor zover in dit 
proces-verbaal rechtsvormen waren 
vastgesteld waarbij hij niet aanwe
zig was; 

Overwegende dat het Hof, om die 
reden en bij gebrek aan een vermel
ding dienaangaande in het arrest, 
niet kan nagaan of de behandeling 
van de zaak tijdens de gehele te
rechtzitting van 16 mei 1984 in het 
openbaar is geschied, zoals dit op 
straffe van nietigheid is voorge
schreven; 

Dat het arrest derhalve nietig is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de grieven van de twee
de eiser te onderzoeken, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de telastleggin
gen A en B ten laste van de eisers; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt de eisers in 
een derde van de kosten van hun 
respectieve voorziening; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ DE OVERBRENGING VAN 
DE GE.iNTERNEERDE VAN EEN PRIVE-INRICH
TING NAAR EEN STRAFINRICHTING WORDT 
BEVOLEN - CASSATIEBEROEP - NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
sussrNGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP- STRAFZAKElN- BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE OVERBRENGING 
VAN DE GEINTERNEERDE VAN EEN PRIVE-IN
RICHTING NAAR EEN STRAFINRICHTING 
WORDT BEVOLEN - CASSATIEBEROEP -
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1 • en 2" Wanneer ingevolge een vorige 
beslissing een gei'nterneerde in een 
prive-inrichting is geplaatst die ge
schikt is uit het oogpunt van veiligheid 
en verzorging, is niet ontvankelijk de 
voorziening die door de gei'nterneerde 
wordt ingesteld tegen de beslissing 
waarbij de commissie tot bescherming 
van de maatschappij zijn overbrenging 
beveelt van de prive-inrichting naar 
een strafinrichting (1). (Art. 14, tweede 
lid, wet 1 juli 1964.) 

(SWARTELE) 

ARREST 

(A.R. nr. 9113) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 augustus 1984 
gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde-

_ling van de hulpgevangenis te Leu
ven; 

Overwegende dat, bij beschikking 
van 9 april 1984, de commissie tot 

2 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit· 
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Marchal, verslag
gever - Gelijkluidende conclusie van de 1----------------
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo· 
caat: mr. C. Masson, Antwerpen. 

(1) Zie Cass., 6 en 13 sept. 1983 
(A.C., 1983-84, nrs. 7 en 23). 
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bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de hulpgevangenis te Leu
ven, na overwogen te hebben dat de 
geestestoestand van (eiser) niet vol
doende verbeterd was en dat zijn re
classering niet verzekerd was, be
sliste « dat betrokkene in de 
hulpgevangenis te Leuven mag blij
ven in afwachting van opname in 
Bierbeek of andere psychiatrische 
instelling. Op beslissing van de heer 
voorzitter mag toelating gegeven 
worden voor overbrenging naar een 
private instelling, te herzien op de 
zitting van september 1984. Meester 
Gielen L., lid van. de commissie, 
wordt aangesteld als voorlopig be
windvoerder »; 

Overwegende dat die beschikking 
eensdeels de wederopneming van ei
ser na invrijheidstelling op proef be
treft, en anderdeels de uitvoering 
van de internering na wederopne
ming; dat door die beschikking eiser 
niet in voorlopige vrijheid wordt ge
steld; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing, ongeacht de termen ervan, 
ter verdere uitvoering van de inter
nering de overbrenging van eiser 
van het Universitair Psychiatrisch 
Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek 
naar de strafinrichting te Merksplas 
beslist; 

Overwegende dat die beslissing, 
die slechts een modaliteit van de 
uitvoering van de internering uit
maakt, niet vatbaar is voor cassatie
beroep; 

Nr. 85 

2' KAMER - 3 oktober 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE DOOR 
DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN T.G.V. 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BESLISSING 
TOT TOEKENNING AAN DE GETROFFENE VAN 
EEN VERGOEDING, BEREKEND OP BASIS VAN 
HET BRUTOBEDRAG VAN ZIJN LOON, - GEEN 
V ASTSTELLING DAT OP DIE VERGOEDING DE
ZELFDE LASTEN ZULLEN WEGEN ALS OP HET 
LOON - GEEN VERANTWOORDING NAAR 
RECHT. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij aan het slachtoffer van 
een ongeval voor de derving van be
drijfsinkomsten t./i v. zijn tijdelijke en 
blijvende arbeidsongeschiktheid een 
vergoeding wordt toegekend, die is be
rekend op basis van het brutobedrag 
van zijn loon, zonder dat daarbij wordt 
vastgesteld dat het bedrag van de las
ten op de vergoeding even groat is als 
het bedrag van de lasten op dat loon 
(1). 

(DEVILLET, REUTER T. MOULIN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3638) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen, 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

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

van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

Om die redenen, 
voorziening. 

verwerpt 

doordat het arrest, om de materiele 
schade vast te stellen die verweerder ge

de !eden heeft ten gevolge van de inkom
stenderving tijdens de periodes van tij-

2 oktober 19894 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters, verslag
gever - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 18 en 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 
682 en 711 ); 21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 847); 
15 okt. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 103); 4 feb. 1982 
(~b~d., 1981-82, nr. 337) en 28 april 1982 
(1b1d., 1981-82, nr. 503). 
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delijke arbeidsongeschiktheid, beslist dat 
het bruto-inkomen van 2.232.580 frank 
dat verweerder tijdens de periodes van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid zou heb
ben ontvangen, niet in aanmerking mag 
worden genomen, van dat bedrag de 
door verweerder als loon of ziekte-uitke
ring werkelijk ontvangen bedragen van 
1.178.694 frank aftrekt, en derhalve de ei
sers in solidum veroordeelt tot betaling 
van een bedrag van 1.053.886 frank aan 
verweerder, op grand dat « de bestem
ming die de getroffene aan zijn inkom
sten geeft en het gebruik dat hij ervan 
maakte van geen belang zijn voor de 
vaststelling van het bedrag van de door 
de aansprakelijke te betalen vergoe
ding », 

teiWijl de vergoeding die aan de ge
troffene van een ongeval wordt toege
kend wegens inkomensderving tijdens 
de periode van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, niet mag worden berekend 
op basis van het brutoloon, tenzij de 
rechter vaststelt dat het bedrag van de 
door de getroffene op die vergoeding te 
betalen lasten gelijk is aan de lasten op 
zijn loon; het arrest derhalve, nu het 
zulks nergens vaststelt, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat de door verweerder 
geleden inkomensderving moest worden 
berekend op basis van het brutoloon dat 
hij zou hebben gekregen indien hij niet 
tijdelijk arbeidsongeschikt was geweest 
(schending van al de in het middel ver
melde bepalingen); 

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

doordat het arrest de inkomensderving 
van verweerder tijdens de periode van 
blijvende arbeidsongeschiktheid tussen 
de dag van de consolidatie en de uit
spraak van het arrest berekent op basis 
van het bruto-inkomen dat hij gedurende 
die periode zou hebben verdiend, dat is 
4.098.108 frank, en derhalve de eisers 
veroordeelt om aan verweerder het be
drag van 1.335.536 frank te betalen, dat 
is het verschil tussen het bedrag van 
4.098.108 frank en het werkelijk ontvan
gen loon, namelijk 2.762.572 frank; dat 
het arresf de inkomensderving tijdens de 
periode van blijvende arbeidsongeschikt
heid na de uitspraak van het arrest kapi
taliseert op basis van het brutojaarinko
men dat hij op die datum zou hebben 
verdiend, namelijk 906.791 frank en der
halve de eisers veroordeelt tot betaling 
van een vergoeding van 3.825.675 frank, 

terwijl de schadevergoeding wegens 
derving van bedrijfsinkomsten ten gevol
ge van de blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid van de getroffene 
niet mag worden berekend op basis van 
het bruto-inkomen, tenzij de rechter 
vaststelt dat het bedrag van de door de 
getroffene op die vergoeding te betalen 
lasten gelijk is aan het bedrag van de 
lasten op het gederfde inkomen; het ar
rest dat zulks niet vaststelt, derhalve, 
niet wettig de materii:He schade wegens 
inkomensderving van verweerder tijdens 
diens blijvende arbeidsongeschiktheid 
kon vaststellen op basis van het bruto-in
komen dat hij zonder die arbeidsonge
schiktheid zou hebben verdiend (schen
ding van al de in het middel aangewezen 
bepalingen) : 

Overwegende dat de schadever
goeding wegens derving van 
bedrijfsinkomsten niet mag worden 
berekend op basis van het brutoloon 
tenzij de rechter vaststelt dat het 
bedrag van de op de vergoeding te 
betalen lasten gelijk is aan de las
ten op het loon van de getroffene; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het zulks niet vaststelt, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de vergoeding we
gens materH!le schade die aan ver
weerder verschuldigd is wegens tij
delijke en blijvende arbeidsonge
schiktheid; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

3 okober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter: de h. Screvens - Verslaggever: de 
h. Resteau - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. A. De Bruyn. 
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Nr. 86 

2' KAMER - 3 oktober 1984 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - VER
SCHEIDENE FElTEN, SAMEN BEHANDELD OF 
BERECHT - DAAD VAN ONDERZOEK OF VAN 
VERVOLGING l.V.M. EEN VAN DIE FElTEN -
STU!TlNG - GEVOLG - VERElSTE. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERlNG- STU!TlNG VAN DE VERJARlNG 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

1" De gevolgen van de daden tot stuiting 
van de verjaring van de strafvorderig 
betreffende een misdrijf strekken zich 
niet enkel uit tot de andere misdrij
ven, die met het eerste misdrijf de uit
voering zijn van een zelfde opzet en al
dus slechts een enkel misdrijf opleve
ren, maar ook tot aile samen behan
delde of berechte misdrijven, die nauw 
met elkaar verbonden zijn door intrin
sieke samenhang (1). 

2" Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of er onder de regelmatig 
overgelegde procedurestukken stukken 
voorkomen waaruit blijkt dat de verja
ring van de strafvordering regelmatig 
is gestuit (2). (Impliciet.) 

{DRUET T. DEMARET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3702) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 en 22 

(1) Zie Cass., 5 feb. 1973 (A.C., 1973, 559), 
3 mei 1977 (ibid., 1977, 902); 23 nov. 1982 
(ibid., 1982-83, nr. 182) en 18 mei 1983 
(ibid., 1982-83, nr. 518). 

(2) Cass., 23 nov. 1982 (A.C., 1982-83, nr. 182) 
en 15 feb. 1983 (ibid., 1982-83, nr. 335). 

van ·de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis verklaart 
dat de daad waarbij de verjaring werd 
gestuit voor al de telastleggingen met in
begrip van de telastlegging die het voor
werp was van de op 25 november 1983 
door de burgerlijke partij uitgebrachte 
rechtstreekse dagvaarding (telastlegging 
d) bestond in het antwoord dat de burge
meester van Chastre op 26 april 1983 gaf 
op een kantschrift d.d. 18 april 1983 van 
de ambtenaar van het openbaar ministe
rie, en dat de daden van onderzoek of 
vervolging betreffende een van de feiten 
die gezamenlijk, tegen dezelfde beklaag
de zijn onderzocht of berecht, de verja
ring van de strafvordering stuiten ten 
aanzien van de overige feiten, op voor
waarde dat die feiten nauw verbonden 
zijn met het eerste door intrinsieke sa
menhang, 

terwijl, met toepassing van de in het 
middel vermelde bepalingen, de daden 
waarbij de verjaring van de strafvorde
ring wordt gestuit ten aanzien van een 
misdrijf, slechts gevolgen hebben voor 
'de misdrijven die onderling nauw ver
bonden zijl'), door intrinsieke samenhang, 
voor zover · ze te zamen worden onder
zocht of berecht; het onderzoek van een 
misdrijf aile daden omvat die uitgaan 
van een wettelijke bevoegde overheid en 
die ertoe strekken de bewijzen te verza
melen van het misdrijf en van de schuld 
van de dader; uit het strafdossier blijkt 
dat het onderzoek slechts betrekking 
had op de feiten die vermeld waren 
in het oorspronkelijk proces-verbaal 
nr. 86.31.29.34/82 van de rijkswachtbriga
de van Waver en die waren omschreven 
« als samenhangende feiten, ontbreken 
van een verzekering en ontbreken van 
inschrijving »; tevens blijkt dat de raad
kamer van de Rechtbank van Nijvel bij 
beschikking van verwijzing van 7 februa
ri 1983 slechts de feiten, die zijn om
schreven als « ontbreken van verzeke
ring » en « ontbreken van inschrijving », 
bij de politierechtbank aanhangig heeft 
gemaakt; de rechter, hoewel hij geen uit
spraak moet doen over de omschrijving 
van de telastlegging, niettemin kennis 
neemt van het feit zelf en zulks binnen 
de perken van de beschikking tot verwij
zing (artikel 129, eerste lid, van het Wet
hoek van Strafvordering); verweerster 
trouwens, ten gevolge van de omstandig
heid dat de politierechtbank kennis 
neemt van het feit zelf, verplicht was om 
eiser rechtstreeks te dagvaarden bij ex-
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ploot van 25 november 1983 ten einde 
hem te doen veroordelen wegens de 
overtreding die was omschreven als 
« verlies van de macht over het stuur >>; 
de burgerlijke partij die daad van vervol
ging heeft verricht na het verstrijken 
van de oorspronkelijke verjaringstermijn 
van het in de rechtstreekse dagvaarding 
omschreven misdrijf, zodat die daad de 
termijn niet rechtsgeldig heeft. kunnen 
stuiten; de voor het instellen van de 
strafvordering bevoegde overheden even
min enige daad van vervolging hebben 
verricht wat het feit betreft dat als « ver
lies van macht over het stuur >> is om
schreven, vermits het openbaar ministe
rie op geen enkel ogenblik duidelijk het 
voornemen te kennen heeft gegeven om 
een strafvervolging in te stellen wegens 
dat feit; uit het voorgaande kan worden 
afgeleid dat op de dag van de recht
streekse dagvaarding van verweerster, 
namelijk op 25 november 1983, er nog 
geen enkele daad van onderzoek of van 
vervolging was verricht met betrekking 
tot het als « verlies van de macht over 
het stuur >> omschreven feit en daarover 
evenmin een vonnis was gewezen, of
schoon het feit reeds dagtekende van 5 
mei 1982; de strafvordering wegens het 
in de rechtstreekse dagvaarding van ver
weerster omschreven feit regelmatig was 
verjaard op 4 mei 1983, en de burgerlijke 
rechtsvordering niet meer ontvankelijk 
was, nu er geen oorzakelijk verband be
stond tussen de enige, rechtsgeldig aan 
eiser verweten misdrijven en de aange
voerde schade : 

heeft doen betekenen waarbij hem 
een eveneens op 5 mei 1982 gepleeg
de overtreding van artikel 8.3, twee
de lid, van het Wegverkeersregle
ment ten laste is gelegd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zegt « ..• dat de verjaringstui
tende daad bestaat in het antwoord 
dat de burgemeester van Chastre op 
26 april 1983 heeft gegeven op een 
kantschrift van het openbaar minis
terie van 18 februari 1983; ... dat die 
daad de verjaring stuit van alle te
lastleggingen met inbebrip van de 
telastlegging d >>; 

Overwegende dat de gevolgen van 
de daden waarbij de verjaring van 
de strafvordering betreffende een 
misdrijf wordt gestuit, zich niet en
kel uitstrekken tot de andere mis
drijven die met het eerste misdrijf 
de uitvoering van een zelfde opzet 
en aldus slechts een enkel misdrijf 
vormen, maar ook tot alle samen be
handelde of berechte misdrijven die, 
zoals ten deze, onderling nauw ver
bonden zijn door intrinsieke samen
hang; 

Dat, derhalve, het proces-verbaal 
nr. 2614 d.d. 26 april 1983 van de 
rijkswacht van Waver, waarbij 
wordt geantwoord op het kantschrift 
van de politiecommissaris die de 
procureur des Konings te Nijvel 

Overwegende dat eiser, na de ver- bijstond in de uitoefening van zijn 
wijzing die door de raadkamer van ambt bij de Politierechtbank te Wa
de Rechtbank van Eerste Aanleg te ver op 16 april 1983, niet alleen de 
Nijvel was bevolen bij beschikking verjaring van de strafvordering 
van 7 februari 1983, werd vervolgd rechtsgeldig heeft gestuit ten aan
wegens twee overtredingen van de zien van de telastleggingen die zijn 
wet van 1 juli 1956 betreffende de omschreven in de ten verzoeke van 
verplichte aansprakelijkheidsverze- het openbaar ministerie betekende 
kering inzake motorrijtuigen; dat dagvaarding, maar ook regelmatig 
bovendien eiser in de ten verzoeke de verjaring heeft gestuit van het in 
van het openbaar ministerie bete- de rechtstreekse dagvaarding ten 
kende dagvaarding een overtreding laste gelegde misdrijf; 
werd verweten van artikel 3, § 1, Dat het middel niet kan worden 
van het koninklijk besluit van 31 de- aangenomen; 
cember 1953 houdende regeling no
pens de inschrijving van voertuigen; 
dat die drie aan eiser verweten mis-

Over het derde middel, 

drijven zijn gepleegd op 5 mei 1982; En overwegende dat, wat de be-
Overwegende dat verweerster bo- slissing op de strafvordering betreft, 

vendien op 25 november 1983 aan ei- de substantiele of op straffe van nie
ser een rechtstreekse dagvaarding _ tigheid voorgeschreven rechtsvor-
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men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

3 oktober 1984 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. R. de Briey 
en J.-M. Maquin-Vreux, Nijvel. 

Nr. 87 

2" KAMER - 3 oktober 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VERKEERSONGE
VAL- FOUTEN VAN TWEE BESTUURDERS
BESLISSING WAARBIJ EEN BESTUURDER AL
LEEN AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
VOOR DE SCHADE- VASTSTELLINGEN WAAR
UIT BLIJKT DAT, ZONDER DE FOUT VAN DE 
ANDERE BESTUURDER, DE SCHADE OOK ZOU 
ZIJN ONTSTAAN ZOALS ZIJ ZICH HEEFT 
VOORGEDAAN - WETTIGE BESLISSING. 

Naar recht verantwoord is het vonnis 
dat, na te hebben vastgesteld dat de 
twee bij een verkeersongeval betrok
ken bestuurders louten hebben be
gaan, beslist dat de eerste bestuurder, 
de voorranggerechtigde, een lout heeft 
begaan die niet in oorzakelijk verband 
staat met de schade, welke uitsluitend 
was veroorzaakt door de lout van de 
tweede bestuurder, de voorrangschuldi
ge, wanneer uit de vaststellingen van 
de rechter blijkt dat het ongeval, oak 
zonder de lout van de eerste bestuur
der, zou zijn gebeurd zoals het zich 
heelt voorgedaan (1). 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1983 (A.C., 1983-84, 
nr. 13) en 21 sept 1983 (ibid., 1983-84, nr. 39). 

(GUESSOUM 
T. WAUTHIER, « SOCIALE VOORZORG , C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3732) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

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

doordat het bestreden vonnis niet ant
woordt op de door eiser bij conclusie 
aangevoerde argumenten of althans 
daarop zo vaag en dubbelzinnig ant
woordt dat het Hof de bestreden beslis
sing onmogelijk op haar wettigheid kan 
toetsen, 

terwijl eiser bij conclusie voor de cor
rectionele rechtbank betoogde : 1' a) dat 
« het voor de voorrangschuldige bestuur
der volstrekt onmogelijk is de snelheid 
te beoordelen van de voorranggerechtig
de bestuurder wiens voertuig van voren 
wordt gezien; b) dat het ten deze afdoen
de is bewezen dat de snelheid van de 
voorranggerechtigde bestuurder overdre
ven was en de voorrangschuldige, die 
door _de overtredin_g v_an ~e voorrangge
rechtlgde werd m1sle1d, m diens rede
lijke verwachtingen heeft bedrogen· dat 
eiser aldus in een geval van over.rn:acht 
verkeerde en van aile aansprakelijkheid 
moet _wor~en ontslagen; 2' a) dat de om
stand1ghe1d dat men ver genoeg kan zien 
nog niet betekent dat men de snelheid 
van de voorranghebbende bestuurder 
kan beoordelen, en eiser bij conclusie be
toogde dat een voorrangschuldig bestuur
der onmogelijk de snelheid kan beoorde
len van de voorranggerechtigde wiens 
voertuig hem tegemoet komt gereden· 
b) het feit dat de voorrangschuldige be~ 
stuurder ver genoeg kan zien om de 
snelheid van de voorranggerechtigde te 
kunnen schaden, bovendien het argu
ment J?-iet beantwoordt dat de voorrang
schuldige bestuurder in zijn verwachtin
gen is bedrogen en dat laatstgenoemde 
ten deze in een geval van overmacht ver
keert, nu de snelheid van een bewegend 
voertuig niet kan worden geschat wan
neer het van voren wordt gezien; 3' dat 
a) de voorranggerechtigde bestuurder 
door zijn overtredlng van de op die 
plaats geldende snelheidsbeperking en 
dus door zijn overdreven snelheid de 
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schattingen van de voorrangschuldige 
bestuurder in de war had gestuurd, daar 
laatstgenoemde erop mag rekenen dat 
de voorranggerechtigde zijn reglementai
re verplichtingen · nakomt; b) de voor
rangschuldige bestuurder door de over
dreven snelheid van de voorranggerech
tigde in een geval van overmacht ver
keert, dat immers het bestreden vonnis 
overigens aanwijst dat laatstgenoemde 
met een overdreven snelheid heeft gere
den door hem hiervoor te straffen; 
4° « dat de voorranggerechtigde bestuur
der zijn snelheid niet had geregeld zoals 
vereist was », dat wil zeggen dat hij niet 
bijzonder voorzichtig had gereden; 5o dat 
(eiser) in zijn verwachtingen was bedro
gen doordat a) een remspoor van ver
weerders voertuig 28 meter bedraagt; 
b) de verbalisanten zelf zijn overdreven 
snelheid hebben vastgesteld; c) eiser bij 
de schatting van de snelheid mocht uit
gaan van een normaal, dat is niet foutief 
rijgedrag van de voorranggerechtigde be
stuurder, terwijl het bestreden vonnis, 
hoewel het de overdreven snelheid toe
geeft, niet antwoordt op dat betoog: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis vermeldt : « dat de fout van 
Guessoum vaststaat; dat hij bij het 
zien van het naderend voorrangge
rechtigd voertuig niet alleen de af
stand doch ook de snelheid ervan 
had moeten schatten en met die, 
zelfs overdreven, snelheid rekening 
had moeten houden; ... dat nochtans 
ten deze Guessoum, die een vol
doende afstand kon overzien en die 
voor W authier een plotselinge en 
niet te voorziene hindernis oplever
de, door die snelheid van 70 tot 80 
kilometer per uur niet in zijn ver
wachtingen kon zijn bedrogen; dat 
Guessoum volledig aansprakelijk 
moet worden gesteld voor het onge
val »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zegt « ... dat de voorrang
schuldige Guessoum Rene (thans ei
ser) stopt aan het kruispunt van de 
rues Decoux en de Couillet; dat hij 
zijn voertuig opnieuw in beweging 
brengt op het ogenblik dat hij links, 
op 60 meter afstand, het door W au
thier Andre (thans verweerder) be
stuurde voertuig ziet naderen; dat 
het voertuig van Guessoum Rene 
wordt aangereden door het voertuig 

van W authier Andre; dat laatstge
noemde toegeeft met een snelheid 
van 70 tot 80 kilometer per uur te 
hebben gereden, hoewel de snelheid 
beperkt was tot 60 kilometer per 
uur; ·'· dat Guessoum (thans eiser) 
ver genoeg kon zien om de snelheid 
te kunnen beoordelen van het door 
Wauthier Andre (thans verweerder) 
bestuurde voertuig; ... dat het voer
tuig van Guessoum door het kruis
punt op te rijden, een niet te voor
ziene hindernis vormde voor W au
thier »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat de redengeving van de 
eerste rechter overneemt, door die 
vermeldingen en consideransen on
dubbelzinnig antwoordt op de in het 
middel weergegeven conclusie van 
eiser; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, ofschoon 
het toegeeft dat verweerder een overtre
ding heeft begaan door overdreven snel
heid (E) waarvoor hij werd gestraft, 
nalaat het oorzakelijk verband vast te 
stellen dat, gelet op de gegevens van de 
zaak, bestond met de door eiser geleden 
schade, 

terwijl uit de vaststaande gegevens 
van het dossier blijkt dat de overdreven 
snelheid van de voorranggerechtigde be
stuurder tot gevolg heeft gedad dat eiser 
werd misleid, daar hij de overtreding 
van de voorranggerechtigde niet kon en 
moest voorzien; de fout van de voorrang
gerechtigde bijgevolg het gewettigde ver
trouwen in de naleving van de wegver
keersregels door de andere weggebrui
kers heeft geschokt; er dus wel degelijk 
een rechtstreeks en noodzakelijk oorza
kelijk verband bestaat tussen die fout en 
de schade ven eiser : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, enerzijds, in de redengeving 
zoals ze wordt weergegeven in het 
antwoordt op het eerste middel, ver
meldt dat Guessoum rekening had 
moeten houden met de - zelfs over
dreven - snelheid van het voor-
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ranggerechtigde voertuig, en dat het 
bestreden vonnis anderzijds vast
stelt dat verweerder << toegeeft met 
een snelheid van 70 tot 80 kilometer 
per uur te hebben gereden, ofschoon 
de snelheid beperkt is tot 60 kilo
meter per uur »; 

Dat uit die vaststellingen en ver
meldingen blijkt dat de schade zich 
ook zonder de fouten van verweer
der zou hebben voorgedaan, zoals ze 
werd verwezenlijkt; 

Dat het bestreden vormis aldus de 
beslissing dat de schade niet in 
noodzakelijk oorzakelijk verband 
staat met de aan Andre Wauthier 
verweten feiten, naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de be
slissing op de strafvordering betreft, 
de substantiEHe of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

3 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal - Advocaten : mrs. Chardon en 
Coulonvaux, Charleroi, en mr. A. Houte
kier. 

Nr. 88 

2• KAMER - 3 oktober 1984 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF· 
VORDERING - STUITING VAN DE VERJARING 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 

2° WEGVERKEER VLUCHTMISDRIJF -
WEGVERKEERSWET, ART. 33, § 1 - STRAF. 

3° STRAF - OVERTREDING VAN BIJZONDE· 
RE WETTEN OF VERORDENINGEN - VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - LJ(;HTERE 
STRAF DAN HET BEPAALDE MINIMUM AL
LEEN ALS DAARIN UITDRUKKELIJK BIJ DIE 
WETTEN OF VERORDENINGEN IS VOORZIEN. 

4° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 
ART. 38, § 1 - VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN - VEREISTEN. 

1• Het Hoi van Cassatie is bevoegd om 
na te gaan of er onder de regelmatig 
overgelegde procedurestukken stukken 
zijn waaruit blijkt dat de verjaring van 
de strafvordering regelmatig is gestuit 
(1). 

2• Onwettig want lager dan het wette
lijke minimum is de veroordeling tot 
een geldboete van minder dan 100 
frank, wegens het vluchtmisdrijf be
doeld in art. 33, § 1, Wegverkeerswet 
(2). 

a· Inzake overtreding van bijzondere 
wetten of verordeningen mag, oak al 
zijn er verzachtende omstandigheden 
aanwezig, een lichtere dan de bepaalde 
minimumstraf slechts worden opge
Jegd indien daarin uitdrukkelijk bij die 
wetten of verordeningen is voorzien 
(3). (Art. 100, eerste lid, Sw.) 

4• Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen wegens overtreding van art. 8.3 
Wegverkeersreglement, kan, op grand 
van art. 38, § 1, Wegverkeerswet, 
slechts worden uitgesproken als de be
klaagde binnen een jaar v66r het mis
drijf driemaal is veroordeeld wegens 
overtreding van de wegverkeersregle
menten (4). 

(1) Cass., 23 nov. 1982 en 15 feb. 1983 
(A.C., 1982-83, nrs. 182 en 338) en 3 okt. 1984, 
A.R. nr. 3702 (ibid., 1984-85, nr. 86). 

(2) Cass., 14 feb. 1984 (A.C., 1983-84, nr. 330). 

(3) Cass., 3 mei 1976 (A.C., 1976, 983); 24 feb. 
1981 (ibid., 1980-81, nr. 717) en 27 juni 1984 
(ibid., 1983-84, nr. 616). 

( 4) Cass., 20 juli 1983 (A. C., 1982-83, nr. 608). 
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(PROCUREUR DES KON!NGS TE BRUSSEL 
T. VINCKX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3757) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 mei 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 68 van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968, 22 en 25 van de wet van 17 
april 1878 houdende de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat de strafvordering wegens over
tredingen van de Wegverkeerswet en 
van de wegverkeersreglementen verjaart 
door verloop van een jaar, te rekenen 
van de dag waarop die overtredingen 
zijn gepleegd, en dat het bestreden von
nis veroordelingen uitspreekt tegen be
klaagde, 

terwijl de in dat vonins bedoelde verja
ringstuitende daad niet is verricht bin
nen de termijn : 

Overwegende dat het Hof moet 
nagaan of er onder de regelmatig 
overgelegde procedurestukken stuk
ken voorkomen waaruit blijkt dat de 
verjaring van de strafvordering re-· 
gelmatig is gestuit; 

Overwegende dat die verjaring re
gelmatig is gestuit op 17 januari 
1984 door de betekening van de akte 
van hager beroep van het openbaar 
ministerie aan beklaagde, daar de 
aan verweerder verweten verkeers
overtredingen zijn gepleegd op 25 
februari 1983; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, 97 van 
de Grondwet en 33, § 1, van de Wegver
keerswet, 

doordat het bestreden vonnis de schul
dige die is veroordeeld wegens overtre
ding van artikel 33, § 1, van die wet (te
lastlegging A) een geldboete van dertig 
frank of een vervangende gevangenis
straf van 3 dagen oplegt, 

terwijl de dader van een dergelijke in
breuk wordt gestraft met gevangenis
straf van acht dagen tot twee maanden 
en met een geldboete van 100 tot 1.000 
frank of met een van die straffen aileen : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 33, § 1, van de Wegverkeerswet 
met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee maanden en met geldboete 
van 100 frank tot 1.000 frank of met 
een van die straffen alleen wordt ge
straft, zonder dat verzachtende om
standigheden in aanmerking kun
nen worden genomen, elke bestuur
der van een voertuig of van een dier 
die, wetend dat dit voertuig of dit 
dier oorzaak van, dan wel aanlei
ding tot een ongeval op een openba
re plaats is geweest, de vlucht 
neemt om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, zelfs 
wanneer het ongeval niet aan zijn 
schuld te wijten is; · 

Dat bijgevolg het vonnis, nu het 
verweerder wegens overtreding van 
artikel 33 van de Wegverkeerswet 
veroordeelt tot een lagere geldboete 
dan 100 frank, de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 8 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en 38, § 1, van de Wegverkeerswet, 

doordat het bestreden vonnis de schul
dige die is veroordeeld wegens overtre
ding van artikel 8.3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 (telastleg
ging B) voor een duur van vijftien dagen 
vervallen verklaart van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig, 

terwijl artikel 38, § 1, van de Wegver
keerswet bepaalt dat bij veroordeling 
wegens overtreding van politie over het 
wegverkeer of wegens een verkeersonge
val en, voor zover het misdrijf of het on
geval aan het persoonlijk toedoen van de 
dader te wijten is, de rechter verval van 
het recht tot het besturen van een voer
tuig, een luchtschip en het geleiden van 
een rijdier kan uitspreken: 1° indien de 
veroordeling wordt uitgesproken wegens 
overtreding van de artikelen 33, 34 of 35 
(van die gecoordineerde wetten) of we
gens doding of verwonding; 2o indien de 
schuldige binnen een jaar vo6r het mis-
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drijf driemaal is veroordeeld wegens eni
ge overtreding van de reglementen be
treffende de politie over het wegverkeer; 
3° indien de veroordeling wordt uitge
sproken wegens een van de speciaal 
door de Koning als zodanig aangewezen 
zware overtredingen van de reglementen 
uitgevaardigd op grand van de gecoi:irdi
neerde wetten; geen enkele van die voor
waarden aanwe~i~ was : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 38, § 1, van de Wegverkeers
wet, de rechter bij de veroordeling 
wegens overtreding van politie over 
het wegverkeer of wegens een ver
keersongeval en voor zover het mis
drijf of het ongeval aan het persoon
lijk toedoen van de dader te wijten 
is, verval van het recht tot het be
sturen van een voertuig, een lucht
schip en het geleiden van een rijdier 
kan uitspreken voor een duur van 
ten minste vijftien dagen en ten 
hoogste vijf jaar: 1o indien de ver
oordeling wordt uitgesproken we
gens overtreding van de artikelen 
33, 34 of 35 of wegens doding of ver
wonding; 2° indien de schuldige bin
nen een jaar v66r het misdrijf drie
maal is veroordeeld wegens enige 
overtreding van de reglementen be
treffende de politie over het wegver
keer; 3° indien de veroordeling 
wordt uitgesproken wegens een van 
de speciaal door de Koning als zoda
nig aangewezen zware overtredin
gen van de reglementen uitgevaar
digd op grond van die wet; 

Overwegende dat het vonnis bijge
volg, nu het verweerder wegens de 
telastlegging B voor een duur van 
vijftien dagen vervallen verklaart 
van het recht tot het besturen op de 
openbare weg van een motorvoer
tuig behorende tot de categorieen A 
tot F, ofschoon geen van de bij arti
kel 38, § 1, van de Wegverkeerswet 
bepaalde voorwaarden ten deze ver
vuld is, de in het middel aangewe
zen bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel, zit
ting houdende in hoger beroep. 

3 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Velu, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 89 

2• KAMER - 3 oktober 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDER!NG - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN, GEPLEEGD IN BELGIE EN IN HET 
BUITENLAND - MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE IN HET BUITENLAND GE
PLEEGDE MISDRIJVEN - STRAF NAAR RECHT 
VERANTWOORD DOOR DE IN BELG!E GE
PLEEGDE MISDRIJVEN - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELF. RECHT
BANK - BESLISSING VAN EEN RECHTER IN 
RAADKAMER - ZAAK NADIEN GEBRACHT 
VOOR DEZELFDE RECHTER, ALS LID VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - WETTIG
HEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN 
VERWEER VOOR DE EERSTE RECHTER - MID
DEL ZONDER VERBAND MET DE BEVOEGD
HEID EN NIET AAN DE APPELRECHTER OVER
GELEGD - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° RECHTBANKEN- GESLOTEN DEUREN 

- OPENBAARHEID VAN HET DEBAT TER TE
RECHTZITTING GEVAARLIJK VOOR DE ZEDEN 
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

Om die redenen, vernietigt het be- 5° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - DE 

streden VOnnis; beveelt dat Van dit RECHTER KAN ENKEL BESLISSEN OVER ZA-



Nr. 89 HOF VAN CASSATIE 199 

KEN DIE HEM ZIJN OPGEDRAGEN - DE 
RECHTER MOET BESLISSEN, ZELFS INDIEN 
DERDEN IN DE VERVOLGING KUNNEN BE
TROKKEN ZIJN. 

1" Wanneer een enkele straf is uitgespro
ken voor verscheidene misdrijven die 
deels in Belgie deels in het buitenland 
zijn gepleegd, is niet ontvankelijk, bij 
gebrek aan belang, de vordering tot 
cassatie van de beslissing op de straf
vordering, die is gegrond op een mid
del dat enkel betrekking heeft op de in 
het buitenland gepleegde misdrijven, 
nu de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door de in Belgie 
gepleegde misdrijven (1). 

2" Geen enkele wetsbepaling noch enig 
algemeen rechtsbeginsel verbiedt dat 
de rechter die in raadkamer over de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis van een beklaagde heeft beslist, 
vervolgens als lid van de correctionele 
rechtbank van dezelfde zaak kennis 
neemt (2). 

3" Een middel dat geen betrekking heeft 
op de bevoegdheid maar enkel op de 
uitoefening van het recht van verdedi
ging voor de eerster echter, en dat niet 
aan de rechter in hoger beroep is over
gelegd, · kan niet voor het eerst voor 
het Hoi worden voorgedragen (3). 

4" De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of de openbaarheid van 
het debat op de terechtzitting gevaar
lijk is voor de zeden (4). (Art. 96 Gw.; 
art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens.) 

betrokken zijn (6). (Artt. 145, 147, 172, 
182 en 199 Sv.; art. 1 wet 17 april 1878.) 

(DECHEF) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3871) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juli 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat eiser is veroordeeld, onder meer 

. we gens in Frankrijk gepleegde feiten, 
terwijl hij zich niet herinnert in het dos
sier een uittreksel uit de Franse wetge
ving te hebben gevonden waaruit zou 
blijken dat de bewezen geachte feiten 
die in 1980 in Frankrijk werden gepleegd 
tijdens een vakantiekamp in de Vogez.en, 
door de Franse wet worden gestraft : 

Overwegende dat eiser tot een en
kele straf is veroordeeld ter zake 
dat hij zich in Belgie en Frankrijk, 
tussen 1979 en 1983, schuldig heeft 
gemaakt aan 1) aanranding van de 
eerbaarheid, met geweld of bedrei
ging gepleegd op minderj arigen, van 
wie sommigen beneden en anderen 
hoven de volle leeftijd van zestien 
jaar waren, terwijl h:j behoorde tot 
degenen die over de slachtoffers ge
zag hebben; 2) aanslag tegen de ze
den doordat hij, ten einde eens an
ders driften te voldoen, de ontucht, 
.het bederf op de prostitutie van een 
minderjarige van het mannelijke of 

5" De strafrechter mag enkel beslissen vrouwelijke geslacht, wiens staat 
over de hem opgedragen zaken, mal'!!:. · d · · h 'd h b k d 
hij moet erover beslissen (5); zelfs in- van mm erJarig el em e en 
dien derden in de vervolging kunnen was, heeft opgewekt, vergemakke-

---------------llijkt of begunstigd, met de omstan
digheid dat ten minste een van de 
minderjarigen geen voile veertien 
jaar oud was, 3) openbare schennis 
van de goede zeden door handelin
gen die de eerbaarheid kwetsen met 
de omstandigheid dat de feiten zijn 
gepleegd in tegenwoordigheid van 
minderjarigen beneden de voile leef
tijd van zestien jaar; 

(1) en (5) Zie Cass., 14 dec. 1983, A.R. 
nr. 3213 (A.C., 1983-84, nr. 204). 

(2) Cass., 19 jan. 1982 (A.C., 1981-82, nr. 303); 
zie Cass., 4 april 1984 (A.C., 1983-84, nr. 448) en 
de cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, 
448. 

(3) Cass., 22 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 305); 
zie Cass., 9 sept. 1981 en 2 juni 1982 
(A.C., 1981-82, nrs. 19 en 586); 21 sept. 1982 en 
21 jan. 1983 (ibid., 1982-83, nrs. 53 en 294). 1-----------------

(4) Cass., 7 sept. 1959 (Bull. en Pas., 1960, I, (6) Cass., 10 dec. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 
18). 444) en 26 jan. 1970 (A.C., 1970, 468). 
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. Overwegende dat het middel 
slechts betrekking heeft op de in 
Frankrijk gepleegde misdrijven; dat 
de uitgesproken straf naar recht 
verantwoord blijft door de bewezen 
verklaarde misdrijven die in het ge
rechtelijk arrondissement Marche
en-Famenne en elders in Belgie zijn 
gepleegd; 

Dat derhalve het middel niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat eiser is veroordeeld door de Cor
rectionele Rechtbank te Marche-en-Fa
menne, 

terwijl, eerste onderdeel, die rechtbank 
uitspraak deed onder het voorzitterschap· 
van mevr. Soeur die in deze hoedanig
heid reeds zitting had gehouden in de 
raadkamer van die rechtbank van eerste 
aanleg naar aanleiding van de maande
lijkse bevestigingen van het tegen hem 
verleende bevel tot aanhouding, 

tweede onderdeel, de vraag die v66r de 
sluiting van de debatten gewoonlijk 
wordt gesteld, namelijk • hebt u nog iets 
aan uw verdediging toe te voegen? », op 
de laatste terechtzitting van de recht
bank niet is gesteld, zodat eiser, in strijd 
met artikel 8.3 (lees : 6.3, littera d) van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, niet de gelegenheid heeft 
gekregen om te vragen dat getuigen a 
decharge zouden worden verhoord : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen enkele 

wetsbepaling noch enig algemeen 
rechtsbeginsel verbiedt dat de rech
ter die in raadkamer over de hand
having van de voorlopige hechtenis 
van een beklaagde heeft beslist, 
daarna als lid van de correctionele 
rechtbank uitspraak doet in de zaak 
van dezelfde beklaagde; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 
W at het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat eiser niet voor 

het eerst voor het Hof een middel 
kan voordragen waarin hij de nietig
heid van de voor de eerste rechter 
gevoerde rechtspleging en de schen
ding van het recht van verdediging 
aanvoert, wanneer hij voor het hof 

van beroep zijii verweermiddelen 
over de zaak zelf heeft voorgedra
gen en uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat hij de beweerde schending voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser is veroordeeld; 

terwijl, eerste onderdeel, zowel de cor
rectionele rechtbank als het hof van be
roep de zaak in strijd met de in artikel 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden vervatte regel dat de 
zaak in het openbaar wordt behandeld, 
met gesloten deuren te hebben behan
deld ofschoon eiser noch verkrachting 
noch sexuele betrekkingen ten laste wa
ren gelegd, 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
heeft geweigerd de door eiser opgeroe
pen en op de zitting tegenwoordige getui
gen a decharge te ondervragen ; 

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

stukken blijkt dat de correctionele 
rechtbank en het hof van beroep het 
sluiten der deuren hebben bevolen 
op grond dat de openbare behande
ling van de zaak en de openbaar
heid van de debatten gevaar konden 
opleveren voor de goede zeden; dat 
de feitenrechters nagaan of de open
baarheid van de terechtzitting ge
vaar oplevert voor de goede zeden; 

Dat het eerste onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser tijdens de 
debatten op de terechzitting om het 
verhoor van getuigen a decharge 
heeft verzocht; 

Dat het tweede onderdeel feite
lijke grondslag mist; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leld dat het hof van beroep eiser heeft 
veroordeeld op grond van het verslag 
van een psychiater van de verdediging 
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die bij vergrssmg in de plaats van een 
sexoloog was aangewezen, 

terwijl het hof van beroep slechts re
kening heeft gehouden met de voor eiser 
negatieve punten van dat verslag en 
geen acht heeft geslagen op het geheel 
van de bevindingen van die deskundige, 
zodat, mede gelet op de vijandige gezind
heid van de magistraten van het hof van 
beroep of van een onder hen jegens be
klaagde, eiser geen recht heeft gehad op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank: 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
geen enkele considerans van het ar
rest blijkt dat het hof van beroep 
zijn overtuiging heeft gegrond op 
het in het middel bedoelde deskun
digenverslag; dat, anderzijds, uit 
geen enkel gedingstuk blijkt dat een 
of alle magistraten van het hof van 
beroep eiser vijandig gezind waren; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over bet vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser is veroordeeld terwijl alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet, dat niette
min mevrouw Colson, de moeder van Oli
vier Brialmont, niet wordt vervolgd of
schoon zij mededader is van of mede
plichtige is aan de feiten waarvoor eiser 
is veroordeeld, en dat tegen Christian 
Lefrancq geen onderzoek is ingesteld, of
schoon hij aan de basis ligt van het te
gen eiser gesmede complot en waar
schijnlijk wapen- of drugtrafikant is : 

Overwegende dat de strafrechter 
enkel uitspraak kan doen over de 
zaken die aan hem worden voorge
legd; dat hij daarover uitspraak 
moet doen, zelfs in de onderstelling 
dat ook tegen derden vervolgingen 
kunnen worden ingesteld; 

Overwegende dat het middel 
waarbij de beslissing die deze wette
lijke verplichting in acht heeft gena
men, wordt bekritiseerd op grond 
van feiten die met de zaak van eiser 
geen verband houden en geen in
vloed hebben op de wettigheid van 
het arrest, niet ontvankelijk is bij 
ge brek aan be lang; 

Over bet zesde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser is veroordeeld terwijl: 1° het 

hof van beroep onmogelijk uitspraak kon 
doen en niet over de nodige stukken be
schikte om te beslissen in de zaak; z• de 
straf de perken van een rechtvaardige 
bestraffing te buiten gaat; a· het slachtof
fer zijn verklaringen heeft ingetrokken; 
4• het proces veeleer werd gevoerd over 
een opvoedingssysteem en zelfs bijna 
een politiek prbces was; 5• artikel 9 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden bepaalt dat een ieder 
recht heeft op vrijheid van gedachte, ge
weten en godsdienst; 6• het hof van be
roep geen rekening heeft gehouden met 
de evolutie van het begrip eerbaarheid : 

Overwegende dat het middel, of
wel wegens onduidelijkheid ofwel 
omdat het kritiek oefent op de feite
lijke beoordeling van de rechter, 
niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

3 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 90 

2' KAMER - 3 oktober 1984 

HOF VAN ASSISEN - ARREST TOT VER
WIJZING DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESCHULD!GDE BINNEN V!JITIEN DAGEN NA 
DE BETEKENING VAN DAT ARREST ONDER 
ZOEK DOOR HET !IOF 
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Op het cassatieberoep dat de beschuldig
de tegen het arrest tot verwijzing naar 
het hoi van assisen heeft ingsteld 
v66r het verstrijken van vijftien dagen 
na de betekening en van de termijn 
van art. 296 Sv., doet het Hoi enkel 
uitspraak over de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid van de on
derzoeksgerechten en van het hoi van 
assisen en onderzoekt het de nietighe
den die zijn bepaald in art. 299 Sv. of 
die voortvloeien uit niet-inachtneming 
van de wetten tot invoering van een ' 
behandeling op tegenspraak voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling en 
tot regeling van het taalgebruik voor 
die kamer (1). (Artt. 299 en 416 Sv.) 

(ALOUACHE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3886) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 augustus 1984 ge
wezen door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Brussel waarbij eiser wordt 
verwezen naar het hof van assisen 
van de provincie Brabant en waarbij 
de tegen hem verleende beschikking 
tot gevangenneming wordt beves
tigd: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing van het 
arrest waarbij eiser naar het hof 
van assisen wordt verwezen : 

Overwegende dat op het cassatie
beroep dat de beschuldigde tegen 
het arrest tot verwijzing naar het 
hof van assisen heeft ingesteld v66r 
het verstrijken van vijftien dagen 
na de betekening en van de termijn 
van artikel 296 van het W etboek van 
Strafvordering, het Hof enkel uit
spraak doet over de schending van 
de wetten inzake bevoegdheid van 
de onderzoeksgerechten en van het 
hof van assisen en de nietigheden 
onderzoekt die zijn bepaald in arti
kel 299 van het W etboek van Straf-

(1) Zie Cass., 18 juni l980 (A.C, l979-80, 
nr, 655). · 

vordering of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een behandeling op 
tegenspraak voor de kamer van in
beschuldigingstelling en tot regeling 
van het taalgebruik voor die kamer: 

Overwegende dat het arrest de 
wet in geen enkel opzicht schendt 
en niet is aangetast door een van de 
nietigheden waarvan het onderzoek 
in de huidige stand van zaken aan 
het Hof is opgedragen; ·. 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing van pet 
arrest waarbij de beschikking tot 
gevangenneming wordt bevestigd : 

Overwegende dat de substantiE~le 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeem
komstig de wet is gewezen; 

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

3 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijk]ui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 91 

1 • KAMER - 4 oktober 1984 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

- KWALIFICATIE IN RECHTE VAN DE FElTEN 
DOOR DE ElSER - VASTSTELLING DOOR DE 
AANGESPROKEN BURGERLIJKE RECHTER 
DAT DIE ZELFDE FElTEN DOOR DE STRAF
RECHTER ONDER EEN ANDERE KWALIFICA
TIE ZIJN ONDERZOCHT - VASTSTELLING IN 
FEITE. 

De burgerlijke rechter oordeelt in feite 
en derhalve onaantastbaar of de feiten 
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die de eiser onder een bepaalde kwali
ficatie ten laste van de tegenpartij in 
rechte inroept, dezelfde zijn als die 
welke door de strafrechter onder een 
andere kwalificatie ten laste van die
zelfde tegenpartij werden onderzocht 
(1). 

(BORMANS T. VANLOFFELT, KORTLEVEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4301) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 december 1982 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
van het gezag van gewijsde in strafza
ken, opgenomen in artikel 4 van de wet 
vail 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

der al hun aspecten werden onderzocht, 
zijn schade terugvordert voor de burger
lijke rechtbank; dat volgens de vast
staande rechtspraak van het Hof van 
Cassatie een vordering tot schadevergoe
ding voor de burgerlijke rechtbank niet 
toelaatbaar is op grond van inbreuken 
die door eiser anders worden omschre
ven, doch zich vereenzelvigen met deze 
waarvoor de beklaagde reeds werd vrij
gesproken, hetgeen in casu ontegenspre
kelijk het geval is; dat, gelet op het straf
rechtelijk gewijsde, de oorspronkelijke 
vorderingen van de partijen dienen te 
worden afgewezen als zijnde niet ont
vankelijk, 

terwijl de vrijspraak van verweerster 
uitgesproken door de Politierechter te 
Maaseik bij vonnis van 6 juni 1978 
slechts gezag van gewijsde heeft en erga 
omnes geldt met betrekking tot de feiten 
hernomen in de telastleggingen welke 
door het definitief geworden strafvonnis 
niet bewezen werden verklaard; in casu 
de· oorspronkelijke civiele vordering tot 
schadevergoeding van eiser, zoals zij 
voor de burgerlijke rechter tegen ver
weerders werd ingesteld, gegrond is op 
het feit dat tweede verweerster (overeen
komstig artikel 12.3.1 van het Wegver
keersreglement) voorrang van rer.hts 
moest verlenen aan eiser; dit feit geens
zins het voorwerp uitmaakt van de te
lastleggingen A en B, waarvoor verweer
ster werd vervolgd en door de strafrech
ter definitief werd vrijgesproken; bedoel
de telastleggingen immers enkel het feit 
van slagen en verwondingen (telastleg
ging A) en het feit, als bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren, verzuimd te 
hebben voorrang te verlenen aan de an
dere weggebruikers (telastlegging B), tot 
voorwerp hebben; het feit de voorrang 
van rechts niet verleend te hebben niet 
hetzelfde is als een maneuver te hebben 
uitgevoerd; het vonnis bijgevolg niet wet
tig het gezag van gewijsde, verbonden 
aan voormelde vrijspraak door de straf
rechter, aanneemt om de oorspronkelijke 
burgerlijke vordering van eiser als niet 
ontvankelijk af te wijzen (schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van het ge
zag van gewijsde in strafzaken, beves
tigd door artikel 4 van de wet van 17 
april 1978 houdende voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering): 

doordat het vonnis de door eiser tegen 
de verweerders ingestelde vordering tot 
betaling ener som van 40.625 frank on
oritvankelijk verklaart op de gronden : 
dat de politierechter verweerster heeft 
vrijgesproken bij vonnis van 6 juni 1978, 
terwijl hij eiser bij verstek veroordeelde 
op grond van de hem ten laste gelegde 
feiten; dat eiser hoger beroep instelde te
gen voormeld vonnis van 6 juni 1978 van 
de politierechter en hij bij vonnis van 31 
mei 1979 van de Correctionele Recht
bank te Tongeren werd vrijgesproken; 
dat dit vonnis van 31 mei 1979 niet aan 
de rechtbank wordt voorgelegd, doch 
partijen niet betwisten dat het inmiddels 
kracht van gewijsde heeft; dat voormeld 
vonnis van 31 mei 1979 volgens de par
tijen eveneens overwoog : « Overwegende 
dat (verweerster) en (verweerder) defini
tief zijn vrijgesproken en buiten zake 
dienen gesteld »; dat bijgevolg zowel ei
ser als verweerster reeds voor de feiten 
die ten grondslag liggen van onderhavige 
vorderingen werden vrijgesproken door 
de bevoegde strafrechtbank; dat die vrij
spraken erga omnes gelden en de open
bare orde raken; dat eiser dan ook tever
geefs, zij het dan onder een andere 
kwalificatie, doch op grond van dezelfde 
feiten die reeds door de strafrechter on-

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat verweerster met betrekking 
tot het verkeersongeval van 2 no

---------------1 vember 1977 door de strafrechter, 
(1) Zie Cass., 7 juni 1977 (A.C., 1977, 1035). bij in kracht van gewijsde gegaan 
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vonnis, werd vrijgesproken van de 
telastleggingen : onopzettelijk toe
brengen van slagen en verwondin
gen en, met samenhang, als be
stuurder die een maneuver wil uit
voeren, geen voorrang te hebben 
verleend aan de andere weggebrui
kers; 

Dat eiser stelt dat zijn rechtsvor
dering voor de burgerlijke rechter 
hierop steunde dat verweerster geen 
voorrang van rechts had verleend, 
en dat dit feit een ander feit is dan 
dat waarvoor zij werd vrijgespro
ken, namelijk een maneuver te heb
ben uitgevoerd; 

Overwegende dat de appelrechters 
evenwel in feite en derhalve onaan
tastbaar vaststellen dat de feiten die 
eiser onder een andere kwalificatie 
aanvoert, dezelfde zijn als die welke 
door de strafrechter onder al hun 
aspecten werden onderzocht; 

Dat het middel dat opkomt tegen 
die onaantastbare beoordeling van 
de feitenrechter niet ontvankelijk is; 

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

4 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Houte
kier. 

Nr. 92 

1' KAMER - 4 oktober 1984 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
BURGERLIJKE ZAKEN - OMSTANDIGE OPGA
VE VAN DE KOSTEN - VERZUIM - NIETIG
HEID VAN DE AKTE - VEREISTEN. 

2° GERECHTSKOSTEN BURGERLIJKE 

ZAKEN - EXPLOOT VAN BETEKENING - OM
STANDIGE OPGAVE VAN DE KOSTEN - VER
ZUIM - NIETIGHEID VAN DE AKTE - VER
EISTE. 

3° IMMUNITEIT (DIPLOMATIEKE EN 
CONSULAIRE) - VERHURING VAN ON
ROERENDE GOEDEREN - IMMUNITEIT VAN 
RECHTSMACHT - DRAAGWIJDTE. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT - VERHURING 
VAN ONROERENDE GOEDEREN - IMMUNI
TEIT VAN RECHTSMACHT- DRAAGWIJDTE. 

5° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME
NE BEGRIPPEN - DIPLOMATIEKE IMMUNI
TEIT - VERHURING VAN ONROERENDE GOE
DEREN- IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT
DRAAGWIJDTE. 

1" en 2" De nietigheid die in art. 43 
Ger. W. wordt bepaald, o.m. in verband 
met de omstandige opgave der kosten, 
kan slechts ingeroepen worden indien 
hij voor wie het exploot is bestemd, 
bewijst in zijn belangen te zijn ge
schaad. (Artt. 43, 860, 861 Ger.W.) 

3", 4" en 5" De vordering die tot voorwerp 
heeft betaling te bekomen van huur
lasten en kosten betreffende een prive
appartement betrokken door een diplo
matiek ambtenaar is geen vordering 
die een zakelijke aktie inhoudt in de 
zin van art. 31, lid 1, Verdrag van We
nen van 18 april 1961, zodat die ambte
naar, wat die vordering betreft, immu
niteit van rechtsmacht geniet. 

{HILDEBRAND T. CHAMPAGNE) 

Procureur-generaal Krings heeft in 
substantie gezegd: 

Eiser maakte deel uit van het Gezant
schap van de Bondsrepubliek Duitsland 
te Brussel (Nato). 

Hij huurde een appartement te Brus
sel en, bij het verlaten van deze waning, 
is gebleken dat hij onkosten verschul
digd bleef wegens huurlasten. 

Hij werd daartoe door verweerder ge
dag-vaard en eerst bij verstek veroor
deeld. Op verzet vroeg hij de taalwijzi
ging (uit het Nederlands in het Frans), 
deed hij de diplomatieke immuniteit 
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gelden en besloot hij tevens tot de onge
grondheid van de vordering. 

In hoger beroep werd de oorspronke
lijke vordering uitgebreid tot huurscha
de. 

De rechter in hoger beroep heeft de 
immuniteitsexceptie verworpen, de oor
spronkelijke vordering gedeeltelijk ge
grond bevonden en alvorens over de uit
breiding van de vordering, die ontvanke
lijk werd verklaard, uitspraak te doen, 
een deskundige aangesteld. 

Verweerder werpt de niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening op, omdat 
het exploot van betekening van het cas
satieberoep ongeldig zou zijn. 

Op die exceptie heeft eiser geant
woord. 

De exceptie bestaat er in dat het af
schrift van het exploot dat verweerder 
ter hand werd gesteld enkel een globale 
opgave van de kosten van de betekening 
bevat en geen « omstandige » opgave. 

Verweerder beweert dat hij daardoor 
geschaad wordt omdat, bij veroordeling 
tot de kosten, hij niet kan nagaan of al 
de ingeroepen kosten wettelijk verant
woord zijn. Hij kan dus in dat verband 
zijn verweer niet doen gelden. 

Eiser antwoordt op die exceptie met 
twee bedenkingen : 

1. Hij doet eerst gelden dat er twee be
palingen zijn die met dit vraagstuk ver
band houden: enerzijds art. 45 Ger.W. en 
anderzijds art. 523 Ger.W. 

Die twee bepalingen zijn niet overeen
stemmend. Er is zelfs klaarblijkelijk een 
tegenstrijdigheid, m.a.w. er is een gebrek 
aan coordinatie. De eerste bepaling komt 
voort uit de oude wetgeving betreffende 
de rechtspleging, terwijl de tweede let
terlijk overgenomen werd uit de wet van 
1963, die het statuut van het ambt van 
de gerechtsdeurwaarders bevat. 

Zoals eiser opmerkt moet men de voor
keur geven aan de bepaling van art. 523 
die meer speciaal is dan art. 45. 

W elnu de bepaling van art. 523 maakt 
een onderscheid tussen het origineel en 
het afschrift. Dezelfde opgave van kosten 
moet niet op beide stukken voorkomen. 
Op het afschrift moet hoofdzakelijk mel
ding worden gemaakt van de vergoedin
gen die aan de deurwaarder toekomen, 
terwijl een meer omstandige opgave van 
de kosten op het origineel moet worden 
vermeld. 

Ten deze blijkt zulks te zijn gebeurd. 

2. De tweede opmerking van eiser is 
dat de melding van de kosten vooral van 
belang is voor de rechter, die moet na
gaan of al de kosten die in rekening wor
den gebracht, verantwoord zijn. 

Verweerder kan in geen geval schade 
oplopen wegens het te kort aan meldin
gen in verband met de kosten. 

Overigens mocht verweerder in dat 
verband enig nadeel ondergaan, dan zou 
het voor die partij volstaan de rechter te 
doen opmerken dat de kosten van het 
exploot niet te zijnen laste mogen gelegd 
worden, omdat ze niet verantwoord zijn. 

Ten deze heeft verweerder klaarblijke
lijk de gelegenheid gehad kennis te ne
men van het dossier dat ter griffie be
rust en waarin de originele stukken 
voorkomen. Verweerder beweert overi
gens niet dat bepaalde kosten niet te zij
nen laste mogen gelegd worden en heeft 
dan geen schade geleden. 

De exceptie kan derhalve niet worden 
aangenomen. De opmerkingen van eiser 
zijn in dat verband gegrond. 

Eiser doet drie middelen gelden. 

W at het eerste middel betreft : 
Dit middel houdt verband met de im

muniteitsexceptie. Eiser werpt de scherr
ding op van art. 31 van het Verdrag van 
Wenen van 18 april 1961 (wet van 30 
maart 1968). 

Het vonnis beslist dat de immuniteit 
enkel geldt voor de daden die verband 
houden met de uitoefening van het open
baar ambt, maar niet voor de daden die 
enkel het privaat Ieven aangaan. 

Het is dit punt dat door eiser bestre
den wordt. 

Eiser voert aan dat de immuniteit al
gemeen is, dat er geen onderscheid mag 
worden gemaakt. 

Art. 31 bepaalt immers uitdrukkelijk 
dat de diplomaat immuniteit geniet in 
burgerlijke en administratieve zaken, 
uitgenomen in de zaken die het artikel 
opsomt. 

Onder de uitzonderingen komen voor 
de zakelijke « akties » betreffende parti
culiere onroerende goederen die gelegen 
zijn op het grondgebied van de ontvan
gende Staat, tenzij hij deze goederen on
der zich heeft ten behoeve van de zend
staat voor de werkzaamheden van de 
zending. 

Nu hier komt dan precies het tweede 
onderdeel van het middel aan de beurt : 
zelfs indien het vonnis ten onrechte zou 
hebben beslist - hetgeen overigens er 
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niet uitdrukkelijk in voorkomt - dat zodra 
men te doen heeft met een private aan
gelegenheid, de exceptie niet geldt, dan 
blijft niettemin dat ten deze de vraag 
dient te worden gesteld of het geding al 
dan niet met een zakelijke « aktie >> be
treffende particuliere onroerende goede
ren verband houdt. 

Dit is hetgeen eiser in het tweede on
derdeel betwist. De vordering die ver
band houdt met huurlasten en huurscha
de is geen zakelijke aktie. 

Het komt er dus op aan de juiste 
draagwijdte van die uitdrukking, zoals ze 
in het Verdrag voorkomt, te bepalen. 

In het Verdrag van 27 september 1968 
betreffende de uitvoering van vonnissen 
en arresten in de schoot van de E.E.G. 
wordt in art. 16 de bevoegdheid geregeld 
die betrekking heeft op onroerende goe
deren. In dit verband bepaalt art. 16 dat 
bij uitsluiting bevoegd zijn, ten aanzien 
van zakelijke rechten op, huur en ver
huur, pacht en verpachting van onroe
rende goederen : ... enz. 

In dit verdrag, dat dus ook een inter
nationale regeling inhoudt, en dat uit
gaat van onderhandelaars die eveneens 
zijn betrokken geweest bij de voorberei
ding van het Verdrag van 1961, heeft 
men dus zeer duidelijk het onderscheid 
gemaakt tussen, enerzijds, zakelijke· 
rechten op onroerende goederen en, an
derzijds, huur en verhuur van zulke goe
deren. 

Dit baart overigens geen verwonde
ring, . nu klaarblijkelijk, naar Belgisch 
recht alleszins, huur en verhuur persoon
lijke en geen zakelijke rechten betreffen 
(1). 

Ten deze heeft het vonnis vermoede· 
lijk enkel rekening gehouden met de om· 
standigheid dat het om een private aan· 
gelegenheid ging en geen acht gegeven 
voor de bepaling van art. 31, luidens wel
ke enkel de zakelijke vorderingen uitge· 
sloten worden terwijl vorderingen, we· 
gens huurlasten en huurschade, een 
persoonlijk en geen zakelijk recht betref· 
fen. 

Het tweede onderdeel is derhalve ge
grond. 

(1) DE PAGE, d. IV, nr. 482, biz. 485. Zie ook 
DALLOZ, Engel. v' Immunites, nr. 64, 3' (voor de 
Staat), nr. 118 (voor de diplomaten) in verband 
met persoonlijke vorderingen betreffende een. 
onroerend goed. Zie ook RoussEAu, Droit inter. 
publ., d. IV., Relations internationales, biz-. 199. 

Dit brengt dan mee dat er geen aanlei
ding bestaat om de andere twee midde· 
len te onderzoeken, nu de cassatie van 
het vonnis algeheel is. 

Besluit: Cassatie. 

ARREST 

(A.R. nr. 4305) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 april 1983 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening door 
verweerster opgeworpen en hieruit 
afgeleid : dat het exploot van beteke
ning van de voorziening van 10 no
vember 1983 enkel het totaal bedrag 
van de kosten van de akte vermeldt, 
terwijl dat exploot, krachtens artikel 
43, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
op straffe van nietigheid de omstan
dige opgave van de kosten van de 
akte moest vermelden; dat, met toe
passing van artikel 861 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, de nietigheid 
van het exploot weliswaar slechts 
kan worden uitgesproken wanneer 
het verzuim of de onregelmatigheid 
van aard is de belangen te schenden 
van de partij die de exceptie op
werpt, maar dat die voorwaarde ten 
deze is vervuld, nu verweerster het. 
risico loopt in de kosten te worden 
veroordeeld en in de onmogelijkheid 
verkeert om de gegrondheid en het 
verantwoord zijn van het op de akte 
vermelde totale bedrag van de kos
ten te controleren en te vergelijken 
met de wettelijke tarieven : 

Overwegende dat het origineel 
van de akte van betekening van de 
voorziening, dat zich in het dossier 
van de reclitspleging bevindt, con
form artikel 43, 6°, van het Gerech
telijk Wetboek, de omstandige opga
ve van de kosten van de akte 
vermeldt; dat verweerster, die niet 
aanvoert dat dit dossier niet ter in
zage was of dat zij geen eensluidend 
afschrift van het origineel van de li
tigieuze akte van betekening heeft 
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kunnen verkrijgen, derhalve de 
mogelijkheid heeft gehad om de 
samenstelling en de wettelijke ver
antwoording van het totale bedrag 
van de op de akte vermelde kosten 
te controleren en te vergelijken; dat 
zij mitsdien niet bewijst in haar be
langen te zijn geschaad door het 
aangeklaagde verzuim; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 31 van het Verdrag van 
Wenen van 18 april1961 inzake diploma
tiek verkeer, opgenomen in de Belgische 
wetgeving bij de wet van 30 maart 1968 
houdende goedkeuring van bedoeld ver
drag, 

doordat het vonnis, na te hebben vast-· 
gesteld dat « (eiser) tweede secretaris 
was van de bestendige afvaardiging van 
de Bondsrepubliek Duitsland bij de Nato 
te Brussel van mei 1975 tot maart 1981 » 
en dat « het geschil een huurcontract be
treffende het privaat appartement van 
(eiser) betrof », het eerste vonnis beves
tigt en eiser veroordeelt tot de betaling 
van 35.184 frank, vermeerderd met de 
nalatigheidsinterest, en vervolgens de 
uitbreiding van de oorspronkelijke verde
ring ontvankelijk verklaart en een exper
tise beveelt, om de redenen dat, ener
zijds, « de diplomatieke onschendbaar
heid slechts geldt voor daden uitgevoerd 
in de uitoefening van het ambt van di
plomaat » en, anderzijds, dat als uitzon
deringen op het principe van immuniteit 
ten aanzien van de rechtsmacht, voor
zien bij artikel 31 van het Verdrag van 
Wenen, onder meer geldt « een zakelijke 
actie betreffende particuliere onroerende 
goederen die gelegen zijn op het grond
gebied van de ontvangende staat, tenzij 
hij deze onroerende goederen onder zich 
heeft ten behoeve van de zendstaat voor 
de werkzaamheden van de zending », 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel 
van de immuniteit van rechtsmacht, 
voorzien in artikel 31 van het Verdrag 
van W enen, niet enkel geldt ten aanzien 
van daden uitgevoerd in de uitoefening 
van het ambt van diplomaat, doch even-· 
eens ten aanzien van private daden of 
handelingen (schending van artikel 31 
van het Verdrag van Wenen van 18 april 
1961 inzake diplomatiek verkeer, goedge
keurd bij de wet van 30 maart 1968); 

tweede onderdeel, de uitzondering op 
het beginsel van de immuniteit ten aan-

zien van de rechtsmacht, bepaald in arti
kel 31, 1, a, van het Verdrag van Wenen, 
enkel betrekking heeft op onroerende za
kelijke vorderingen en derhalve niet toe
passelijk is op de vordering tot betaling 
van de huurlasten (schending van artikel 
31, 1, a, van het Verdrag van Wenen van 
18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, 
goedgekeurd bij de wet van 30 maart 
1968): 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat de rechtsvordering van 
verweerster tegen eiser tot voor
werp heeft het verkrijgen van beta
ling van huurlasten en onkosten 
betreffende het prive-appartement 
van eiser, wiens hoedanigheid van 
diplomatiek ambtenaar door de 
rechters wordt aangenomen; 

Overwegende dat het vonnis ver
weersters vordering inwilligt en een 
deskundige aanstelt om de huur
schade vast te stellen; dat de beslis
sing steunt op de overweging van de 
eerste rechter, die de appelrechters 
beamen, « dat de diplomatieke orr
schendbaarheid slechts geldt voor 
daden uitgevoerd in de uitoefening 
van het ambt van diplomaat »; 

Overwegende dat de diplomatieke 
ambtenaar, ingevolge artikel 31, lid 
1, van het Verdrag van Wenen van 
18 april 1961, goedgekeurd bij wet 
van 30 maart 1968, immuniteit ge
niet ten aanzien van de burgerlijke 
rechtsmacht van de ontvangende 
Staat, met uitzondering, onder meer, 
voor wat aangaat een zakelijke actie 
betreffende particuliere onroerende 
goederen die gelegen zijn op het 
grondgebied van de ontvangende 
Staat, tenzij de diplomatieke ambte
naar die goederen onder zich heeft 
ten behoeve van de zendstaat voor 
de werkzaamheden van de zending; 

Overwegende dat verweersters 
oorspronkelijke eis geen zakelijke 
actie inhoudt; dat de rechtbank der
halve voormeld artikel 31 schendt 
door zich ten aanzien van die eis be
voegd te verklaren; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, zitting houdende in 
hoger beroep. 

4 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ryn en Delahaye. 

Nr. 93 

1' KAMER - 4 oktober 1984 

VERJARING - STRAFZAKEN - BURGER 

L!JKE RECHTSVORDERING - VERJARINGS· 
TERMIJN- AANVANG VAN DE TERM!JN. 

De burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf verjaart voor verloop 
van vijf jaren te rekenen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, uitge
nomen wanneer de verjaring van de 
strafvordering niet is ingetreden v66r 
het verstrijken van die termijn (1). 

(PEETERMANS T. CORTOOS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4328) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 maart 1983 door de 
Vrederechter van het kanton Tienen 
gewezen, 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22 en 26 van de 

wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd door de wet 
van 30 mei 1961, 

doordat het vonnis beslist dat de eis 
door verweerster tegen eiser op 3 sep
tember 1982 gesteld, niet verjaard is, om 
de redenen : dat eiser « ten onrechte in
roept dat de burgerlijke vordering zou 
verjaard zijn gezien de strafvordering 
zou verjaard zijn; dat deze verjaring ge
stuit werd, niet al!een, zoals (verweer
ster) het beweert, door het proces-ver
baaf van 28 september 1977 houdende 
het verhoor van (eiser) ( ... ), maar insge
lijk door het correctioneel vonnis zelf 
van 19 april 1978, zodat a!leszins de dag
vaarding in tussenkomst van 3 septem
ber 1982 tijdig betekend werd binnen de 
vijf jaar van de laatste stuitingsdaad », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
vaststelt, en derhalve niet betwist was, 
dat de eis door verweerster tegen eiser 
ingesteld een burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit het misdrijf, op 17 juni 1977 
gepleegd, van onopzettelijk veroorzaken 
van het overlijden van de genaamde 
Lambermont uitmaakte; volgens artikel 
26 van het Wetboek van Strafvordering, 
de burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf door verloop van vijf ja
ren verjaart, te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd, en zij 
echter v66r de strafvordering niet kan 
verjaren; volgens artikel 22 van de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering de verjaring van de straf
vordering slechts gestuit wordt door da
den van onderzoek of vervolging; een de
finitief vonnis dat een veroordeling uit
spreekt de strafvordering doet vervallen, 
hetgeen uitsluit dat de strafvordering 
nog hangende zou blijven, na dit vonnis; 
aldus de bijzondere verjaring van vijf 
jaar, uitsluitend toepasselijk op de bur
gerlijke rechtsvordering, als dusdanig 
niet kan worden gestuit met als gevolg 
dat een nieuwe verjaringstermijn van 
vijf jaar zou ontstaan; waaruit volgt dat, 
door te beslissen dat het veroordelend 
vonnis van 19 april 1978 de verjaring van 
de strafvordering gestuit heeft en een 
nieuwe verjaringstermijn heeft doen !o
pen, het vonnis voormeld artikel 22 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering schendt en dat, door 
te beslissen dat de door verweerster 
ingestelde eis niet verjaard was, hoewel 
enerzijds de strafvordering vervallen ------------------1 was, en anderzijds meer dan vijf jaren 

(1) Cass., 8 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 264). 
verlopen waren sedert het misdrijf, en 
door inzonderheid te beslissen dat een 
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stuitingsdaad, binnen die termijn van 
vijf jaar verricht, deze termijn heeft kun
nen stuiten en een nieuwe termijn van 
vijf jaar heeft kunnen laten ontstaan, 
het vonnis voormeld artikel 26 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

tweede onderdeel, krachtens artikel 21 
van de wet van 17 april 1978 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van Strafvordering, de strafvordering 
voor een wanbedrijf door verloop van 
drie jaren verjaart, en krachtens artikel 
22 van dezelfde wet de verjaring van de 
strafvordering slechts gestuit wordt door 
daden van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen de in artikel 21 gestelde 
termijn, en met die daden een nieuwe 
termijn van gelijke duur begint te lopen; 
waaruit volgt dat, door te beslissen dat 
de beweerde laatste stuitingsdaad op 19 
april 1978 een nieuwe verjaringstermijn 
van vijf jaar voor de strafvordering heeft 
doen lopen, en door te beslissen dat die 
termijn op 3 september 1982 dus niet 
verlopen was, het vonnis de artikelen 21 
en 22 van de voorafgaande titel van het 
Wetboek yan Strafvordering schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerster ei

ser op 3 september 1982 tot tussen
komst en vrijwaring dagvaardde 
met betrekking tot een vordering te
gen haar ingesteld door het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Tienen; dat het 
vonnis aanneemt dat de eis van ver
weerster tegen eiser een burgerlijke 
vordering is volgend uit een misdrijf 
dat op 17 juli 1977 door laatstbedoel
de was gepleegd en waarvoor hij bij 
definitief vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Leuven van 19 april 
1978 werd veroordeeld; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit een misdrijf verjaart door ver
loop van vijf jaren te rekenen vanaf 
de dag waarop het misdrijf is ge
pleegd, maar niet kan verjaren v66r 
de strafvordering; 

Overwegende eensdeels dat de 
strafvordering tegen eiser door het 
veroordelend vonnis van 19 april 

1978 vervallen is; dat anderdeels op 
3 september 1982, dag waarop ver
weerster eiser aanvaardde, meer 
dan vijf jaren waren verlopen sedert 
17 juli 1977, dag waarop het misdrijf 
was gepleegd; 

Dat het vonnis mitsdien de beslis
sing dat verweersters burgerlijke 
rechtsvordering tegen eiser tijdig 
was ingesteld, niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over verweersters eis 
tot tussenkomst en vrijwaring en ei
ser in kosten veroordeelt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Vrederechter te Diest. 

4 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 94 

1• KAMER - 4 oktober 1984 

WEGVERKEER - ART. 12.3.1 - UITVOEREN 

VAN MANEUVER DOOR TWEE BESTUURDERS. 

Het voorschrift van art. 12.4 Wegver
keersreglement geldt enkel ten opzich
te van weggebl'uikers die zelf geen 
maneuver uitvoeren; de onderlinge ver
plichtingen van bestuurders die elk 
een maneuver uitvoeren, worden gere
geld door andere bepalingen van het 
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Wegverkeersreglement, onder meer 
door art. 12.3.1 (1). 

(DEBOO T. TRANSPORTS DESMET EN C0 P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4333) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12.3.1 en 12.4 van 
het Wegverkeersreglement, 

doordat het vonnis de oorspronkelijke 
vordering van eiser als ongegrond af
wijst en, recht doende op de oorspronke
lijke tegenvordering van verweerster, ei
ser veroordeelt tot het betalen van 7.559 
frank plus interesten en kosten en voor
behoud verleent voor de B.T.W., dit alles 
na de stellingen van de partijen weerge
geven te hebben en na overwogen te 
hebben : << Kort nadat Deboo vertrokken 
was vertrok Demeulemeester eveneens 
( ... ) Wanneer twee weggebruikers elkaar 
ontmoeten, nadat zij ongeveer gelijktij
dig weer zijn aangezet en zij nog niet 
hun normale plaats in het verkeer heb
ben ingenomen, worden de betrekkingen 
tussen hen niet geregeld door artikel 
12.4 van de Wegcode maar door andere 
bepalingen van dit reglement ( ... ) In de 
gegeven omstandigheden dienen deze be
trekkingen te worden geregeld door de 
algemene regel van artikel 12.3.1 van de 
Wegcode, waaruit volgt dat verweerder 
voorrang verschuldigd was aan Demeule
meester die te zijnen opzichte volgens de 
beweging van zijn voertuig van rechts 
kwam gereden. De vraag wie van beide 
bestuurders het eerst van uit stilstand 
was vertrokken is in dit opzicht zonder 
belang. Aldus is het duidelijk dat de ver
antwoordelijkheid voor het betrokken 
ongeval bij verweerder berust. Eiseres is 
gerechtigd op schadevergoeding ( artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek) », 

terwijl de wederzijdse verplichtingen 
van bestuurders die beiden tegelijkertijd 
een maneuver uitvoeren, geregeld wor
den door andere bepalingen dan artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement; arti-. 
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement 

(1} Vgl. Cass., 3 feb. 1969 (A.C., 1969, 529}; 
12 juni 1979 (R. W., 1979-1980, kol. 643}. 

van toepassing blijft op een bestuurder 
ten opzichte van een andere bestuurder, 
wanneer de eerstbedoelde zijn maneuver 
begint en de laatstbedoelde zijn maneu
ver reeds bezig is; de rechtbank van eer
ste aanleg, in haar beslissing omtrent de 
verantwoordelijkheid voor de aanrijding, 
derhalve enerzijds niet wettig kon oorde
len dat de vraag wie van beide bestuur
ders het eerst van uit stilstand was ver
trokken zonder belang was en anderzijds 
uit de vaststelling « kort nadat Deboo 
vertrokken was vertrok Demeulemeester 
eveneens » niet wettig kon besluiten dat 
ten deze niet artikel 12.4 maar artikel 
12.3.1 van het Wegverkeersreglement 
van toepassing was, het vonnis derhalve 
niet wettelijk verantwoord is en een 
schending inhoudt van de artikelen 12.4 
alsook 12.3.1 van het Wegverkeersregle
ment: 

Overwegende dat het voorschrift 
van artikel 12.4 van het Wegver
keersreglement, luidens hetwelk de 
bestuurder die een maneuver wil 
uitvoeren, voorrang moet verlenen 
aan de andere weggebruikers, enkel 
geldt ten opzichte van andere weg
gebruikers die zelf geen maneuver 
uitvoeren, onverschillig wie het 
eerst met de uitvoering van zijn 
maneuver begon; dat de onderlinge 
verplichtingen van bestuurders die 
elk een maneuver uitvoeren gere
geld worden door andere bepalingen 
van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
vaststelt dat eiser en E.D. op het 
ogenblik van de aanrijding een 
maneuver uitvoerden en dat 
laatstbedoelde ten opzichte van ei
ser van rechts kwam, wettig beslist 
dat eiser krachtens het bepaalde bij 
artikel 12.3.1 van het Wegverkeers
reglement voorrangplichtig was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

4 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 



Nr. 95 HOF VAN CASSATIE 211 

- Verslaggever : de h. Rauws - Gelijk- Nr. 96 
luidende conclusie van de h. Krings, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 1• KAMER - 4 oktober 1984 

Nr. 95 

1 e KAMER - 4 oktober 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - BE
SLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING - VORMVEREISTE VOOR DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING. 

De voorziening in cassatie tegen de be
slissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het be
zwaar van een belastingplichtige inza
ke directe gemeentebelastingen moet, 
op straffe van verval, binnen tien da
gen betekend worden aan de partij te
gen wie zij is gericht (1). (Art. 4 wet 22 
jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 2 
wet 18 maart 1874 en art. 16 wet 22 ju
ni 1877.) 

(VAN DER DONCKT 
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST) 

(A.R. nr. F 1161 N) 

4 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, procureur-gene
raal. 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORDERING TOT ONTTREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER WEGENS GE
WETTIGDE VERDENKING - VERPLICHTING 
ZICH TE WENDEN TOT EEN ADVOCAAT BIJ 
HET HOF VAN CASSATIE. 

In burgerlijke zaken is de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de rech
ter wegens gewettigde verdenking 
slechts ontvankelijk als zij door een 
advocaat bij het Hoi van Cassatie is 
voorgedragen (1). 

{ROSSTON) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7251) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van Elise Rossion, dat 
op 23 augustus 1984 ter griffie van 
het Hof is ingediend; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift ertoe strekt om, wegens 
gewettigde verdenking, de zaak te 
onttrekken aan de Vrederecher te 
Neufchateau bij wie op 3 augustus 
1984 een verzet tegen een ontzege
ling aanhangig was gemaakt; 

Overwegende dat de zaak een 
burgerlijke zaak is en dat de artike
len 478, 653 en 1080 van het Gerech
telijk W etboek voorschrijven dat er 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie in de zaak optreedt; 

Overwegende dat het ver-
zoekschrift door eiseres en niet door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie is ondertekend; 

Op dezelfde dag is een tweede arrest in de
zelfde zin gewezen op het cassatieberoep van 
dezelfde eiser tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van West-Vlaanderen d.d. 
8 september 1983. Dat bijgevolg .het verzoekschrift 
----------------! niet ontvankelijk is; 

Nota arrest nr. 95 : 

(1) Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 602); 
19 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 607). 

Nota arrest nr. 96 : 

(1) Cass., 31 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 331). 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

4 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, advocaat-gene
raal. 

Nr. 97 

1' KAMER - 5 oktober 1984 

RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN 

- RECHTSMACHT- OMVANG- NIET MET DE 
OPENBARE ORDE STRIJDIGE BETWISTING -
BETWISTING UITGESLOTEN DOOR DE CON
CLUSIES VAN DE PARTIJEN- GEEN RECHTS
MACHT. 

In burgerlijke zaken mag de rechter 
geen met de openbare orde niet strijdi
ge betwisting opwerpen waarvan de 
conclusies van de partijen het bestaan 
uitsluiten (1). (Beschikkingsbeginsel.) 

(FORT PRODUKTEN N.V. 
T. DOUWE EGBERTS V.E.G.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4318) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 september 1983 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 
12A van de Eenvormige Beneluxwet op 
de Warenmerken, als bijlage gevoegd bij 

het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 
inzake de warenmerken, goedgekeurd bij 
de wet van 30 juni 1969, en 56 van de 
wet van 14 juli 1971 betreffende de han
delspraktijken, van het algemeen rechts
beginsel dat aileen de partijen over de 
rechtsvordering beschikken - het be
schikkingsbeginsel , de algemene 
rechtsbeginselen krachtens welke de 
rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken, de oorzaak va:n 
de vordering niet ambtshalve mag wijzi
gen, geen met de openbare orde niet 
strijdige betwisting kan opwerpen waar
van de conclusies van de partijen het be
staan uitsluiten, van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de eerste 
rechter ten onrechte de door verweerster 
ingestelde vordering tot staking van de 
verkoop door eiseres van koffie in een 
bepaalde verpakking ontoelaatbaar ver
klaarde, het vonnis op dit punt teniet
doet, derhalve de oorspronkelijke vorde
ring tot staking toelaatbaar of ontvanke
lijk acht op grand onder meer dat : 
namaking van een niet gedeponeerd 
merk niet onder toepassing valt van de 
merkenwet, zodat er geen sprake is en 
kan zijn van samenloop tussen de 
B.M.W. (Benelux Merkenwet) en de 
W.H.P. (wet op de handelspraktijken), 
artikel 56 W.H.P. ter zake niet kan wor
den ingeroepen, « het bijgevolg nutteloos 
(is) te onderzoeken of de verpakking van 
de door de (verweerster) verkochte koffie 
( ... ) aldan niet voor depot in aanmerking 
komt, (verweerster) de besproken ver
pakking immers niet gedeponeerd 
heeft >>; het arrest aldus de vordering tot 
staking op grond van de artikelen 20, 3°, 
54 en 55 van de wet betreffende de han
delspraktijken toelaatbaar acht, met an
dere woorden de bescherming krachtens· 
deze artikelen in beginsel mogelijk acht 
op grond van de enkele reden dat de ver
pakking van de oorspronkelijke eiseres 
(verweerster) niet als merk werd gede
poneerd, afgezien van de al dan niet 
« deponeerbaarheid » ervan, een vraag 
waarvan het onderzoek - volgens het 
arrest - « nutteloos » is, 

-----------------....-1 terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
(1) « Het ambt van de rechter bij de Ieiding 

van het rechtsgeding », rede uitgesproken door 
de heer proc.-gen. Krings op de plecht. ope
ningszitting van het Hof van Cassatie op 1 
sept. 1983, inzonderheid nrs. 4, 9, 12 tot 17, 35 
en 36; zie Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 424); 18 
sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 45) en 21 jan. 
1983, A.R. nrs. 3687 en 3710 (ibid., 1982-83, 
nr. 295). 

oorspronkelijke eiseres, zich in haar ap
pelconclusie uitdrukkelijk akkoord ver
klaarde met de principiele stelling van 
de eerste rechter dat een teken dat niet 
(als merk) gedeponeerd werd noch << de
poneerbaar » is, niet voor bescherming 
krachtens artikel 54 van de wet betref
fende de handelspraktijken in aanmer-
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king komt en dat bijgevolg de « enige 
resterende vraag >> voor de toelaatbaar
heid van de vordering tot staking op 
grond van de wet op de handelspraktij
ken bestond in het al dan niet beant
woo'rden van de verpakking aan de gel
digheidsvoorwaarden - het onderschei
dend vermogen - van een merk in de 
zin van artikel 1 Benelux Merkenwet, 
met andere woorden in de deponeerbaar
heid ervan, welke vraag volgens ver
weerster door de eerste rechter ten on
rechte bevestigend was beantwoord; ook 
eiseres van haar kant, hoewel dezelfde 
vraag in de andere zin als verweerster 
beantwoordend, zich toch voor het hof 
van beroep op hetzelfde principii:He uit
gangspunt plaatste en stelde dat bij ge
brek aan depot van een als merk « de
poneerbaar >> - hetgeen volgens eiseres 
ten deze het geval was - teken, noch de 
bescherming van de Benelux Merken
wet, noch de bescherming van de wet be
treffende de handelspraktijken kan wor
den ingeroepen; aldus uit de conclusies 
van partijen blijkt dat zij het erover 
eens waren dat het !outer gebrek aan de
pot geenszins voldoende was om de vor
dering en de bescherming op grond van 
de wet betreffende de handelspraktijken 
toelaatbaar en mogelijk te maken, doch 
de beslissende vraag de al dan niet de
poneerbaarheid als merk van de ingeroe
pen verpakking betrof; krachtens het als 
algemeen rechtsbeginsel erkend beschik
kingsbeginsel aileen de partijen over de 
rechtsvordering beschikken, hetgeen on
der meer inhoudt dat de rechter - over
eenkomstig eveneens erkende algemene 
rechtsbeginselen - geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken, de oor
zaak van de vordering niet ambtshalve 
mag wijzigen en geen met de openbare 
orde niet strijdige betwisting kan opwer
pen waarvan de conclusies van de par
tijen het bestaan uitsluiten, 'alle beginse
len die onder meer bekrachtiging vinderi 
in de artikelen 702, 807 en 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek; zodat het ar
rest door in de bovenvermelde omstan
digheden, in weerwil van de conclusies 
van de partijen, ambtshalve het onder
zoek naar de « deponeerbaarheid » als 
merk van de ingeroepen verpakking, ir
relevant (« nutteloos •) te achten en het 
louter gebrek aan depot op zichzelf vol
doende te achten voor de toelaatbaarheid 
van de vordering tot staking op grond 
van de wet betreffende de handelsprak
tijken, alle hierboven vermelde algemene 
rechtsbeginselen miskent - inzonder
heid het zogenoemd beschikkingsbegin
sel - alsook de artikelen 702, 807 en 

1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt voor zover deze bepalingen de 
vermelde rechtsbeginselen bekrachtigen; 
het arrest minstens het algemeen rechts
beginsel van het recht van verde~iging 
miskent door in bovenvermelde zm en 
op grond van bovenvermel_de rede~en ~e 
beslissen zonder vooraf bmde partlJen m 
de gelegenheid te hebben gesteld over 
deze door het arrest ambtshalve ingeroe
pen stelling te concluderen; 

tweede onderdeel, eiseres in haar con
clusie uitdrukkelijk de toelaatbaarheid 
van de vordering tot staking en de be
scherming krachtens de wet op de han
delspraktijken bestreed op grond van ar
tikel 12 van de Benelux Merkenwet en 
deed gelden dat verweerster « niet langs 
de omweg van artikel 54 W.H.P. een be
scherming (kon) verlangen die artikel 12 
B.M.W. haar onthoudt •; het arrest ener
zijds geen antwoord inhoudt op dit mid
del, gebaseerd op artikel 12 van de Ben~
lux Merkenwet, derhalve niet regelmatlg 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet), anderzijds, in zoverre 
het door te stellen dat het verweer van 
eis~res beperkt was tot een middel geba
seerd op artikel 56 W.H.P., o~tke~t _dat 
eiseres enige andere wetsbepalmg mnep, 
miskenning inhoudt van de bewijs
kracht toekomend aan de conclusie van 
eisere~, waarin zij uitdrukkelijk een mid
del inriep, gebaseerd op een andere 
wetsbepaling, namelijk artikel 12 van de 
Benelux Merkenwet, derhalve de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt; 

derde onderdeel, krachtens het door ei
seres bij conclusie ingeroepen artikel 12 
van de eenvormige Beneluxwet op de 
warenmerken (B.M.W.), inzonderheid ,ar
tikel 12A, niemand - welke vorder~ng 
hij ook instelt - in rechte beschermmg 
kan inroepen voor een teken, dat als 
merk beschouwd wordt in de zin van ar
tikel 1 tenzij hij het op regelmatige wij
ze he~ft gedeponeerd en zo nodig . de 
inschrijving ervan heeft doen vermeu
wen; uit deze bepaling onder meer volgt 
dat de gebruiker van een teke~ dat daa~
werkelijk een merk is in de zm van arh-
kel 1 van de eenvormige Beneluxwet op 
de warenmerken - dit is voldoende on
derscheidend vermogen bezit ter aandui
ding van waren, derhalve vatbaar is voor 
deponering of deponeerbaar -, maar 
niet als zodanig is gedeponeerd, geen en
kele bescherming geniet, ook niet op 
grond van de wet betreffen~e de 
handelspraktijken; krachtens arhkel 56 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
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de handelspraktijken (W.I.P.), artikel 55 
van dezelfde wet dat in de mogelijkheid 
voorziet om door een vordering tot sta
king de stopzetting te verkrijgen van de 
in dit artikel bepaalde daden - onder 
meer tekortkomingen aan artikel 54 
W.H.P. - « geen toepassing vindt op da
den van namaking die onder toepassing 
vallen van de wetten betreffende de ( ... ) 
fabrieks- of handelsmerken »; zowel uit 
artikel 12 B.M.W. als uit artikel 56 
W.H.P. en a fortiori uit de combinatie 
van beide artikelen, volgt dat men voor 
een teken dat daadwerkelijk een merk 
is, dit is voor deponering als merk in 
aanmerking komt doch niet als merk ge
deponeerd is, geen bescherming kan vor
deren op grond van de wet betreffende 
de handelspraktijken door middel van 
een vordering tot staking in de zin van 
artikelen 54-55 W.H.P.; met andere woor
den de houder of gebruiker van een der
gelijk teken zich op grond van de wet 
betreffende de handelspraktijken min
stens niet kan verzetten tegen het ge
bruik door een derde van dit teken of 
een overeenstemmend teken voor dezelf
de of soortgelijke waren; derhalve over
eenkomstig deze beide wetsbepalingen 
- artikel 12 B.M.W. en artikel 56 W.H.P. 
- het enkele gebrek aan depot een te-
ken op zichzelf geen voldoende voor
waarde is voor de mogelijkheid van be
scherming krachtens de wet betreffende 
de handelspraktijken door middel van 
een vordering tot staking noch voor de 
toelaatbaarheid of ontvankelijkheid van 

· een dergelijke vordering, daar deze be
scherming en vordering niet mogelijk of 
niet toelaatbaar zijn ingeval het niet als 
merk gedeponeerde teken wei degelijk 
voor depot in aanmerking kwam, met 
andere woorden daadwerkelijk een merk 
was in de zin van artikel 1 B.M.W.; der
halve - afgezien van het gebrek aan de
pot - de vraag van de deponeerbaarheid 
van essentieel belang is en blijft om te 
oordelen of een dergelijke vordering tot 
staking toelaatbaar is; zodat het arrest, 
door voor de oplossing van de vraag of 
de vordering tot staking in de zin van de 
wet betreffende de · handelspraktijken, 
door verweerster ingesteld tegen het ge
bruik door eiseres voor dezelfde waren 
- .koffie - van een beweerde - qua af
metingen, kleur, kleurschikking, letterty
pe en tekening - overeenstemmende 
verpakking, toelaatbaar was, met andere 
woorden of de bescherming krachtens de 
wet betreffende de handelspraktijken in 
principe op grond van een dergelijke vor
dering kon worden ingeroepen, een on
derzoek naar de deponeerbaarheid van 

bedoelde verpakking « nutteloos » te ach
ten en de gestelde vraag bevestigend te 
beantwoorden op grond van het enkele 
motief dat de verpakking niet als merk 
was gedeponeerd, en door aldus ook im
pliciet doch zeker te oordelen dat de 
eventuele deponeerbaarheid van de ver
pakking, met andere woorden het feit 
dat deze verpakking een daadwerkelijk 
- zij het niet gedeponeerd - merk in 

de zin van artikel 1 B.M.W. zou kunnen 
zijn, tot geen ander besluit zou moeten 
leiden, de artikelen 12 van de eenvormi

ge Beneluxwet en 56 van de wet van 14 
juli 1971 betreffende de handelspraktij
ken schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat verweerster tegen eiseres 
een vordering tot staking van de 
verkoop van koffie in een bepaalde 
verpakking heeft ingesteld op grond 
dat eiseres bij het publiek verwar
ring sticht door koffie te verkopen 
in verpakkingen die naar afmetin
gen, kleur en kleurschikking, het ge
bruikte lettertype en de erop aange
brachte tekening een opvallende ge
lijkenis vertonen met de door ver
weerster verkochte koffie; dat de 
eerste rechter de vordering niet toe
laatbaar heeft geacht op grond van 
artikel 56 van de wet betreffende de 
handelspraktijken; 

Overwegende dat verweerster, 
met betrekking tot de toelaatbaar
heid van de vordering, in haar con
clusie in hoger beroep verklaarde 
dat zij het met de eerste rechter 
eens was dat er geen bescherming 
was, noch krachtens artikel 13 van 
de Benelux Merkenwet, noch krach
tens artikel 54 van de wet betreffen
de de handelspraktijken, voor een 
teken dat deponeerbaar is, maar 
niet is gedeponeerd, en dat er be
scherming is, krachtens artikel 54 
van de wet betreffende de handels
praktijken, voor een teken dat niet 
deponeerbaar is; dat verweerster 
uiteenzette dat de enige vraag die in 
dat verband moest worden opgelost, 
was of de verpakkingen beantwoord
den aan de geldigheidsvoorwaarden 
voor het deponeren van een merk; 
dat zij dienaangaande inzonderheid 
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aanvoerde dat de kleuren banaal 
zijn; 

Dat eiseres in haar conclusie stel
de dat kleuren voor depot in aan
merking kwamen en dat, wanneer 
niet daartoe wordt overgegaan, noch 
de bescherming van de Benelux 
Mer kenwet, noch de bescherming 
van de wet betreffende de handels
praktijken kan worden ingeroepen; 

Dat daaruit volgt dat beide par
tijen als basis voor hun betwisting 
betreffende de toelaatbaarheid van 
de vordering aannamen dat een te
ken dat als merk kan worden 
gedeponeerd, maar dat niet is ge
deponeerd, niet krachtens de wet 
betreffende de handelspraktrijken 
kan worden beschermd; 

Overwegende dat het arrest be
slist · dat « de eerste rechter ten on
rechte aanneemt dat, ook al werd 
een merk niet gedeponeerd, artikel 
56 W.H.P. moet worden toegepast » 
en dat « het bijgevolg :imtteloos is te 
onderzoeken of de verpakking van 
de door (eiseres) verkochte koffie in 
haar geheel, kleurencombinatie in
cluus, al dan niet voor depot in aan
merking komt »; 

Dat het arrest aldus een niet met 
de openbare orde strijdige betwis
ting opwerpt die door de conclusies 
van de partijen uitgesloten was, en 
zodoende het algemeen rechtsbegin
sel dat de partijen de grenzen van 
het burgerlijk geschil bepalen, mis
kent; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 

telijk vernietigde · arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus . beperkte 
zaak naar het Hof van . Beroep te 
Brussel. 

5 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 98 

3• KAMER - 8 oktober 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST ~ SCHADE. - VOER

TUIG VERNIELD - BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE - SCHADE DIE VOOR DE 
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETA
LING VAN DE 'BELASTING BIJ DE AANKOOP 
VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG- BEG RIP. 

Wanneer een voertuig bij een ongeval is 
vernield, bestaat de schade, die voor 
de benadeelde voortvloeit uit de beta
ling van de belasting over de toege
voegde waarde bij de aankoop van een 
vervanginsvoertuig, slechts wanneer 
en voor zover die belasting is betaald 
(1). (Art. 1382 B.W.) 

(GROEP JOSI N.V. T. VANDELACLUZE) 

ARREST 

(A.R. nr.. 4267) 

grand is tot het onderzoeken van de HET HOF; ...,- Gelet op het bestre
andere onderdelen, die niet tot een den arrest, op 28 juni 1983 door .het 
ruimere cassatie kunnen leiden, ver- Hof vim Beroep te Gent gewezen, . 
nietigt · het bestreden arrest, be halve Gelet op de beschikking · dcior de 
in zoverre daarin het hager beroep Eerste Voorzitter van het Hof geno
ontvankelijk wordt verklaard en uit- men .op 27 augustus 1984, waarbij de 
spraak wordt gedaan over de tegen- 1---------------__,... 
vordering van eiseres; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-

(1) Cass., 28 sept. 1983, · A.R. nr. 2950 
(A.C., 1983-84, nr. 52); zie Cass., 22 sept. 1983, 
A.R. nr, 6876 (ibid., 1983-84, nr 42). 
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zaak naar de derde kamer wordt 
verwezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest "eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerder van een be
drag van 23.350 frank schadevergoeding 
als belasting. op de toegevoegde waarde, 
na te hebben vastgesteld : dat verweer
ders voertuig ingevolge het ongeval 
waarvoor de verzekerde van eiseres aan
sprakelijk was, totaal vernield werd, dat 
het bedrag van de schade aan het voer
tuig 93.000 frank bedraagt, dat verweer
der weigert het bewijs voor te leggen dat 
hij zich een vervangingsvoertuig heeft 
aangeschaft, en dat « wanneer, zoals ter 
zake, de kosten om een voertuig te her
stellen boger zijn dan de waarde die bet 
voertuig had v66r het ongeval, de schade 
niet (bestaat) in bet verlies van de waar
de van het voertuig doch in bet verlies 
van bet voertuig zelf; de schadelijder 
voor dit op bet ogenblik van bet ongeval 
ontstane verlies maar vergoed (is) door 
toekenning van een bedrag dat hem toe
laat zich een gelijkwaardig voertuig aan 
te schaffen; wanneer de schadelijder zich 
slechts een vervangingsvoertuig kan aan
schaffen mits de betaling van de B.T.W., 
die voor hem niet of geheel aftrekbaar 
is, het bedrag van deze niet aftrekbare 
belasting onafscheidbaar deel (uitmaakt) 
van de prijs, die hij voor het aanschaffen 
van een gelijkwaardig vervangingsvoer
tuig moet betalen, en dus van de hem 
toekomende schadevergoeding; het patri
monium van de schadelijder een schuld
vordering (bevat) jegens de schadever
wekker ten belope van dit bedrag; over 
dit element van zijn patrimonium de 
schadelijder, juist zoals over de andere 
elementen ervan, vrij (mag) beschikken; 
hij een nieuw voertuig (mag) aankopen 
nog v66r hij de vergoeding ontvangen 
heeft maar hij die aankoop ook zolang of 
nog Ianger (mag) uitstellen; hij een wa
gen (mag) kopen, die net evenveel kost 
als de hem toekomende vergoeding, 
maar hij ook een duurdere wagen (mag) 
kopen of een goedkopere wagen of zelfs 
helemaal geen wagen; dit alles geen in
vloed (kan) uitoefenen op de omvang van 
de vergoedingsplicht in hoofde van de 
schadeverwekker » 

terwijl toekenning van het bedrag dat 
overeenstemt met de belasting over de 
toegevoegdc waarde strekt tot vergoe
ding van de schade die het slachtoffer 
lijdt door deze belasting te betalen, en 

niet tot vergoeding van het verlies van 
bet voertuig; het arrest, dat eiseres ver
oordeelt tot betaling aan verweerder van 
een vergoeding als belasting over de toe
gevoegde waarde, na te hebben vastge
steld dat verweerder niet het bewijs !e
vert deze belasting betaald te hebben bij 
de aankoop van een vervangingsvoer
tuig, eiseres veroordeelt tot vergoeding 
van een schade die verweerder niet gele
den heeft, en zodoende de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat de persoon die 
aansprakelijk is voor een ongeval 
dat het totale verlies van het aan 
een ander toebehorend voertuig 
heeft veroorzaakt, aan de schadelij
der slechts de belasting over de toe
gevoegde waarde behoeft terug te 
betalen die deze bij de aankoop van 
een vervangingsvoertuig werkelijk 
heeft betaald; 

Dat de vermogensvermindering 
voor de schadelijder immers voort
vloeit uit de betaling van die belas
ting, zodat de schade slechts bestaat 
indien en in zoverre de belasting is 
betaald; 

Overwegende dat het arrest der
halve de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, nu 
het aan verweerder, op grond van 
de in het middel geciteerde conside
ransen, een bedrag als belasting 
over de toegevoegde waarde toe
kent, berekend over de waarde van 
het vernielde voertuig, terwijl de 
appelrechters vaststellen dat ver
weerder niet bewijst dat hij dat 
voertuig door een ander heeft ver
vangen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door verweer
der gevorderde belasting over de 
toegevoegde waarde en over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar-
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rest; houdt de kosten aan en laat de Nr. 100 
beslissing daaromtrent aan de fei-
tenrechter over; verwijst de aldus 3' KAMER - 8 oktober 1984 
beperkte zaak naar het Hof van Be· 
roep te Brussel. 

8 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit· 
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad· 
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 99 

3' KAMER - 8 oktober 1984 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE
OVERMACHT - BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID. 

De blijvende arbeidsongeschiktheid 
waardoor het de werknemer definitief 
onmogelijk is de bedongen arbeid te 
hervatten, is een geval van overmacht 
waardoor de arbeidsovereenkomst een 
einde neemt (1). (Art. 32, 5", Arbeids
overeenkomstenwet.) 

(COLRUYT N.V. T. DELGOUFFE) 

(A.R. nr. 4397) 

8 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit· 
ter en verslaggever: de h. Soetaert, afde· 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat-gene· 
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Houtekier. 

WERKLOOSHEID - GERECHTIGDEN OP 
WERKLOOSHE!DSUITKERING - ARBEIDSDA
GEN - ONTSLAGEN MILITAIR. 

De uit het leger ontslagen militair, als 
bedoeld in artikel 1 van de wet van 2ff 
juni 1960, kan de duur van zijn dien
sten bij het leger slechts als arbeidsda· 
gen in aanmerking doen nemen om op 
werloosheidsuitkering gerechtigd te 
zijn, indien hij zich binnen 30 dagen 
na zijn ontslag als werkzoekende bij 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie· 
ning laat inschrijven, ook indien het in 
artikel 4, § 3, van dezelde wet bedoelde 
attest van ontslag hem niet werd afge· 
geven. (Artt. 2 en 4, § 3, wet 28 juni 
1960; art. 118 Werkloosheidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. HISFELD) 

ARREST 

(A.R. nr. 4405) 

HET HOF; - Gelet op het bestre· 
den arrest, op 10 februari 1983 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 4, inzonderheid 
§ 3, van de wet van 28 juni 1960 betref· 
fende de maatschappelijke zekerheid 
van de personen die bij het leger tijde-
lijke diensten volbracht hebben, gewij· 
zigd, inzonderheid wat artikel 4 betreft, 
door de wet van 9 augustus 1963, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast· 
gesteld, althans aangenomen, dat ver
weerder zich niet binnen dertig dagen na 
zijn ontslag uit militaire dienst had inge
schreven als werkzoekende, zoals voor· 
geschreven door artikel 2 van de wet van 
28 juni 1960, beslist dat verweerder niet· 
temin de periode van zijn militaire 
dienst in aanmerking kan doen nemen 

------------------1.tot staving van een voldoend aantal ar-

(1) Cass., 5 jan. 1981 (A.C., 1980-81, nr. 255) 
met cone!. adv.-gen. Declercq, in J.T.T., 1981, 
184; zie Cass., 15 febr. 1982, A.R. nr. 6495 
(A.C., 1981-82, nr. 356). 

beidsdagen in de zin van artikel 118 van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid; het arrest zijn beslissing 
laat ste\lnen enerzijds op de overwe~in~ 
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dat verweerder, aangezien het bij artikel 
4, § 3, van de wet van 28 juni 1960 be
doelde attest van ontslag hem door de 
minister van Landsverdediging niet werd 
afgegeven de dag zelf van zijn ontslag 
uit het leger, zich bevond in een toe
stand die hem belette, door omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, dit attest 
in te dienen binnen de bij artikel 2 van 
dezelfde wet bepaalde termijn van dertig 
dagen en derhalve, tot op de dag dat hij 
op eigen initieatief bedoeld attest is gaan 
vragen en bekwam, zich bevond in een 
toestand van overmacht die hem belette 
deze gelijkstelling te bekomen, ander
zijds op de overweging dat de termijn 
van dertig dagen, bepaald bij dit artikel 
2, niet voorgeschreven is op straffe van 
verval, 

terwijl uit artikel 2 van de wet van 28 
juni 1960 blijkt dat de militairen, om in 
aanmerking te komen voor werkloos
heidsuitkering, hun militaire prestaties 
in aanmerking kunnen doen nemen wan
neer zij zich, binnen dertig dagen na 
hun ontslag, bij het gewestelijk bureau 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning als werkzoekende hebben gemeld 
en, naar luid van artikel 4, § 3, van de
zelfde wet, de minister van Landsverde
diging aan de betrokken militair, de dag 
dat hij het leger verlaat, een attest van 
ontslag afgeeft in twee exemplaren, 
waarvan een door de militair wordt be
zorgd aan een verzekeringsinstelling op
gericht in het kader van de ziekte- en in
validiteitsverzekering en waarvan het 
andere bestemd is voor de werkloosheid; 
uit deze bepalingen duidelijk blijkt dat 
de door artikel 2 opgelegde verplichting 
tot tijdige aanmelding bij de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening geheel onder
scheiden is van en autonoom staat ten 
aanzien van de in artikel 4, § 3, vervatte 
regeling betreffende de afgifte van attes
ten, wat tot gevolg heeft dat de militair, 
zelfs indien hij geen attest als bedoeld in 
artikel 4, § 3, heeft bekomen, niettemin 
onderworpen blijft aan de door artikel 2 
opgelegde verplichting tot aanmelding 
binnen dertig dagen na het ontslag; het 
arrest de twee voormelde wettelijke be
palingen door elkaar haalt en ze derhal
ve op een niet wettelijk verantwoorde 
wijze uitlegt door te beslissen dat ver-, 
weerder zich bevond in een toestand van 
overmacht die hem belette te voldoen 
aan de door artikel 2 opgelegde verplich- · 
ting tot aanmelding binnen dertig dagen 
om de enkele reden dat hij door omstan
digheden onafhankelijk van zijn wil be
let werd tijdig het attest, waarvan spra-

ke in artikel 4, § 3, te bekomen, zodat 
het arrest niet naar recht verantwoord is 
(schending van de artikelen 2 en 4, § .3, 
van de wet van 28 juni 1960) en niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest, in zoverre het moet worden 
geacht zijn beslissing te laten steunen op 
de overweging dat de termijn van dertig 
dagen, . bepaald bij artikel 2 van de even
vermelde wet, niet is voorgeschrev:en op 
straffe van verval, die bepaling schendt 
daar zij wei degelijk van de aanmelding 
binnen dertig dagen na het ontslag uit 
militaire dienst een voorwaarde maakt 
voor militairen die· hun· militaire presta
ties in aanmerking willen doen nemen 
voor het vervullen van de vereisten van 
de werkloosheidsregeling (schending van 
artikel 2 van de wet van 28 juni 1969) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van de wet van 28 juni 1960 
betreffende de maatschappelijke ze
kerheid van de personen die bij het 
leger tijdelijke diensten volbracht 
hebben, militairen die volgens het 
bepaalde in artikel 1 van de wet 
daartoe in aanmerking komen, wor
den beschouwd als over de hele 
duur van hun militaire prestaties 
zonder onderbreking onderworpen 
te zijn geweest aan de bepalingen 
van de besluitwet van .28 december 
1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeidsers, met 
betrekking tot de werkloosheidsuit
keringen en de verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit, wanneer zij, 
binnen dertig dagen na hun ontslag, 
aan een van de drie in artikel 2 ver
melde voorwaarden voldoen, inzon
derheid zich bij de Rijksdienst voor 
Arbeidsbemiddeling als werkzoeken
de hebben gemeld; dat, luidens arti
kel 4, § 3, van dezelfde wet, de. mi
nister van Landsverdediging aan de 
betrokken militairen, de dag dat zij 
uit het leger weggaan, een .attest 
van ontslag afgeeft in twee exempla
ren, waarvan de militairen binnen 
dertig dagen na hun ontslag, een. 
exemplaar bezorgen .aan een van de 
verzekeringsinstellingen die zijn op
gericht in het kader van de wetge
ving inzake verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit en waar~ 
van zij, indien zij om wer.kloosheids-
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uitkeringen verzoeken, het tweede· rest; gelet op artikel 1017, tweede 
exemplaar indienen bij een van de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
betalingsinstellingen die opgericht veroordeelt eiser in de kosten; ver
zijn in het kader van de wetgeving wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
inzake werkloosheid; Antwerpen. 

Overwegende dat deze laatste be- 8 oktober 1984 - 3" kamer - Voorzit-
paling, die slechts erop gericht is ter: de h. Soetaert - Verslaggever: de 
aan de bedoelde instellingen de no- h. Vervloet - Gelijkluidende conclusie 
dige inlichtingen te verschaffen om van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
met kennis van zaken over de bij Advocaten : mrs. Simont en Nelissen 
hen ingediende aanvraag tot uitke- Grade. 
ringen te kunnen beslissen, te on-
derscheiden is van de bij artikel 2 
bepaalde voorwaarde. die de betrok-
ken militair moet vervullen om het 
voordeel van dit artikel te genieten; 
dat de betrokken militair derhalve 
het voorschrift van artikel 2 dient in 
acht te nemen, zelfs indien het in 
artikel 4, § 3, bedoelde attest hem 
niet werd afgegeven; 

Overwegende dat, nu de wet het 
bestaan van het recht van de mili
tair om zijn militaire prestaties in 
aanmerking · te doen nemen, afhan
kelijk stelt van het vervullen van de 
opgelegde voorwaarde binnen de ge
stelde termijn van dertig dagen, die 
termijn een vetvaltermijn is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder op 3 december 
1980 uit militaire dienst werd ontsla
gen en zich pas op 16 februari 1981, 
dit is na de in artikel 2 bepaalde ter
inijn, als werki:oekende heeft laten 
inschrijven; 

Dat het arrest, met de enkele 
overweging dat verweerder wegens 
overmacht werd belet « zijn rechten 
op gelijkstelling » uit te oefenen om
dat hij niet tijdig over het in artikel 
4, § 3, bedoelde attest beschikte, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt en, door te oordelen dat de 
in artikel 2 bepaalde termijn geen 
vervaltermijn is, dit artikel schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be

'Nr. 101 

3" KAMER - 8 oktober 1984 

BESTAANSMINIMUM - BEDRAG - SA
MENWONEN - BEGRIP. 

· Voor de toepassing van artikel 2. § 1.3, 
Bestaansminimumwet, dat het bedrag 
van het bestaansminimum bepaalt van 
een persoon die met een of meer per
sonen sRmenwoont, wordt onder sa
menwonen verstaan het onder hetzelf
de dak samenleven van twee of meer 
personen die een gemeenschappelijke 
huishouding hebben (1). 

(DE WILDE T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAAT
SCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE GEMEENTE 

HEUVELLAND) 

ARREST 

(A.R. nr. 4416) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1983 door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling 
Brugge, gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, § 1.3, van de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum, 213 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

streden arrest; beveelt dat van dit 1---------------
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar-

(1) Zie Cass_, 24 jan. 1983 A.R. nr. 3690 
(A.C., 1982-83, nr- 299). 



220 HOF VAN CASSATIE Nr. 101 

doordat het arrest, met bevestiging. 
van het vonnis van de arbeidsrechtbank 
te leper van 4 september 1981, dat zelf 
de administratieve beslissing van ver
weerder van 28 februari 1980 bevestigt, 
beslist dat eiser aileen recht heeft op het 
bestaansminimum voor samenwonenden, 
op grand dat << in het kader van de wet 
op het bestaansminimum, het begrip 
" samenwonen " dient beoordeeld, niet 
als werkelijk bestendig samenleven, 
evenmin als een gemeenschappelijk !e
ven delen van de betrokken aanvrager, 
met een ander persoon, maar wei in 
functie van de vraag of dit samenwonen 
enige weerslag heeft op de bestaansmo
gelijkheden, op de inkomsten, de uitga
ven en de behoeften van de aanvrager », 
en op grand dat, gelet op de inhoud van 
het verslag van de inspectie van het mi- · 
nisterie van Sociale Voorzorg, die het ar
rest ontleedt, van de eigen verklaringen 
van eiser en van de inschrijvingen in de 
bevolkingsregisters, « dient aanvaard 
dat, minstens op basis van de eigen ver
klaring van (eiser) zelf, bevestigd door 
mevrouw Tack Bertha, (eiser) kosteloos 
mocht wonen in het huis, waar ook me
vrouw Tack woonde; dat hij er ook maal
tijden verbruikte, zodat hij niet meer als 
een alleenstaande kan aangezien wor
den, doch daarentegen wei als samenwo
nende met een ander persoon, in die 
zin dat hij daardoor minder financii:He 
lasten en meer materiiHe voordelen ge
noot », 

terwijl, eerste onderdeel, bij ontstente
nis van een wettelijke definitie van het 
begrip samenwonen in artikel 2, § 1.3, 
van de wet van 7 augustus 1974, dit be
grip geen andere betekenis kan hebben 
dan die het heeft in artikel 213 van het 
Burgerlijk Wetboek, en die het bestaan 
van een gezin impliceert; het arrest der
halve, door enkel acht te slaan op de in
vloed die het wonen in hetzelfde huis als 
een ander persoon, op het inkomen en 
de onderhoudskosten van eiser heeft, het 
wettelijk begrip samenwonen, neerge
legd in de twee voormelde wettelijke be
palingen, schendt; 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het door eiser in zijn ver
zoekschrift tot hager beroep voorgedra
gen middel waarin hij betoogde dat de 
persoon, bij wie hij, volgens de bewerin
gen van verweerder, inwoont, geen inko
men heeft en derhalve niet bij macht is 

in zijn onderhoud te voorzien (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest de 
feitelijke vaststellingen aangeeft op 
grond waarvan het beslist dat eiser 
met een andere persoon samen
woont; dat het zodoende eisers ver
weer dat die andere persoon niet bij 
machte is hem te onderhouden, be
antwoordt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eiser kosteloos mocht wo
nen in het huis van mevrouw T., die 
zelf ook dat huis bewoont, en dat hij 
er de maaltijden gebruikte, zodat 
hij, in vergelijking met een alleen
staande, meer materii:\le voordelen 
genoot en minder financH:\le lasten 
droeg; 

Overwegende dat in artikel 2, 
§ 1.3, van de wet van 7 augustus 
1974 tot instelling van het recht op 
een bestaansminimum met de ter
men « persoon die met een of meer
dere personen samenwoont » wordt 
bedoeld een persoon die met een of 
meer personen onder hetzelfde dak 
samenleeft en met hen een gemeen
schappelijke huishouding heeft; 

Dat het arbeidshof op grond van 
de voormelde vaststellingen wettig 
hee.ft kunnen oordelen dat eiser met 
een ander persoon samenwoont in 
de zin van de bedoelde wetsbepa
ling; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de brief die zonder me
dewerking van een advocaat bij het 
Hof aan het Hof is gericht, verwerpt 
de voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 
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8 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 102 

3' KAMER - 8 oktober 1984 

1° POLDERS EN WATERINGEN - POL
DERs - BELASTING - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE - VOORZIENING IN 
CASSATIE - ONTVANKELIJKHEID- MACHTI
GING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE
LASTINGZAKEN - VORM - TE VOEGEN STUK
KEN - POLDERS - MACHTIGING. 

1 • en 2" Niet ontvankelijk is de voorzie
ning tegen de beslissing van de be
stendige deputatie in zake een polder
belasting, wanneer de machtiging van 
de algemene vergadering van de pol
der en van de gouverneur niet ter grit
fie van het Hoi zijn neergelegd binnen 
twee maanden na de inschrijving van 
de zaak op de algemene rol (1). (Artt. 
45 en 68 wet 3 juni 1957; art. 420bis, 
tweede lid, Sv.; art. 4 wet 22 jan. 1849.) 

(NIEUWE POLDER VAN BLANKENBERGE 
T. REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1164 N) 

HET HOF; - Gelet op de beslis
sing, op 25 augsutus 1983 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van West-Vlaande
ren; 

gemachtigd werd om cassatieberoep in 
te stellen: 

Overwegende dat het Hof, met 
toepassing van artikel 420 bis van 
het W etboek van Strafvordering, na 
verloop van twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene 
rol is ingeschreven, geen acht ver
mag te slaan op andere stukken dan 
akten van afstand of hervatting van 
het geding of akten waaruit blijkt 
dat de voorziening doelloos is ge
worden; 

Overwegende dat vanaf 9 decem
ber 1983, dag waarop de zaak is in
geschreven op de algemene rol, bin
nen de vorenbedoelde termijn van 
twee maanden noch de machtiging 
van de algemene vergadering noch 
die van de gouverneur zijn inge
diend, hoewel beide machtigingen, 
ingevolge artikel 45 van de wet van 
3 juni 1957, vereist zijn voor andere 
rechtsgedingen dan bezitsverorde
ningen en vorderingen in kort ge
ding, door de polder als eiser inge
steld; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelljk is; 

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

8 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal. 

Over het ambtshalve opgeworpen mid- Nr. 103 
del van niet-ontvankelijkheid, hieruit af-
geleid dat de dijkgraaf van eiser niet 
overeenkomstig artikel 45 van de wet 2' KAMER - 9 oktober 1984 
van 3 juni 1957 betreffende de polders 

(1) Cass., 18 dec. 1981, A.R. nr. F 911 N REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
(A.C., 1981-82, nr. 258). ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER-
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LIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE - VOOr zover dit het geval ZOU zijn, quod 
BESLISSING BEAAMT EEN DESKUNDIGENVER- non - deze twijfel alleszins ten goede 
SIAG DAT EEN ANTWOORD BEVAT OP DE BIJ ZOU dienen te. komen van beklaagde en 
CONCLUSIE AANGEVOERDE MIDDELEN - RE- de rechtbank niet tot zijn aansprakelijk
GELMATIG MET' REDENEN OMKLEDE BESLIS- heid ZOU kunnen besluiten, dat het even
SING. wel niet behoort beklaagde vrij te spre-

Door hun beslissing te laten steunen op 
het deskundigenverslag. en aldus de 
vaststellingen, bevindingen en beslui
ten van de deskuildigen over te ne
men, beantwoorden de rechters het in 
conclusie voorgedragen verweer dat 
aan de deskundigen was medegedeeld 
en waarmee deze rekening hebben ge
houden (1). 

ken op grond van twijfel doch wegens 
afwezigheid van bewijs van welkdanige 
fout dan ook, om de hierna vermelde re
denen, dat « beklaagde ter plaatse 60 km 
per uur mocht rijden, dat uit het deskun
digenverslag bewezen wordt dat hij juist 
v66r de aanrijding aan 55 km per uur 
reed en op het ogenblik van de aanrij
ding aan 33 a 37 km per uur en dat de 
gevoerde snelheid toegelaten was en niet 
onaangepast », 

terwijl het bestreden vonnis niet ant
(WUYTS, BANCKAERT T. COUWBERGHS J:, COUW- woordt op de preciese grieven die de ei-

BERGHS K., ROYALE BELGE N.V.) sers in hun derde conclusie (bladzijden 2 

ARREST 

(A.R. nr. 8645) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1984 in ha
ger beroep gewezen door de Correc~ 
tionele Rechtbank te Leuveh; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, met be
vestiging van het vonnis van de Politie
rechtbank te Leuven van 23 (lees : 19) ja
nuari 1981, beslist dat geen bewijs wordt 
geleverd van enige fout in hoofde van 
beklaagde, en, dienvolgens, beklaagde 
vrijspreekt, de burgerlijk aansprakelijke 
partij en de vrijwillige tussenkomende 
partij buiten zake stelt zonder kosten, en 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de vorderingen van de eisers 
als burgerlijke partijen,. en de burger
lijke partijen in de kosten verwijst, met 
inbegrip van deze van het deskundigen
verslag, op grond dat « de burgerlijke, 
partijen in hun besluiten allerlei theo
rieen ontwikkelen en veronderstellingen 
naar voren brengen in verband met de 
werking van de teletachometer en de 
door beklaagde gevoerde snelheid, dat de 
middelen van de burgerlijke partijen 
niet gefundeerd zijn en geen afbreuk 
doen aan de bevindingen van het college 
van deskundigen, dat de burgerlijke par
tijen overigens zelf van· oordeel zijn dat 
er na kennisneming van het deskundi
genverslag nog twijfel blijft bestaan, dat, 

tot 5) tegen het deskundigenverslag had
den aangevoerd, met name : 1. dat de 
rechtbank rekening moet houden met de 
opmerkingen van de technische raads
man van de eisers, Van Waegeningh, die 
tot het besluit was gekomen dat de snel
heid bij de aanvang van het ongeval 90 
km per uur moest bedragen (blz. 2 van 
de derde conclusie, onder a, eerste ali
nea); 2. dat het onderzoek van de tacho
graaf tenminste uitwijst dat Couwberghs 
de bocht inkwam met een snelheid van 
ten minste 70 km per uur, bij het zien 
van de mazoutvlek vertraagde tot 55 km 
per uur, gekomen op de mazoutvlek be
gon te slippen, wat de naald van de ta
chograaf deed trillen, en doorslipte tot 
tegen de kermiswagens, wat een grote 
afwijking van de naald op de registreer
schijf en een natrilling van de naald tot 
op stand nul teweeg bracht (blz. 3 van de 
derde conclusie, onder c), en 3. dat eer
der dan met de registratie op de tacho
graaf moet worden rekening gehouden 
met de zintuiglijke waarneming van de 
inzittenden die verklaarden dat met een 
snelheid van 60 km per uur gereden 
werd, wat moet worden beschouwd als 
een lagere dan wel de werkelijk gevoer
de snelheid (blz. 3 en 4 van de derde con
clusie, onder d) : 

Overwegende, wat de eerste grief 
betreft, dat de appelrechters, door 
hun beslissing op het deskundigen
verslag te laten steunen, de vaststel
lingen, bevindingen en besluiten van 
de deskundigen overnemen; dat, nu 
de deskundigen ten deze, blijkens 

___ ...._ __________ _._ __ ! hun verslag, met << de replieken van 
(1) Cass., 12 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 693). de technische raadslieden » reke-
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ning hebben gehouden, de appel
rechters, door naar het deskundi
genverslag te verwijzen, de conclu
sie van de eisers met betrekking tot 
het in aanmerking nemen van de 
opmerking van de technische raads-
man van de eisers, Van Waege
ningh, beantwoorden; 

Overwegende, wat de tweede grief 
betreft, dat het bestreden vonnis op 
de gegevens van het deskundigen
verslag vaststelt dat eerste verweer
der juist v66r de aanrijding aan 55 
km/uur reed en op het ogenblik van 
de aanrijding aan 33 a 37 km/uur; 
dat de appelrechters voorts oordelen 
dat de gevoerde snelheid toegelaten 
was en niet onaangepast, dat het 
niet bewezen wordt dat de mazout-
vlek op het wegdek voorzienbaar 
was voor de eerste verweerder en 
dat, zelfs indien deze voordien aan 
hogere snelheden zou gereden heb
ben en dit wijst op een roekeloze 
rijWijze, dit geen causaul verband 
heeft met het ongeval en de schade; 

Dat de appelrechters, door deze 
nauwkeurige vermelding en beoor
deling van feitelijke gegevens waar
op zij hun beslissing laten steunen, 
de door de eisers aangevoerde ande
re, eventueel strijdige, gegevens, die 
wegens de gedane vaststellingen 
niet meer dienend zijn, verwerpen 
en hun verweer beantwoorden; 

Overwegende, wat de derde grief 
betreft, dat het bestreden vonnis 
zegt dat de rechtbank vaststelt dat 
(de eisers) in hun besluiten allerlei 
theorieen ontwikkelen en veronder
stellingen naar voor brengen in ver
band met de werking van de teleta
chometer en de door ( eerste ver
weerder) gevoerde snelheid, dat de 
middelen van (de eisers) niet gefun
deerd zijn en geen afbreuk doen 
aan de bevindingen van het college 
van deskundigen; 

Dat de appelrechters aldus, met 
feitelijke beoordeling van de bewijs
waarde van de aangebrachte gege

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

9 oktober 1984 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Holsters - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Nelissen Grade en De Bruyn. 

Nr. 104 

2" KAMER - 9 oktober 1984 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER
TREDING - PROCES-VERBAAL VAN DE BE
AMBTEN VAN HET BESTUUR - OPSTELLEN 
VAN HET PROCES-VERBAAL - TERMIJN -
GEEN VERVALTERMIJN. 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - OVER
TREDING - PROCES-VERBAAL VAN DE BE
AMBTEN VAN HET BESTUUR - OPSTELLEN 
VAN HET PROCES-VERBAAL MET GROTE VER
TRAGING - MISKENNING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN -
PROCES-VERBAAL DAT DE OVERTREDING 
VASTSTELT, DOOR DE BEAMBTEN VAN HET 
BESTUUR MET GROTE VERTRAGING OPGE
STELD - MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

1• Artikel 267 Douane- en Accijnzenwet 
bepaalt geen vervaltermijn voor het 
opstellen van de processen-verbaal 
waarbij de misdrijven, fraudes en 
overtredingen van de wet worden ge
constateerd (1). 

vens die de partijen vrijelijk hebben 1---------------
kunnen tegenspreken, het door de 
grief vermeld verweer van de eisers 
beantwoorden; 

(1) Cfr. Cass., 29 maart 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 807); Cass., 25 sept. 1973 
(A.C., 1974, 83). 
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2" en 3" Wanneer inzake douane en ac
cijnzen het proces-verbaal waarbij de 
misdrijven, fraudes en overtredingen 
van de wet door de beambten van het 
bestuur worden geconstateerd, zonder 
opgave van enige verantwoording met 
grote vertraging wordt opgesteld, kan 
de rechter, gelet op de door de wet aan 
dat proces-verbaal gehechte bewijs
waarde, uit die omstandigheid wettig 
afleiden dat het recht van verdediging 
van de beklaagde bekeurde werd mis
kend (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VAN BELLEGHEM M., SLOSSE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8718) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen de verweer
ders: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 267 en 272 van de 
algemene wet inzake douane en accijn
zen en onjuiste toepassing van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende het 
recht van verdediging, 

doordat het arrest de verweerders van 
de vervolging ontslaat op de beschou
wing dat « Het aan de beklaagden ten 
laste gelegde feit werd vastgesteld in de 
loop van augustus, september en novem
ber 1979. In strijd met artikel 267 van de 
algemene wet op de douane en accijn:. 
zen werd het proces-verbaal niet onmid
dellijk of zo vlug mogelijk opgesteld. Dit 
gebeurde slechts op 23 november 1982 
zonder opgave van enige wettige reden 
voor deze laattijdigheid. Waar artikel 270 
van de algemene wet afgifte van een ko-

(2) Betreffende de bewijswaarde van de re
gelmatige processen-verbaal van de ambtena
ren van douanen en accijnzen : zie art. 272 van 
de algemene wet inzake douanen en accijnzen, 
gecoordineerd bij K.B. van 18 juli 1977, beves
tigd bij de wet van 6 juli 1978, en art. 10 van 
de wet van 29 aug. 1919 op het regime van de 
alcohol; Cass., 22 maart 1983, A.R. nr. 7571, en 
7 juni 1983, A.R. nr. 7658 (A.C., 1982-83, 
nrs. 410 en 555). 

pie van het proces-verbaal voorschrijft 
binnen de vijf dagen na het opstellen er
van heeft de wetgever evident beoogd de 
rechten van de verdediging te vrijwaren. 
Opmaken van een proces-verbaal drie 
jaar na de vaststelling is in de gegeven 
omstandigheden een flagrante inbreuk 
op dit recht, spijts de mededeling van de 
kopie. Krachtens artikel 6.1 van het Ver
drag van Rome heeft een ieder recht op 
de behandeling van zijn zaak binnen een 
redelijke termijn wanneer hij strafrech
telijk vervolgd wordt. De perken van de
ze redelijkheid worden overschreden 
wanneer, zoals in casu, ongeveer drie 
jaar gewacht wordt met het opstellen 
van het proces-verbaal na de vaststelling 
van het feit dat aanleiding kan zijn tot 
de vervolging, zonder dat daartoe enige 
wettige reden wordt aangewezen », 

terwijl artikel 267 van de algemene 
wet geen vervaltermijn stelt voor het op
maken van een proces-verbaal, zodat het 
volstaat dat het proces-verbaal zou opge
maakt worden v66r dat het misdrijf ver
jaard is; dit proces-verbaal krachtens ar
tikel 272 voile geloof in rechte verdient, 
zodat de administratie zich terzake valle
dig naar de toepasselijke wetsbepalingen 
heeft gedragen; een strikte toepassing 
van de wet geen schending van het recht 
van verdediging kan uitmaken; waaruit 
blijkt dat het arrest enerzijds de voor
melde artikelen 267 en 272 heeft ge
schonden en anderzijds een onjuiste toe
passing van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende het recht van verdediging 
maakt: 

Overwegende dat, zo artikel 267 
van het koninklijk besluit van 18 ju
li 1977 houdende coordinatie van de 
algemene bepalingen inzake douane 
en accijnzen, bevestigd bij de wet 
van 6 juli 1978, voorschrijft dat het 
proces-verbaal « dadelijk of zo spoe
dig mogelijk (zal) worden opge
maakt », het nochtans geen verval
termijn bepaalt voor het opstellen 
van processen-verbaal waarbij de 
misdrijven, fraudes of overtredingen 
van de wet worden geconstateerd en 
duidelijk aanwijst dat het verlopen 
van een min of meer lange termijn 
tussen de datum van de feiten en 
die van het opstellen van het pro
ces-verbaal op zichzelf geen aanlei
ding geeft tot nietigheid; dat even
wei het verlopen van een dergelijke 
termijn een miskenning van het 
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recht van verdediging kan meebren
gen; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze oordeelt dat het opstellen van 
het proces-verbaal, praktisch drie 
jaar na de vaststelling van de feiten, 
<< in de gegeven omstandigheden » 
een « flagrante inbreuk » op het 
recht van verdediging is, spijt het 
toezenden van een kopie van het 
proces-verbaal aan de overtreders; 

Overwegende dat, gelet op de door 
de wet aan het proces-verbaal ge
hechte bewijswaarde, de appelrech
ters uit de omstandigheden dat de 
vaststelling van de feiten bijna drie 
j aar v66r het opstellen van het pro
ces-verbaal gebeurd was en er geen 
enkele reden werd opgegeven voor 
het met grate vertraging opstellen 
van dit proces-verbaal, wettig heb
ben kunnen afleiden dat het recht 
van verdediging werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door het bestuur van douane en ac
cijnzen tegen eerste verweerder in
gestelde vordering tot betaling van 
de openingsbelasting en nalatig
heidsinteresten : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

9 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 

Nr. 105 

2' KAMER - 9 oktober 1984 

MISDRIJF - RECHTSPERSOON - DADER 
VAN EEN MISDRIJF - STRAFRECHTEL!JKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN NATUURLIJKE 
PERSONEN DOOR WIER TOEDOEN DE RECHTS
PERSOON IS OPGETREDEN- VEREISTE VAST
STELLINGEN. 

Wanneer een rechtspersoon een misdrijf 
heeft gepleegd, rust de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid daarvoor op de 
natuurlijke personen, organen of aan
gestelden, door wier toedoen hij is op
getreden (1); niet wettig verantwoord 
is de beslissing die de beklaagde als 
directeur van een vennootschap ver
oordeelt, zonder de persoonlijke gedra
ging waaruit zij diens strafbare deel
neming als dader of mededader afleidt, 
vast te stellen noch de feitelijke om
standigheden aan te wijzen waaruit 
blijkt dat de rechtspersoon door toe
doen van de beklaagde gehandeld 
heeft. 

(VAN VERDEGHEM) 

ARREST 

(A.R. nr. 8850) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen" 
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 66, tweede en derde lid, van het 
Strafwetboek, 2 van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhandelen 
van de giftstoffen, slaapmiddelen, verdo
vende middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica, 1, 5, §§ 2 en 8, van het 
koninklijk besluit van 12 april 1974 be
treffende sommige verrichtingen in ver
band met stoffen met hormonale, anti
hormonale of antibiotische werking, 

doordat het hof van beroep, door be
vestiging van het beroepen vonnis, eiser 
veroordeelt wegens de vermengde feiten 
van de telastleggingen D/2.3.4.5 tot een 

- Verslaggever : de h. De Peuter -. Ge- 1----------------
Jijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal Advocaat: mr. 
Claeys Bouuaert. 

(1) Cass., 19 sept. 1972 (A.C., 1973, 69); Cass., 
7 okt. 1974 (A.C., 1975, 169). 
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gevangenisstraf van een maand, met uit
stel gedurende drie jaar, en tot een geld
boete van 1.500 frank x 40, hetzij 60.000 
frank of 3 maanden vervangende gevan
genisstraf, na te hebben beslist dat ei
sers schuld aan voormelde feiten bewe
zen is, op grond: << dat Van Verdeghem 
aanvoert dat hij niet betrokken was bij 
het toedienen van de hormonenprepara
ten en hij bovendien geenszins persoon
lijk kan aansprakelijk gesteld worden; 
dat hij echter directeur is van de firma 
Veorit die het voeder aan de stalmesters 
bezorgde; dat de wagen waarmee Van 
Beers werd betrapt een wagen is voor
zien van een ingebouwde geheime berg
plaats waarin zich hormonale stoffen be
vonden, die toebehoorden aan de firma 
Veorit, en het dus niet aannemelijk is 
dat deze firma haar auto's niet kent of 
nakijkt, weze het slechts voor het onder
houd, en een "parallelcircuit" door Van 
Beers dus niet kan aanvaard worden; dat 
bovendien de firma Veorit de technische 
begeleiding verzorgde in de gezegde stal
len en deze begeleiding er wel in bestaat 
de gezondheid en conditie der dieren na 
te gaan, zodat het toch moet opvallen dat 
deze dieren op opvallend snelle en op
merkelijke wijze aanmesten, dat in al de 
stallen die in casu ter sprake zijn, be
voorradingen zijn gebeurd door Veorit >>, 

terwijl de strafrechtelijke aansprake
lijkheid van een rechtspersoon rust op 
de natuurlijke persoon die het ten laste 
gelegde misdrijf heeft gepleegd of die 
met andere woorden in werkelijkheid 
oorzaak van de wetsovertreding is ge
weest, ongeacht of deze als directeur dan 
wel als orgaan van die rechtspersoon is 
opgetreden en het de feitenrechter be
hoort in feite na te gaan en vast te stel
len, aan de hand van de feitelijke gege
vens van de zaak, welke natuurlijke 
persoon, orgaan of aangestelde van de 
rechtspersoon, strafrechtelijk aanspake
lijk is; daarenboven een beklaagde 
slechts wettig als mededader van een 
misdrijf wordt veroordeeld wanneer de 
rechter vaststelt dat deze aan het mis
drijf rechtstreeks heeft meegewerkt of 
daaraan zodanige hulp heeft verleend 
dat het anders niet had kunnen worden 
gepleegd; zodat het hof van beroep, door 
er zich toe te beperken, met betrekking 
tot eisers betrokkenheid bij de hem ten 
laste gelegde feiten, vast te stellen dat 
hij << directeur is van de firma Veorit die 
het voeder aan de stalmesters bezorg
de », niet enkel : 

eerste onderdeel, geen antwoord ver
strekt op eisers conclusie in hoger be-

roep, d.d. 18 januari 1984, waarin hij als 
verweer aanvoerde, enerzijds, dat de 
multinationale onderneming, waartoe de 
firma Veorit in volle participatie behoort 
en waarvan eiser een gewone aangestel
de is, het zich niet kan veroorloven dat 
haar goede naam aldus in het gedrang 
zou worden gebracht, en anderzijds 
vooral dat het hem - met verwijzing 
naar een herinnering van de raad van 
bestuur, d.d. 23.8.1978 - zeer ten kwade 
zou worden geduid en hem wellicht ook 
zijn plaats zou kosten, indien hij bij der
gelijke feiten betrokken zou zijn, die 
hem enkel de terechtwijzingen van zijn 
werkgever zouden opleveren (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), doch 
tevens: 

tweede onderdeel, op deze grond al
leen eiser niet wettig, hetzij als dader 
die strafrechtelijk aansprakelijk is voor 
de firma Veorit, hetzij als mededader, 
schuldig kon verklaren aan de hem ten 
laste gelegde feiten (schending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen, behalve artikel 97 van de Grand
wet), en minstens : 

derde onderdeel, de door het Hof uit te 
oefenen wettigheidscontrole onmogelijk 
maakt, met name door in gebreke te blij
ven de feitelijke gegevens vast te stellen, 
waaruit wettig eisers strafrechtelijke 
aansprakelijkheid kan worden afgeleid 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat eiser samenge
vat concludeerde : dat in het gehele 
dossier zijn betrokkenheid bij de 
aan de feitenrechter voorgelegde fei· 
ten noch vermeld, noch ge'insi· 
nueerd werd; dat in de door de fir· 
rna Veorit, waarvan eiser directeur 
is, verzekerde technische begelei
ding van de· mesters en kwekers 
geenszins het toedienen van hormo
nen of andere verboden producten 
begrepen is, wat ook door niemand 
verklaard of ge'insinueerd werd; dat 
de veevoederfabrikanten geenszins 
gediend zijn bij de aangeklaagde 
praktijken, gezien het toedienen van 
hormonen aan kalveren tot gevolg 
heeft een besparing op de aankoop 
van voeders en bovendien een toe
name van het slachtrijp gewicht; dat 
de markt van stoffen met hormo
nale of anti-hormonale werking een 
parallele markt is, die in handen 
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is van enkele « specialisten » die 
door het « milieu » soms worden 
gerecruteerd tussen de handels
vertegenwoordigers van de grate 
meelfabrikanten die contacten heb
ben met de potentiE:ile verbrui
kers en hierin soms een (mooie) bij
verdienste vinden; dat het ondenk
baar is dat de grate meelfabrikanten 
deze handel, die hun commercii:He 
belangen schaadt, zelf in handen 
zouden hebben; dat de wagen van 
de medebeklaagde reiziger van de 
firma Veorit bestendig te zijner be
schikking was gesteld en die reizi
ger trouwens sedert het beroepen 
vonnis ontslagen was, na tussen de 
feiten en het vonnis te zijn ge
schorst (geweest); dat eiser persoon
lijk geen enkele daad van strafbare 
deelneming heeft gesteld en het niet 
denkbaar is dat hij zich zou inlaten 
met feiten waaruit hij geen enkel 
voordeel haalt en die hem geen feli
citaties, maar enkel terechtwijzin
gen van zijn werkgever zouden ople
veren; 

Overwegende dat de appelrechters 
door de enkele vaststellingen ener
zijds dat « een "parallelcircuit" door 
Van Beers niet kan aanvaard wor
den » en « dat bovendien de firma 
Veorit de technische begeleiding 
verzorgde in de gezegde stallen en 
deze begeleiding er wel in bestaat 
de gezondheid en conditie der die
ren na te gaan, zodat het toch moet 
opvallen dat deze dieren op opval
lend snelle en opmerkelijke wijze 
aanmestten, dat in al de stallen die 
in casu ter sprake zijn, bevoorradin
gen zijn gebeurd door Veorit », en 
anderzijds dat eiser « directeur is 
van de firma Veorit die het voeder 
aan de stalmesters bezorgde » en 
« ( ..• ) het (dus) niet aannemelijk is 
dat deze firma haar auto's niet kent 
of nakijkt », hun beslissing niet wet
tig verantwoorden, nu zij de per

door toedoen van eiser zou gehan
deld hebben; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

9 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. B. 
Maes, Brussel. 

Nr. 106 

2' KAMER - 9 oktober 1984 

LANDLOPERIJ - LANDLOPER TER BE
SCHIKKING VAN DE REGERING GESTELD OM 
VOOR ONBEPAALDE TIJD IN EEN TOE
VLUCHTSHUIS GEINTERNEERD TE WORDEN -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die een Iandloper ter be
schikking van de regering stelt om 
voor onbepaalde tijd in een toevluchts
huis gei"nterneerd te worden zonder 
nader te bepalen of de vereisten, ge
steld bij art. 16 van de wet van 16 nov. 
1891, vervuld zijn (1) (2). 

soonlijke gedraging van eiser waar-1---,...--------------
uit zij diens strafbare deelneming 
als dader of mededader afleiden, 
niet vaststellen noch de feitelijke 
omstandigheden aanwijzen .waaruit 
zou blijken · dat de rechtspersoon 

(1) Cass., 18 dec. 1979 (A.C., 1979-80, 484). 

(2) De wet van 27 nov. 1891 maakt, wat de 
mogelijke maatregelen betreft, een onder-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(DE BEUF) 

ARREST 

(A.R. nr. 9121) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 augustus 1984 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 8, 13, 
16, 17, 18 van de wet van 27 november 
1891 en 97 van de Grondwet: 

Overwegende dat de beroepen be
schikking van de Politierechtbank te 
Turnhout, onder verwijzing naar de 
artikelen 8, 12 en 16 van de wet van 
27 november 1891 tot beteugeling 
van de landloperij en de bedelarij, 
eiser ter beschikking stelt van de re
gering ten einde ge'interneerd te 
worden in een toevluchtshuis voor 
een onbepaalde termijn om op 5 au
gustus 1984 in staat van landoperij 
bevonden te zijn, in de omstandig
heden bepaald bij « artikel 8-9 » van 
de wet van 27 november 1891, op 
grond dat de bedoelde « omstandig
heden, die aanleiding gaven tot de 

verschijning van eiser voor de recht
bank », bewezen zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben dat 
eiser voorgeleid werd onder de voor
waarden bepaald bij artikel 3 van 
de wet van 1 mei 1849 en ( ... ) dat de 
omstandigheden die aanleiding ga
ven tot de voorbrenging van eiser 
bewezen zijn gebleven, de beschik
king van de politierechtbank beves
tigt, onder verwijzing evenwel, wat 
de wet van 27 november 1891 be
treft, naar de artikelen 8, 9, 11, 12, 
13 en 16bis; 

Overwegende dat de wet van 27 
november 1891 in de te treffen 
maatregelen een onderscheid maakt 
tussen de personen die, uit luiaardij, 

· drankzucht of zedenlosbandigheid, 
i~ staat van landloperij leven ( ar
tlkel 13) en degenen die, buiten elke 
van de vermelde omstandigheden, in 
staat van landloperij worden aange
troffen (artikel 16); 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het in het onzekere laat of het be
oogt toepassing te maken van arti
kel 13 dan wei van artikel 16 van de 

----------------1 wet van 27 november 1891, zijn be

(Vervolg nota van vorige biz.) 

scheid tussen, enerzijds, de personen die de 
liefdadigheid uitbaten als bedelaars van be
roep of die uit luiaardij, drankzucht of zeden
losbandigheid in staat van landloperij Ieven 
(art. 13) en, anderzijds, degenen die, buiten 
enige van de evenvermelde omstandigheden, 
in staat van landloperij of bedelend worden 
aangetroffen (art. 16). 

De eerstbedoelde personen worden ter be
schikking van de regering gesteld om geduren
de ten minste twee en ten hoogste zeven jaar 
in een belaarsgesticht te worden opgesloten, 
en in dit geval moet het bestaan van de in art. 
13 vermelde omstandigheden in de beslissing 
worden vastgesteld. 

De laatstbedoelde personen worden ter be
schikking van de regering gesteld om in een 
toevluchtsoord te worden geinterneerd, en in 
dit geval is de rechter niet bevoegd de duur 
van oe · interne ring vast te stellen. Het staat 
aan de minister van Justitie de duur van de 
internering te bepalen naar gelang van de om
standigheden waarvan de artt. 17 en 18, twee
de lid, van de wet van 27 nov. 1891 hem de be
oordeling overlaten. 

slissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

9 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Holsters - Ge
lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 107 

2• KAMER - 10 oktober 1984 

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 alleen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zo
als zij zich heeft voorgedaan, oak zou 
veroorzaakt zijn zonder de tout die ten 
laste van een andere bestuurder is 
vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(CARTIAUX, GERAIN T. GODEFROID, LEROY, 
DILLENBOURG, « SONEVILLE » P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3616) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegeil de be
slissing op de door de eisers tegen 
de verweerders ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen: 

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

doordat het arrest, hoewel het niet be
twist en zelfs stilzwijgend aanneemt dat 
de laadkist niet door tekens was aange
duid en op een niet-reglementaire plaats . 
op de rijbaan stond, beslist dat « het ont
breken van tekens en de plaats waar de 
laadkist op de rijbaan stond, ten deze 

niet in oorzakelijk verband staan met 
het ongeval » en die beslissing grondt op 
de enkele considerans dat het ongeval 
« aileen te wijten is aan de verstrooid
heid van het slachtoffer dat zijn snelheid 
niet heeft geregeld zoals vereist wegens 
de plaatsgesteldheid, de belemmering 
van de weg en zijn zicht », 

terwijl de omstandigheid dat het onge
val zich zonder de verstrooidheid van het 
slachtoffer niet zou hebben voorgedaan, 
niet betekent dat er geen oorzakelijk 
verband zou bestaan tussen het ongeval 
en de fouten die de verweerders hebben 
begaan door geen tekens te plaatsen en 
de laadkist op de rijbaan te laten staan; 
het arrest aldus het begrip oorzakelijk 
verband in de zin van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt en al
thans geen duidelijke gronden opgeeft 
voor de beslissing : 

Overwegende dat het arrest, nu 
het impliciet doch onmiskenbaar be
slist dat de verweerders of een van 
hen een fout hebben begaan door op 
de rijbaan een niet aangeduide hin
dernis achter te laten en nu het niet 
vaststelt dat het ongeval zonder die 
fout toch zou zijn gebeurd zoals het 
zich heeft voorgedaan, niet wettig 
kon beslissen dat « het ontbreken 
van tekens en de plaats waar de 
laadkist op de rijbaan stond ten de
ze niet in oorzakelijk verband staan 
met het ongeval »; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de eis~rs 
tegen de verweerders ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, be
halve in zoverre het beslist dat het 
slachtoffer een fout in oorzakelijk 
verband met het ongeval heeft be
gaan; verwerpt de voorzieningen 

-----------------1 voor het overige; beveelt dat van dit 
(1) Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3548 

(A.C., 1984-85, nr. 8). 

arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver-
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nietigde arrest; veroordeelt de ei
sers, ieder van hen, in een derde 
van de kosten van hun voorziening 
en verwijst de verweerders, ieder 
voor een vierde, in de overige kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Ghislain - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Ryn, Binon, Dinant, en Biitzler. 

'Nr. 108 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN VOOR VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN 
VAN DIE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT
STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF - NIET ONTVANKELIJK 

MID DEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING - VERWEER 

door een ander misdrijf (1). (Artt. 411, 
414 Sv.) 

2o Niet gemotiveerd is de beslissing die 
de beklaagde veroordeelt zonder te 
antwoorden op zijn regelmatig voorge
dragen verweer (2). (Art. 97 Gw.) 

3° Wanneer de bestreden beslissing, zon
der te verduidelijken, de beklaagde 
veroordeelt wegens feiten die tussen 
een bepaalde datum en een andere da
tum zijn gepleegd, en het Hof aan de 
hand van de processtukken waarop 
het vermag acht te slaan, niet kan na
gaan of de strafvordering al dan niet 
verjaard was, vernietigt het de veroor
deling en verwijst de zaak (3). (Art. 97 
Gw., artt. 21, 22, 23 wet 17 april1878.) 

(DESTORDEUR, WILDERIANE, LE THI HONG, 
MIGEOTTE, KAIRIS, JEHASSE, BUSTIN) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 3665) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1983 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik; 

I. Op de voorzieningen van Des
tordeur, Le Thi Hong, Migeotte en 
Jehasse: 

Overwegende dat de substanWHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 

VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GE-~---------------------------------
BLEVEN - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VEROORDELING - MISDRIJF 
GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER 
VERDUIDELIJKING ONMOGELIJKHEID 
VOOR HET HOF NA TE GAAN OF DE STRAF
VORDERING ALDAN NIET WAS VERJAARD
VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

1 o Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, de vordering tot vernieti
ging van de beslissing op de strafvor
dering, gegrond op een middel daten
kel betrekking heeft op een van die 
misdrijven, terwijl de uitgesproken 
straf naar recht verantwoord blijft 

(1) Onderhavig arrest heeft impliciet beslist 
dat voor de toepassing van de theorie van de 
verantwoorde straf geen rekening moest wor
den gehouden met het beschikkende gedeelte 
dat, overeenkomstig art. 463 Sv., de verbete
ring van de valse vermeldingen op de in be
slag genomen stukken beveelt. Die maatregel 
is immers geen straf maar een maatregel van 
burgerlijke aard die moet worden bevolen 
wanneer het bestaan materieel wordt vastge
steld, afgezien van de veroordeling wegens 
valsheid en zelfs als die valsheid zou zijn ver
jaard (Cass., 14 jan. 1957, Bull. en Pas., 1957, I, 
340 - TRopssE, . Principes g{meraux du droit 
penal positif beige, d. I, nrs. 1570 tot 1572 en 
1599). 

(2) Cass., 19 jan. 1982, 
(A.C., 1981-82, nr. 302). 

(3) Cass., 15 feb. 1984, 
(A.C., 1983-84, nr. 331). 

A.R. nr. 

A.R. nr. 

6750 

3286 
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genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Wilde
riane: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, 22, 23, 24 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat uitspraak 
moest doen over vier aan eiser in het 
dossier 61.94.779/79 ten laste gelegde fei
ten, « herhaaldelijk gepleegd tussen 1 ja
nuari 1973 en eind 1978 • (telastlegging 
A1}, « herhaaldelijk gepleegd sedert het 
begin van het jaar 1973 tot eind 1979 • 
(telastlegging B4), « herhaaldelijk ge
pleegd sedert het begin van het jaar 1975 
tot eind 1979 • (telastlegging C7) en 
« herhaaldelijk gepleegd sedert het begin 
van 1973 tot eind 1978 » (telastlegging 
Dll}, bij wege van een nieuwe beslissing 
die telastleggingen, zoals ze in de dag
vaarding zijn omschreven, bewezen ver
klaart met de bijkomende vermelding 
dat, wat de telastlegging C betreft, de pe
riode van het misdrijf loopt van begin 
1973 tot eind 1979, beslist dat die ten las
te gelegde misdrijven de uitvoering zijn 
van een en hetzelfde opzet waarvoor der
halve een enkele straf dient te worden 
uitgesproken en bijgevolg eiser veroor
deelt tot een enkele straf, namelijk een 
gevangenisstraf van twaalf maanden met 
uitstel gedurende vijf jaar en een geld
boete van duizend frank of een vervan
gende gevangenisstraf van drie maan
den, 

terwijl uit het arrest noch uit enig 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat een of meer van de als 
wanbedrijf omschreven feiten die door 
het arrest bewezen zijn verklaard, zijn 
gepleegd minder dan drie jaar voor een 
verjaringstuitende daad van onderzoek 
of van vervolging, die op haar beurt min
der dan drie jaar voor de uitspraak van 
het arrest zou zijn verricht, of dat de 
verjaring om enigerlei reden zou zijn ge
schorst; het Hof derhalve onmogelijk 
kan nagaan of de strafvordering op het 
tijdstip van de uitspraak van het arrest 
al dan niet verjaard was 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele straf van 
twaalf maanden gevangems met uit
stel gedurende v1jf jaar en een geld
boete van dUizend frank of een ver-

vangende gevangenisstraf van drie 
maanden, en tevens de verbetering 
van de valse vermeldingen in de in 
beslag genomen stukken beveelt we
gens valsheid in geschriften en ge
bruik van valse stukken tussen 1 ja
nuari 1977 en eind 1978 (telast
legging A1 van het dossier 
nr. 6194.779179), oplichting sedert 
het begin van het jaar 1973 tot eind 
1979 (telastlegging B4 van hetzelfde 
dossier), het misbruik van het voor
schrijven van verdovende middelen 
vanaf het begin van het jaar 1975 
tot eind 1979 en meer in het bijzon
der in 1977, 1978 en 1979 (telastleg
ging C 7 van genoemd dossier) en 
wegens het feit dat hij voor een an
der het gebruik van verdovende 
middelen heeft vergemakkelijkt se
dert het begin van het jaar 1973 tot 
eind 1978 (telastlegging D 11 van ge
noemd dossier); dat het arrest, wat 
de telastlegging C 7 betreft, hieraan 
toevoegt « dat de periode van het 
misdrijf loopt van begin 1973 tot 
eind 1979 »; 

Overwegende dat die enkele straf 
van twaalf maanden gevangenis en 
duizend frank geldboete naar recht 
is verantwoord door de oplichting 
(telastlegging B 4), die blijkens de 
vaststelling van het hof van beroep 
door eiser was gepleegd van begin 
1973 tot eind 1979 en dat dit misdrijf 
evenals de overige ten laste gelegde 
feiten voortvloeien uit een en het
zelfde opzet; dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, dienaangaande blijkt dat de 
verjaring van de strafvordering tij
dig is gestuit door de op 26 januari 
1981 gewezen beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik waarbij eiser 
naar de correctionele rechtbank 
werd verwezen; dat de strafvorde
ring derhalve niet was verjaard op 
21 december 1983, dag van de uit
spraak van het arrest; 

Dat in dat opzicht het beschikken
de gedeelte van de bestreden beslis
sing, m zoverre ze overeenkomstig 
artikel 463 van het W etboek van 
Strafvordering de verbetering be-



232 HOF VAN CASSATIE Nr. 108 

veelt van de valse vermeldingen in 
de in beslag genomen stukken, niet 
in aanmerking dient te worden ge
nomen; dat artikel 463 een 
voorzorgsmaatregel van burgerlijke 
aard voorschrijft waarvan de toepas
sing niet afhangt van een veroorde
ling tot een hoofdstraf en die maat
regel moet worden bevolen wanneer 
het materieel bestaan van een vals
heid wordt vastgesteld, ongeacht het 
verder verloop van de strafvordering 
en zelfs als die strafvordering ver
jaard is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiE\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

III. Op de voorziening van Kairis : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest ten laste van eiser 
bewezen verklaart dat hij als beoefenaar 
van de geneeskunde misbruik heeft ge
maakt van het voorschrijven van verdo
vende middelen, ten deze acedicon, en ei
ser, wegens dat feit alsook wegens de op 
grond van verzachtende omstandigheden 
gecorrectionaliseerde valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stukken, 
veroordeelt tot een enkele straf van vijf
tien maanden gevangenis met uitstel ge
durende vijf jaar, en duizend tweehon
derd frank geldboete, 

terwijl eiser in zijn conclusie welis
waar had toegegeven dat hij zich schul
dig had gemaakt aan valsheid in ge
schriften door voorschriften op te maken. 
voor personen die hij nooit had gezien, 
doch daartegen inbracht dat « hij niet 
wordt vervolgd wegens het voorschrijven 
van geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld 
biocodon of mephenon die nochtans uit
drukkelijk zijn opgenomen in de lijst 
van verdovende middelen, maar wegens 
het voorschrijven van acedicon dat enkel 
voorkomt in de rubriek • hoest », of
schoon dat geneesmiddel in fine wordt 
vermeld onder de aan de wet op de ver
dovende middelen onderworpen produk
ten; dat acedicon zeer dikwijls wordt 
voorgeschreven voor lijders aan chro
nische bronchitis en voor mijnwerkers 
die lijden aan silicose; dat uit het onder-

houd van de beklaagde Schlit met dokter 
Gobier blijkt dat zij als sigarenmaakster 
lijdt aan chronische bronchitis, nicotine
verslaafde is en veel ziek is; dat uit het 
proces-verbaal van 3 december 1979 
blijkt dat ze reeds 3 jaar lijdt aan chro
nische bronchitis en dat ze nochtans 
doorgaat met overmatig roken; dat acedi
con dus ten deze ge!ndiceerd was zoals 
trouwens voor iedere lijder aan chro
nische bronchitis; dat nochtans (eiser) 
onmogelijk kon weten dat de beklaagde 
Schlit voor haar bronchitis ook bij ande
re dokters ging die haar eveneens acedi
con voorschreven; dat hier moet worden 
benadrukt dat het dossier het bewijs niet 
bevat dat de beklaagde Schlit tekenen 
van toxicomanie vertoonde op het ogen
blik dat ze (eiser) kwam raadplegen; dat 
(eiser) trouwens mevr. Schlit niet meer 
heeft teruggezien na 24 juni 1978 en dat 
zij slechts in maart 1979, dat is 9 maan
den later, een behandeling van twee 
maanden onderging in een gespeciali
seerde inrichting; dat nochtans uit het 
feit dat (eiser) onvoorzichtig heeft gehan
deld en valsheid in geschriften heeft ge
pleegd door acedicon voor te schrijven 
voor personen die volgens beklaagde tot 
haar kennissenkring behoorden, en zon
der hen te hebben gezien, op basis van 
de gegevens van het strafdossier niet 
kan worden afgeleid dat die valse voor
schriften en dat verzuim bij de patiente 
een afhankelijkheid konden teweegbren
gen, onderhouden en verergeren; dat im
mers nergens uit het dossier blijkt dat 
mevr. Schlit tekenen van verslaving ver
toonde op het ogenblik dat ze beklaagde 
kwam raadplegen »; het arrest niet ant
woordt op dat omstandig verweer van ei
ser en derhalve de beslissing niet regel
matig met redenen omkleedt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de aan eiser ten laste ge
legde feiten de verslaving van Schlit 
aan slaapmiddelen, verdovende mid
delen of psychotrope stoffen konden 
teweegbrengen, onderhouden of ver
ergeren, maar noch door die vast
stelling noch door enige andere con
siderans antwoordt op de in het 
middel weergegeven conclusie van 
eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

IV. Op de voorziening van Bustin: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar-
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tikelen 21, 22, 23 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering en 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele straf, na
melijk · een gevangenisstraf van 
twaalf maanden met uitstel gedu
rende vijf jaar en een geldboete van 
duizend vijfhonderd frank of een 
vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden, ter zake dat hij tus
sen 1 januari 1976 en 30 juni 1979 
« als behoefenaar van de geneeskun
de herhaaldelijk misbruik heeft ge-· 
maakt van het voorschrijven van 
verdovende middelen, ten deze eubi
ne, biocodon en mephenon » (telast
legging C 10 van het dossier 
nr. 6194.779179), dat hij als apothe
ker zonder doktersvoorschrift verdo
vende middelen heeft afgeleverd, 
ten deze eubine, mephenon en bio
codon (telastlegging E 13 van het
zelfde dossier), dat hij als apotheker 
zonder doktersvoorschrift produk
ten, voorzien van een speciaal etiket 
« poison-vergift », ten deze dolviran 
en domidorm, heeft afgeleverd (te
lastlegging F 14 van hetzelfde dos
sier), dat hij als apotheker een ge
neesmiddel, ten deze captagon, ano
ran en peroben, heeft afgeleverd 
zonder inachtneming van de bij arti
kel 8 van de wet van 25 maart 1964 
op de geneesmiddelen gestelde voor
waarden (telastlegging G 15 van het
zelfde dossier); 

Overwegende nochtans dat het ar
rest nergens in de redengeving de 
datum vaststelt waarop het laatste 
bewezen verklaarde feit is gepleegd; 

Overwegende dat, wanneer be
klaagde wordt veroordeeld wegens 
feiten die tussen twee welbepaalde 
data zijn gepleegd zonder dat de da
tum van de feiten nader wordt ge
noemd, en wanneer uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
er een daad tot stuiting van de ver
jaring van de strafvordering is ver
richt of dat die verjaring om eniger
lei reden is geschorst binnen de 
wettelijke termijn die wordt bere
kend vanaf de dag, volgende op de 

eerste van de in de beslissing ver
melde data, het Hof niet kari na
gaan of de strafvordering al dan 
niet verjaard was; 

Overwegende dat het Hof derhal
ve onmogelijk kan nagaan of de 
strafvordering op 21 december 1983, 
dag van de uitspraak van het bestre
den arrest, al dan niet verjaard was; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tot staving van de voorziening van 
Bustin aangevoerde middel dat niet 
kan leiden tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden arrest, in zo
verre het uitspraak doet over de te
gen Kairis en Bustin ingestelde 
strafvordering; verwerpt de voorzie
ning van Destordeur, Wilderiane, Le 
Thi Hong, Migeotte en Jehasse; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; laat 
de kosten van de voorzieningen van 
Kairis en Bustin ten laste van de 
Staat; veroordeelt de overige eisers, 
ieder van hen, in de kosten van hun 
voorziening; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : ·mrs. Kirk
patrick en Van Ommeslaghe. 

Nr. 109 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL ENKEL GERICHT TEGEN DE ADVO
CAAT VAN ElSER- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 
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2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- CASSATIEBEROEP TEGEN DE BESLISSING 
VAN DE APPELRECHTER- MIDDEL GERICHT 
TEGEN DE BESL!SSING VAN DE EERSTE 
RECHTER - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL DE FEITELIJKE BE
OORDELINGEN VAN DE FEITENRECHTER BE
KRITISEERT - NIET ONTV ANKEL!JK MID DEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- ENKELE WENS. 

1' Niet ontvankelijk is een middel dat 
enkel tegen de advocaat van eiser is 
gericht (1). 

2' Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de beslissing 
van de eerste rechter, terwijl het cas
satieberoep uitsluitend tegen de beslis
sing van de appelrechter is gericht (2). 

3' Niet ontvankelijk is het middel dat 
een feitelijke beoordeling van de fei
tenrechter bekritiseert (3). (Art. 95 
Gw.) 

4' Het middel dat enkel een wens van ei
ser uitdrukt is geen cassatiemiddel. 

{GERKENS T. PELZER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3677) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 maart 1984 in ho
ger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat eiser de dupe is van het mis
bruik van vertrouwen en bedrog van zijn 
raadsman, meester D., die hem niet op 
de hoogte heeft gebracht van de op 29 
maart 1984 door de correctionele recht
bank gehouden terechtzitting en die, met 

(1) Zie Cass., 4 nov 1974 (A.C., 1975, 298). 

(2) en (3) Cass., 30 sept. 1981, A.R. nr 18J4 
(A.C., 1981-82, nr 77). 

de bedoeling zijn verdediging te sabote
ren, eisers getuigen niet heeft doen dag
vaarden op de terechtzitting; die houding 
van meester D. toe te schrijven is aan 
het feit dat eiser betrokken was in een 
geschil met de verzekeringsmaatschappij 
De Schelde, die een client is van die ad
vocaat: 

Overwegende dat het middel en
kel tegen de advocaat van eiser is 
gericht en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, hieruit af~e
leid dat eiser op de eerste zitting van de 
Politierechtbank te Limbourg is veroor
deeld zonder dat hem werd toegestaan 
ook maar een woord te zijner verdedi
ging te zeggen en zonder dat hij zijn ge
tuigen die nochtans onberispelijke lui 
waren, kon Iaten ondervragen : 

Overwegende dat het middel en
kel kritiek oefent op de beslissing 
van de eerste rechter waartegen de 
voorziening niet gericht is en der
halve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser het onomstotelijk bewijs bezit 
dat zijn ladder niet de oorzaak is van 
het litigieuze ongeval en dat hij in wer
kelijkheid de dupe is van een poging tot 
oplichting met de bedoeling hem de 
schade te Iaten betalen die door iemand 
anders is veroorzaakt; de klacht die hij 
had ingediend in verband met die poging 
tot oplichting is « geweigerd »: 

Overwegende dat het middel neer
komt op een kritiek op de beoorde
ling van de gegevens van de zaak 
door de feitenrechter; dat het niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat eiser vraagt dat de litigieuze lad
der zou worden bewaard opdat hij zijn 
onschuld zou kunnen bewijzen; die lad
der in het bezit is van een zekere Wil
lems en dienst doet als afsluiting van 
zijn huis: 

Overwegende dat de litigieuze lq.d
der bij het bestreden vonnis in be
slag genomen en verbeurdverklaard 
is overeenkomstig artikel 552, 2°, 
van het Strafwetboek; 

Dat het Hof niet bevoegd is om 
kennis te nemen van eisers verzoek; 
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En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 

, overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
ander middel aanvoert; 

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

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

Nr. 110 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VERBOD 
UITSPRAAK TE DOEN OVER NIET GEVORDER
DE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 
1138, 2' - BEGRIP. 

Wanneer op het enkel hager beroep van 
de beklaagde tegen het beschikkende 
gedeelte van het vonnis, dat aan een 
verkeersslach toller schadevergoeding 
toekent, de appelrechter de beklaagde 
veroordeelt om dat bedrag niet enkel 
aan de getrollene maar oak aan diens 
echtgenoot te betalen, doet hij uit
spraak over niet gevorderde zaken en 
schendt hij derhalve art. 1138 Ger. W. 
(1). 

(BELGE T. BREES, VAN BELLE, BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3685) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel uitspraak doet over de 
burgerlijke belangen; 

I. In zoverre de voorziening ge-
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Belgische Staat 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweerders Martine Brees 
en Michel Van Belle tegen eiser in-
gestelde civielrechtelijke vorderin
gen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de Politierechtbank te Brussel, 
bij vonnis van 8 november 1977, eiser 
heeft veroordeeld tot betaling van een 
provisionele vergoeding van een frank 
aan de verweerder Van Belle; dat 
laatstgenoemde geen hoger beroep heeft 
ingesteld tegen dat vonnis; dat dezelfde 
rechtbank, bij het beroepen vonnis van 1 
december 1982 dat was gewezen bij ver
dere behandeling van de zaak, geen en
kele vergoeding toekende aan verweer
der die geen hoger beroep instelde; en 
doordat het bestreden vonnis, waarbij 
het beroepen vonnis wordt vernietigd, ei
ser nochtans veroordeelt om « aan de 
burgerlijke partijen Brees en Van Belle • 
een vergoeding van 889.772 frank te be
talen, verhoogd met de compensatoire en 
de gerechtelijke interesten alsook met de 
kosten, 

terwijl de verweerder Van Belle geen 
hoger beroep had ingesteld tegen het be-

------------------l roepen vonnis van 1 december 1982 
waarbij hem geen enkele vergoeding 
werd toegekend, zodat het bestreden 
vonnis, niet zonder artikel 1138, 2", van 

(1) Zie Cass., 17 april 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 526). 
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het Gerechtelijk Wetboek te schenden, 
eise~r kon veroordelen om « aan de bur
gerlijke partijen Brees en Van Belle >> 

een vergoeding van 889.772 frank te be
talen, verhoogd met de compensatoire en 
de gerechtelijke interesten, alsook met 
de kosten: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis van 1 december 1982 geen 
enkele vergoeding toekent aan de 
verweerder die geen hoger beroep 
heeft ingesteld; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na dat vonnis te hebben ver
nietigd, eiser veroordeelt om « aan 
de burgerlijke partijen Brees en 
Van Belle » als schadevergoeding 
een bedrag van 889.772 frank te be
talen, verhoogd met de compensa
toire en de gerechtelijke interesten, 
alsook met de kosten; 

Dat het bestreden vonnis, nu het 
uitspraak doet over niet gevorderde 
zaken, de in het middel aangegeven 
wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat « beklaagde (thans eiser) niet Ianger 
betwist compensatoire interesten ver
schuldigd te zijn » en eiser veroordeelt 
om aan de verweerders met ingang van 
de middendatum van 1 juni 1978 com
pensatoire interesten te betalen op de 
vergoedingen voor diverse medische en 
sociale kosten en voor de morele en de 
materiele schade die verweerster heeft 
geleden als gevolg van haar tijdelijke ar
beidsongeschiktheid, en hem tevens ver
oordeelt om met ingang van de consoli
datiedatum, namelijk 30 november 1979, 
compensatoire interesten te betalen op 
de vergoedingen die zijn toegekend we
gens de materii:He en de morele schade' 
die voortvloeien uit de blijvende gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid alsook we
gens de esthetische schade van verweer
ster, 

terwijl eiser in zijn conclusie in hager 
beroep, enerzijds, betoogde dat er geen 
gronden waren om compensatoire inte
resten toe te kennen op de vergoeding 
wegens de materiele en de morele scha
de die voor verweerster voortvloeide uit 

haar blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 14 pet., « vermits het hier gaat om 
een raming in het heden van een toe
komstige schade >> en, anderzijds, voor
stelde om, in plaats van het door ver
weerster gevorderde alleen « een jaar 
interest >> te betalen op de overige ver
goedingen die de eerste rechter aan ver
weerster had toegekend voor de schade 
aan haar kledij, haar medische kosten, 
haar kosten voor huishoudelijke hulp, 
haar materiele en morele schade gedu
rende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
en haar esthetische schade; het bestre
den vonnis, nu het eiser veroordeelt tot 
betaling van de interesten, zoals wordt 
aangegeven in het middel, op grand « dat 
eiser niet Ianger betwist compensatoire 
interesten verschuldigd te zijn ''• aan de 
conclusie van eiser een uitlegging geeft 
die onverenigbaar is met de bewoordin
gen ervan en aldus de bewijskracht er
van miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat eiser, wat de 
compensatoire interesten betreft, de 
in het middel aangehaalde beschou
wingen maakte; dat het vonnis, wat 
dat betreft, vermeldt dat « beklaag
de niet Ianger betwist compensa
toire interesten verschuldigd te 
zijn »; 

Dat het miqdel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
veroordeelt ten aanzien van de ver
weerder Van Belle die optreedt als 
burgerlijke partij, en in zoverre het 
de aan de verweerster Brees toege
kende vergoedingen verhoogt met 
compensatoire interesten en uit
spraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt eiser en de verweer
ster Brees elk in een derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houden
de in hoger beroep. 
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10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Resteau - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Das
sesse. 

Nr. 111 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAARD 
DOOR EERSTE RECHTER - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN - BESLISSING 
VAN APPELRECHTER DAT DE VERJARING 
NIET WAS INGETREDEN, DAT DE TELASTLEG
GING IS BEWEZEN EN VEROORDELING VAN 
APPELLANT IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING - ONWETTIGE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT
WOORD GEBLEVEN - BESLISSING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING 
WAARBIJ EEN VORDERING WORDT AFGEWE
ZEN ZONDER DAT WORDT GEANTWOORD OP 
MIDDELEN WAAROP DEZE IS GEGROND - BE
SLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1' Onwettig is de beslissing van de ap
pelrechter die, op het hager beroep 
van de beklaagde alleen tegen een 
vonnis luidens hetwelk de strafvorde
ring is verjaard, beslist dat de verja
ring niet was ingetreden en dat de te
lastlegging is bewezen, en die de 
beklaagde in de kosten van de straf
vordering veroordeelt. 

2' Niet met redenen omkleed is de be
slissing waarbij de beklaagde op de te
gen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering wordt veroordeeld, zonder 
dat wordt geantwoord op een door 
hem regelmatig voorgedragen verweer 
(1). (Art. 97 Gw.) 

(1) Cass., 27 april 1982, A.R. nr. 7127 
(A.C., 1981-82, nr. 498). 

3' Niet met redenen omkleed is de be
slissing waarbij een vordering van de 
burgerlijke partij wordt afgewezen, 
zonder dat wordt geantwoord op de 
conclusie waarop die vordering is ge
grond (2). (Art. 97 Gw.) 

(FLAMANT 
T. GAIGNAGE M., GAIGNAGE R., SOMME) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3790) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dinant; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen de verweerders, be
klaagde en burgerrechtelijk aan
sprakelijke partijen : 

Overwegende dat eiser, beklaagde 
en burgerlijke partij die niet in kos
ten van die rechtsvorderingen is 
veroordeeld, geen hoedanigheid be
zit om zich tegen die beslissingen in 
cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering 

a) waarbij de strafvordering we
gens overtredingen van het Wegver
keersreglement vervallen wordt ver
klaard door verj aring : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

b) waarbij de overtreding van de 
artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek bewezen wordt verklaard 
en eiser wordt verwezen in de kos
ten van het hoger beroep : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar-

(2) Cass., 3 juni 1981, A.R. nr. 1557 

(A.C., 1980-81, nr. 571). 
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tikelen 202, 203 en 203bis van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Overwegende dat aileen eiser ho
ger beroep heeft ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter 
waarbij het verval wordt vastgesteld 
van de tegen hem wegens overtre
ding van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek ingestelde straf
vordering en waarbij de kosten van 
die rechtsvordering ten laste worden 
gelaten van de Staat; 

Overwegende dat het hoger be
roep niet ontvankelijk was bij ge
brek aan belang, zodat de rechtbank 
in hoger beroep geen uitspraak kon 
doen over de uit dien hoofde tegen 
eiser ingestelde strafvordering en 
niet .zonder de in het middel aange
geven wetsbepalingen te schenden, 
de telastlegging bewezen heeft kun
nen verklaren en eiser heeft kunnen 
veroordelen in de kosten van het ho
ger beroep; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door en tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de telast
legging van onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen tegen eiser be
wezen verklaart en, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, aileen eiser aan
sprakelijk verklaart voor het op 6 juni 
1980 te Dinant gebeurde ongeval en de 
daardoor veroorzaakte schade; eiser bij
gevolg veroordeelt om de tweede en de 
derde verweerder volledig te vergoeden 
en de rechtbank niet bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de door eiser 
tegen de tweede en de derde verweerder 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
op de volgende gronden : « ..• appellant 
Flamant (thans eiser) heeft tijdens het 
opsporingsonderzoek verklaard dat hij 
met zijn Mercedes op 6 juni 1980 om
streeks 11 uur 45 te Dinant in de rue 
Saint-Jacques reed in de richting van Ci
ney; ter hoogte van de Etablissements 
Raty heeft hij op de rijbaan willen keren 
om een parkeerplaats te vinden. Hij be
weert dat hij heeft gekeken of de weg in 
de beide richtingen vrij was. Daar dit 
het geval was, is hij .met zijn voertuig de 

toegangsweg tot de garage Raty opgere
den met de bedoeling achteruit te rijden. 
Op dat ogenblik stand zijn voertuig niet 
meer op de rijbaan. Toen hij stilstond 
kwam een motor met zeer hoge snelheid 
aangereden. Op 15 meter voor zijn voer
tuig kantelde de motor en gleed vooruit, 
botste tegen de rechterachterkant van 
zijn voertuig dat hierdoor tegen de 
muur, dat is over een afstand van meer 
dan een meter, werd weggeslingerd ... ; 
dat volgens de versie van de gei:ntimeer
de Gaignage daarentegen, een Mercedes 
links van hem ietwat schuin op zijn rij
strook stilstond toen hij de rue Saint
Jacques met een snelheid van om en bij 
de 60 kilometer per uur afreed in de 
richting van Dinant. Toen hij zich op 
vijftien meter van dat voertuig bevond, 
zette dit zich in beweging en begon naar 
links te rijden waardoor hem de pas 
werd afgesneden; ... dat de appellant Fla
mant, die door de eerste rechter aan
sprakelijk was verklaard voor het onge
val, die aansprakelijkheid met klem be
twist en als voornaamste argument aan
voert dat hij buiten de rijbaan stilstond 
op het ogenblik dat de motorrijder Gaig
nage als gevolg van zijn onervarenheid 
ten val kwam op de rijbaan met de in 
het dossier beschreven gevolgen; ... dat 
nochtans door de eiser Flamant niet kan 
worden betwist dat hij een maneuver 
had uitgevoerd op de rijbaan; dat hij der
halve in beginsel verplicht was voorrang 
te verlenen aan al de overige weggebrui
kers. ... (Eiser) weliswaar betoogt dat 
geen enkel voertuig in het zicht was op 
het ogenblik dat hij op de rijbaan zijn 
keermaneuver uitvoerde; dat moet wor
den nagegaan of die bewering al dan 
niet klopt en of (de eiser) Flamant door 
zijn maneuver de voorranggerechtigde 
weggebruikers werkelijk heeft kunnen 
hinderen. ... De ter plaatse gekomen 
rijkswachters verklaren dat de betrok
ken voertuigen verplaatst waren; dat die 
vaststelling op zich wei eigenaardig is, 
omdat dan de vraag rijst waarom (eiser) 
zijn voertuig moest verplaatsen, vermits 
hij verklaart dat zijn wagen buiten de 
rijbaan stand op het ogenblik van de 
aanrijding en zelfs dat zijn voertuig een 
meter ver tegen de muur van een wa
ning werd geslingerd ... (de verweerder) 
Gaignage beweerde dat hij door het 
maneuver (van eiser) werd gehinderd;' 
dat de verbalisanten inderdaad op de 
rijbaan een remspoor van de motor heb
ben aangetroffen, waaruit althans blijkt 
dat hij zijn snelheid heeft moeten minde
ren wegens de aanwezigheid van een 
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hindernis .... Zelfs als de motorrijder niet 
in het zicht was op het ogenblik dat (de 
eiser) Flamant zijn maneuver op de rij
baan inzette, dan nog blijkt duidelijk dat 
(eiser) noodzakelijk de motor moet heb
ben zien aankomen tijdens de uitvoering 
van zijn maneuver, vermits zijn gezichts
veld in de richting van Ciney 131 meter 
bedraagt ... D'aar het gezichtsveld van 
(de eiser) Flamant in de richting van Ci
ney 131 meter bedroeg, kon hij de motor 
zien aankomen; dat hij bijgevolg zijn 
maneuver onmiddellijk diende te onder
breken om hem voorrang te verlenen ... 
Het staat vast dat de motorrijder al in 
het zicht was toen (eiser) zijn maneuver 
begon, anders had de motorrijder die 
dan nog op een afstand was van 131 me
ter al de tijd gehad om vroeger te rem
men dan hij gedaan heeft, ten einde een 
voertuig te ontwijken dat hem de pas af
sneed; dat de opmerkingen van de eerste 
rechter betreffende de snelheid van gei:n
timeerde pertinent lijken. ... De versie 
van (de verweerder) Gaignage lijkt het 
meest in overeenstemming te zijn met 
de werkelijkheid; dat zij trouwens wordt 
bevestigd door de verklaring van de heer 
Rondeaux aan de rijkswacht, volgens 
welke hij door de Mercedes werd inge
haald; dat die wagen op een gegeven 
ogenblik naar links was afgezwenkt zon
der te stoppen en zonder zijn richtings
aanwijzer in werking te stellen; dat op 
dat ogenblik uit de richting Ciney een 
zware motor kwam aangereden die, 
maar tevergeefs, had geremd om het on
geval te voorkomen .... Tevergeefs poogt 
(eiser) die verklaring te doen verwerpen, 
ofschoon er geen geldige redenen zijn 
om haar niet in aanmerking te nemen .... 
Ten slotte worden de versie (van ver
weerder) en die van de getuige Ron
deaux niet aileen gestaafd door het feit 
dat het hoofdremspoor van de motor op 
de rijbaan staat afgetekend, maar vooral 
door het feit dat op de rijbaan modder 
werd aangetroffen, afkomstig van het 
voertuig (van de eiser) Flamant. Dit ge
geven is van bijzonder belang; ... het is 
wel be.kend dat door een botsing slijk 
van de onderkant van het voertuig afvalt 
en van belang is voor de positiebepaling 
van een voertuig op het ogenblik van het 
ongeval. ... Wat dat betreft is in strijd 
met de beweringen van (de eiser) Fla
mant die niet nader werden toegelicht 
door zijn technisch raadsman, aange
toond dat het door (de eiser) Flamant be
stuurde voertuig op het ogenblik van de 
botsing ten minste nog gedeeltelijk op de 
rijbaan stond en niet bezijden van de 

rijbaan, zoals door eiser wordt aange
voerd .... (Het) bewijs is aldus afdoende 
geleverd dat (eiser) op het tijdstip van de 
botsing zijn maneuver nog niet volledig 
had uitgevoerd, dat hij zijn maneuver 
niet had onderbroken en de voorrangge
rechtigde (verweerder) Gaignage de pas 
had afgesneden. ... Geen enkele fout is 
bewezen ten aanzien van (de verweer
der) Gaignage, vermits geenszins is aan
getoond dat hij met een overdreven snel
heid heeft gereden, zoals de eerste 
rechter vaststelt op oordeelkundige 
gronden waarnaar de rechtbank ver
wijst. . .. Aangezien (de eiser) Flamant 
aan de oorsprong lag van het ongeval en 
de gevolgen ervan, moet hij daarvoor 
volledig aansprakelijk worden geacht », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
op 21 mei 1984 neergelegde aanvullende 
conclusie betoogde dat de getuige Ron
deaux, die beweerde getuige te zijn ge
weest van het gehele ongeval, zulks on
mogelijk kon geweest zijn, vermits de 
verbalisanten op 5 januari 1984 ingevol
ge een door de procureur des Konings op 
23 december 1983 bevolen onderzoeks
verrichting hebben verklaard dat Nor
bert Rondeaux pas na het ongeval ter 
plaatse is gekomen als ambulancier en 
dat hij geen getuige was geweest van het 
ongeval; het bestreden vonnis op dat wel
omschreven argument niet antwoordt 
door de enkele vaststelling « dat (eiser) 
tevergeefs poogt die verklaring te doen 
verwerpen hoewel er geen geldige rede
nen zijn om haar niet in aanmerking te 
nemen », en hierop evenmin antwoordt 
in enige andere redengeving; 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 30 
januari 1984 neergelegde aanvullende 
conclusie en in de bij voormelde aanvul
lende conclusie gevoegde conclusie van 
« september 1982 >> aanvoerde « dat de 
verbalisanten in de eerste, door hen op
gemaakte situatietekening, ten onrechte 
hebben verklaard dat het trottoir 1,20 
meter breed was; dat zij bovendien in 
die situatietekening gewag hebben ge
maakt van een slijkspoor dat afkomstig 
zou zijn van het voertuig van de conclu
sienemer; ( ... ) dat de verbalisanten, nadat 
ze het verslag van de deskundige Van 
Eesbeeck hadden ontvangen door hun 
chef werden aangemaand om hun eerste 
situatietekening te verbeteren; dat zij al
dus als breedte van het trottoir 1,90 me
ter opgaven in plaats van 1,20 meter; dat 
het trottoir in werkelijkheid 2,05 meter 
breed is hetgeen een belangrijk gegeven 
is; dat immers uit de vaststelling dat het 
trottoir 2,05 meter breed is, volgt dat het 
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slijkspoor zich in werkelijkheid op het 
trottoir en niet meer op de weg bevond; 
dat dit gegeven tevens bewijst dat de 
aanrijding niet plaatsvond op de weg, zo
als de verbalisanten het wilden doen ge
loven, maar wei op het trottoir >>, en 
« dat de eerste rechter ten onrechte van 
oordeel is dat de slijksporen zich op de 
rijbaan bevinden, vermits de door de 
verbalisanten opgemaakte situatieschets 
vals of althans onjuist is; dat het niet 
kan worden betwist dat het trottoir 2,05 
meter breed is en niet 1,20 meter zoals 
de verbalisanten verkeerdelijk hadden 

'opgegeven; dat het spijtig is te moeten 
vaststellen dat de eerste rechter niet 
eens met die fout rekening heeft gehou
den om te trachten uit te maken of het 
slijk op de rijbaan dan wei op het trot
toir lag; dat men, na aanbrenging van de 
nodige verbeteringen in de opgemaakte 
situatietekening, onmiddellijk kan zien 
dat het slijk op het trottoir en niet op de 
rijbaan lag >>; het bestreden vonnis ner
gens antwoordt op dat betoog en derhal
ve niet regelmatig met redenen is om
kleed: 

Wat de beide onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de feiten die een overtreding 
zijn van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek ten laste van eiser 
bewezen verklaart, met name op 
grand « dat de versie van (de ver
weerder) Gaignage het meest in 
overeenstemming lijkt met de wer
kelijkheid; dat zij trouwens wordt 
bevestigd door de verklaring van de 
heer Rondeaux aan de rijkswacht, 
volgens welke hij door de Mercedes 
werd ingehaald, dat die wagen op 
een gegeven ogenblik naar links 
was afgezwenkt zonder te stoppen 
en zonder zijn richtingsaanwijzer in 
werking te stellen, dat op dat ogen
blik uit de richting Ciney een zware 
motor kwam aangereden die, maar 
tevergeefs, had geremd om het on
geval te voorkomen; ... dat (eiser) te
vergeefs poogt die verklaring te 
doen verwerpen, ofschoon er geen 
geldige redenen zijn om haar niet in 
aanmerking te nemen; ... dat ten 
slotte de versie (van verweerder) en 
die van de getuige Rondeaux vooral 
worden gestaafd ... door het feit dat 

op de rijbaan madder werd aange
troffen, afkomstig van het voertuig 
van (de eiser) Flamant; ... dat dit ge
geven van bijzonder belang is ... »; 

Overwegende dat die consideran
sen geen antwoord geven op de con
clusie van eiser ten betoge, ener
zijds, dat op de door hem aangege
ven gronden Rondeaux niet als ge
tuige van het ongeval kon worden 
beschouwd en, anderzijds, dat gelet 
op de werkelijke breedte van het 
trottoir, de slijksporen zich op het 
trottoir en niet op de rijbaan bevon
den; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, rechtdoende op 
de voorziening tegen de beschikkin
gen van het bestreden vonnis met 
betrekking tot de strafvordering, 
vernietigt het bestreden vonnis, in 
zoverre het de overtreding van de 
artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek ten laste van eiser bewezen 
verklaart en hem veroordeelt in de 
kosten van het hager beroep; ver
werpt de voorziening voor het 
overige; zegt dat er geen grand is 
tot verwijzing; en, rechtdoende op 
de voorziening tegen de beschikkin
gen van het bestreden vonnis met 
betrekking tot de door en tegen ei
ser ingestelde burgerlijke rechtsvor
deringen, vernietigt het bestreden 
vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt eiser in een 
vijfde van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Namen, zitting houdende in 
hager beroep. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Stranard, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Ballet, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. Biitzler en De 
Bruyn. 
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Nr. 112 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - EEN-
STEMMIGHEID POLITIERECHTBANK 
SPREEKT EEN ENKELE STRAF UIT WEGENS 
TWEE MISDRIJVEN CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERKLAART SLECHTS EEN VAN 
DIE MISDRIJVEN BEWEZEN MAAR SPREEKT 
EEN ZWAARDERE STRAF UIT- EENSTEMMIG
HEID VEREIST. 

Wanneer de correctionele rechtbank, op 
het hager beroep van het openbaar mi
nisterie tegen een vonnis dat wegens 
eenheid van feit een enkele straf uit
spreekt voor twee misdrijven, slechts 
een van die misdrijven bewezen ver
klaart maar de uitgesproken straf 
verzwaart, moet de beslissing met een
parige stemmen van haar ]eden wor
den uitgesproken (1). (Art. 2llbis Sv.) 

(SNEYERS T. INTERCOM N.V., SUYS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3851) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de tegen Suys, mede
beklaagde, ingestelde strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid bezit om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing waarbij eiser op de tegen 
hem ingestelde strafvordering, vr~t:. 

gesproken wordt van de telastleg
ging 2: 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

III. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing waarbij hij op de tegen 
hem ingestelde strafvordering wordt 
veroordeeld : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
21lbis van het Wetboek van Strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eerste rech
ter eiser wegens de twee hem ten 
laste gelegde misdrijven had veroor
deeld tot een enkele geldboete van 
twintig frank of een vervangende 
gevangenisstraf van twee dagen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, op de door beklaagde en het 
openbaar ministerie tegen die be· 
slissing ingestelde hogere beroepen, 
eiser vrij spreekt van de tweede te· 
lastlegging en hem wegens de eer
ste veroordeelt tot vijfentwintig 
frank geldboete of drie dagen ver
vangende gevangenisstraf, zonder 
echter vast te stellen dat het vonnis 
door de correctionele rechtbank met 
eenparigheid van stemmen is gewe
zen; 

IV. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de door verweerster 
naamloze vennootschap Intercom te
gen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis de rechtbank niet bevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over 
die burgerlijke rechtsvordering; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

(1} Zie Cass., 10 mei 1976 (A.C., 1976, 1006} Om die redenen, zonder dat er 
en Cass., 7 maart 1977 (ibid., 1977, 734}. grond bestaat tot onderzoek van de 
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door eiser voorgedragen middelen 
die niet tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het eiser veroordeelt 
op de tegen hem ingestelde strafvor
dering; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten van zijn voorzie
ning; laat de overige kosten ten las
te van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, zitting houdende 
in hoger beroep. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. P. Char
pentier, Hoei. 

Nr. 113 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARB!J EEN VERDACHTE WEGENS 
ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN FElTEN 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 

WORDT VERWEZEN - VONNISGERECHT DAT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN 
VAN DE MISDR!JVEN EEN NIET GECORREC
TIONALISEERDE MISDAAD IS EN DE ANDERE 
MISDRIJVEN SAMENHANGEND Z!JN - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN 
- BESL!SSING WAARBIJ DE RECHTBANK 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, GEGROND 
L!JKEND - VERN!ETIGING VAN DE BESCHIK
KING - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHULD!GINGSTELLING 

is en de andere daarmee samenhan
gen, vernietigt het Hoi, het rechtsge
bied regelende, de beschikking van de 
raadkamer en verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zo beide beslissingen in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en de beslissing 
waarbij de rechtbank zich onbevoegd 
heeft verklaard, gegrond lijkt (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK 
IN ZAKE GOEMAERE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3878) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 16 juli 1984 door de pro
cureur des Konings te Luik inge
diend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, bij beschikking van 22 
februari 1984, Philippe Goemaere, 
geboren te Keulen op 13 juli 1963, 
zonder beroep, wonende te Blegny, 
rue Champ du Pihot 13, naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwe
zen, ter zake dat hij te Luik, A. op2 
zettelijk slagen of verwondingen 
heeft toegebracht aan Marie-Paule 
Baikrich: 1" op 9 april 1983, 2" op 15 
oktober 1983, met de omstandigheid 
dat de slagen een ziekte of een on
geschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge heb
ben gehad, B. op 15 oktober 1983: 
3" met behulp van geweld of bedrei
ging roerende eigendommen van 
Marie-Paule Baikrich heeft vernield 
of beschadigd, namelijk een televi
sietoestel, een tafel, een aquarium, 
een kroonluchter, tafelbestekken en 
een mixer, 4" opzettelijk geheel of 
ten dele landelijke of stedelijke af
sluitingen, uit welke materialen ook 
gemaakt, ten deze een venster dat 

Wanneer de raadkamer een verdachte een stedelijke afsluiting vormt van 
wegens als wanbedrijven omschreven 1------------------
feiten naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen en de correctionele 
rechtbank zich onbevoegd heeft ver
klaard omdat een van de misdrijven 
een niet gecorrectionaliseerde misdaad 

(1) Cass., 3 sept. 1980, A.R. nr. 1308 
(A.C., 1980-81, nr. 5); zie Cass., 24 juni 1981, 

.A.R. nr. 1771 (ibid., 1980-81, nr. 624) en Cass., 
28 april 1982, A.R. nr. 2278 (ibid., 1981-82, 
nr. 508). 
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het gebouw, gelegen te Luik, rue 
Bouille 5, heeft vernield; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik zich bij vonnis 
van 3 april 1984 onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van 
de telastlegging B 3 op grond dat 
« het ten laste gelegde feit B 3 werd 
gepleegd bij nacht, door middel van 
braak in een bewoond huis en aldus 
strafbaar is met een criminele straf; 
... dat de raadkamer dat misdrijf 
niet heeft gecorrectionaliseerd; ... 
dat de correctionele rechtbank dus 
niet bevoegd is om daarvan kennis 
te nemen » en heeft vastgesteld dat 
de overige aan Goemaere ten laste 
gelegde feiten samenhangend zijn 
met de feiten van de telastlegging 
B3; 

Overwegende dat de beschikking 
van 22 februari 1984 en het vonnis 
van 3 april 1984 in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en dat uit de 
strijdigheid ervan een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert; dat er 
grand bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 530 van het Strafwetboek het 
misdrijf dat bestaat in vernieling of 
beschadiging van andermans roe
rende eigendommen, gepleegd met 
behulp van geweld of bedreiging, in 
een bewoond huis of in de aanhorig
heden ervan, en bij nacht, wordt ge
straft met een criminele straf; 

Overwegende dat de feiten van de 
telastlegging A1 en 2 en B4, zoals ze 
zijn omschreven, samenhangend 
schijnen te zijn met de in de telast
legging B3 bedoelde feiten; 

ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beschikking; ver
wijst de zaak naar het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Resteau - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

Nr. 114 

2' KAMER - 10 oktober 1984 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK GE
GROND OP FElTEN DIE AAN DE RAADKAMER 
VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
WORDEN TEN LASTE GELEGD - NIET ONT
VANKELIJK VERZOEK. 

Niet ontvankelijk is bet verzoek tot ver
wijzing wegens gewettigde verdenking, 
dat is gegrond op feiten die niet aan 
de rechtbank in haar geheel maar aan 
de raadkamer van een rechtbank van 
eerste aanleg ten laste worden gelegd 
(1). (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

(SAUSSEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3889) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift van Klaus Saussez dat 
op 31 augustus 1984 op de griffie 
van het Hof is ingekomen; 

Overwegende dat eiser vraagt dat 
de zaak op grond van gewettigde 
verdenking zou worden onttrokken 
aan de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
die << over zijn voorlopige hechte-

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 22 februari 1984 gewezen be
schikking van de raadkamer van de 1---------------
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik; beveelt dat van dit arrest mel-

(1) Zie Cass., 18 aug. 1983, A.R. nr 3079 
(A.C., 1982-83, nr 610). 



244 HOF VAN CASSATIE Nr. 115 

nis » uitspraak moet doen en dat de 
tegen hem wegens onwettige uitoe
fening van de geneeskunde aange
legde dossiers nrs. 60994433/81, 
60995763/81, 60975307/83 en 
60972041/84 zouden worden verwe
zen naar een raadkamer van een 
ander gerechtelijk arrondissement; 

Overwegende dat uit de door eiser 
aangevoerde middelen niet blijkt 
dat de verdenking gericht is tegen 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; dat die middelen enkel ge
richt zijn tegen de raadkamer van 
die rechtbank die krachtens het 
enig artikel, paragraaf XV, van de 
wet van 25 oktober 1919 slechts een 
kamer is met een alleensprekende 
rechter van de rechtbank van eerste 
aanleg; 

Dat, derhalve, het verzoek geen 
aanvraag is tot verwijzing op grand 
van gewettigde verdenking in de zin 
van de artikelen 542 en volgende 
van het Wetboek van Strafvorde-

Dat hij betoogt, enerzijds, dat hij 
zich in 1982 en 1984 genoodzaakt 
zag zich burgerlijke partij te stellen 
wegens valsheid in openbare ge
schriften en gebruik van valse stuk
ken op grand dat de koninklijke be
sluiten nrs. 78 en 79 van 10 novem
ber 1967, respectievelijk met betrek ring; king tot de uitoefening van de 
geneeskunde en de Orde van Ge- Dat het verzoek niet ontvankelijk 
neesheren met gebreken behept wa- is; 
ren, en dat het << voorzichtig en 
wijs » ware geweest het onderzoek 
van die klachten af te wachten alvo-
rens tegen hem << een nieuw bevel 
tot aanhouding te verlenen op vroe
gere gronden » of, althans, zijn voor
lopige hechtenis te handhaven; dat 
hij anderzijds aanvoert dat het te
gen hem geopende voorbereidend 
onderzoek reeds jaren aansleept en 
dat hij nooit naar het vonnisgerecht 
is verwezen, dat het recht om zijn 
zaak spoedig of in ieder geval bin
nen een redelijke termijn behandeld 
te zien, een fundanienteel recht is 
van de persoon dat wordt gewaar-
borgd door het Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; dat 
dit recht ten deze blijkbaar is ge
schonden << zowel tijdens het onder-
zoek, dat immers te lang aansleepte, 
als bij de beoordeling door de raad-
kamer », dat er ten deze geen ernsti
ge en uitzonderlijke omstandighe
den voorhanden zijn die de openba
re veiligheid dermate raken dat 
handhaving van de voorlopige hech
tenis noodzakelijk is en dat << zowel 
de onderzoeksrechter als de raadka
mer op de hoogte werden gebracht 
van de dubbelzinnige toestand die 
er op wettelijke en humaan vlak 
heerst zonder dat zij daaraan enig 
gehoor hebben gegeven »; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoek; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J.M. Fla
gothier, Brussel. 

Nr. 115 

1' KAMER - 11 oktober 1984 

1° LEVENSONDERHOUD - UITKERING 

TOT LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING 
- ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN O.G.V. ART. 
232 B.W.- VASTSTELLING VAN DE UITKERING 
- VERE!STEN. 

2° ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - UITKERING TOT LE-

VENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING -
ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN O.G.V ART 232 
B.W - VASTSTELLING VAN DE UITKERING-
VEREISTEN 
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1 o en 2o De uitkering, die de rechtbank 
aan de echtgenoot die de echtscheiding 
heeft verkregen, o.g. v. de artt. 232, eer
ste lid, 301 en 306 B. W. kan toekennen 
op de goederen en inkomsten van de 
echtgenoot tegen wie de echtscheiding 
is uitgesproken, moet zodanig worden 
vastgesteld dat zij de eerstbedoelde 
echtgenoot in staat stelt om, rekening 
houdende met zijn inkomsten en mo
gelijkheden, in zijn bestaan te voor
zien op een gelijkwaardige wijze als 
tijdens het samenleven; niet naar 
recht verantwoord is de beslissing die 
het bedrag van de uitkering aanpast 
op grand van de verhoging van de in
komsten van de ex-echtgenoot-uitke
ringsplichtige sedert de echtscheiding, 
zonder na te gaan of het toegekende 
bedrag de ex-echtgenoot-uitkerings
plichtige in staat stelt op hetzelfde ni
veau te leven als tijdens het samenle
ven (1). 

(T ... T.V ... R ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7114) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1983 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van van de artikelen 232, eerste lid, 
301, 306, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 1138, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek, miskenning van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, van het beschikkingsbegin
sel en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om aan verweerster met ingang 
van 1 april 1981 een maandelijks bedrag 
van 75.000 frank te betalen, onder aftrek 
van de reeds gestorte en in mindering te 
brengen bedragen, op grond dat « uit de 
talrijke vroegere beslissingen blijkt dat 
de partijen door de inkomsten (van ei
ser) tijdens het samenleven een zekere 
weelde kenden » en doordat het die ver
oordeling uitspreekt na eraan te hebben 
herinnerd dat volgens verweerster « bij 

de raming van het bedrag van de onder
houdsuitkering de datum van het instel
len van de eis in aanmerking client te 
worden genomen », dat verweerster er

. aan toegevoegde « dat in feite, gelet op 
de omstandigheden van de zaak, de 
oplossing van dit geschil niet erg ver
schillend kan zijn welk ook het tijdstip 
is dat uiteindelijk in aanmerking wordt 
genomen, vermits (verweerster) zich al
tijd op de levensstandaard van de partij
en tijdens het samenleven had beroepen 
om aan te tonen dat ze het door de eer
ste rechter met recht vastgestelde be
drag nodig had >>, dat (verweerster) zich 
voor de raming van het bedrag van de 
gevorderde onderhoudsuitkering baseer
de op twee zeer belangrijke beslissingen 
ter zake, respectievelijk van 1 september 
1967 en 10 januari 1968, en de gegevens 
van beide beslissingen uitvoering onder
zocht en dat (verweerster) vervolgens de 
respectieve toestand van de partijen me
de in aanmerking nam, op grond dat 
« de voorstelling van (verweerster) beant
woordt aan de geest van de wet; dat, ge
let op de aard van de ten deze gevorder
de onderhoudsuitkering, de respectieve 
toestand van de partijen op het tijdstip 
van de eis moet worden nagegaan en re
kening moet worden gehouden met de 
veranderingen die zich sedert het uiteen
gaan van de partijen hebben voorge
daan, dat met die veranderingen in hun 
onderzoek terdege rekening was gehou
den; dat het door de eerste rechter toege
kende bedrag gebaseerd is op wat voor
afgaat », 

terwijl, eerste onderdeel, uit het von
nis niet met zekerheid kan worden opge
maakt of het oordeelt dat bij de vaststel
ling van de onderhoudsuitkering de res
pectieve toestand van de partijen ten 
tijde van de eis in aanmerking client te 
worden genomen, zonder dat hun levens
standaard tijdens het samenleven moet 
worden nagegaan dan wel of het oor
deelt dat de toestand van de partijen ten 
tijde van het instellen van de eis slechts 
in acht moet worden genomen in zoverre 
dat werkelijk nodig is om verweerster in 
staat te stellen in haar bestaan te voor
zien op een gelijkwaardige wijze als tij
dens het samenleven, gelet op de levens
duurte en gelet bovendien op de hogere 
uitgaven ten gevolge van de scheiding; 
het bestreden vonnis bijgevolg, wegens 

------------------! die vaagheid of althans die dubbelzinnig
heid niet regelmatig met redenen is om-

(1) Zie Cass., 23 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 332) 
en 12 maart 1981, A.R. nr. 6286 (ibid., 1980-81, 
nr. 404). 

kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en niet naar recht is verant
woord (schending van de artikelen 232, 
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eerste lid, 301, 306 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de uitkering die de 
rechter krachtens de artikelen 301 en 
306 van het Burgerlijk Wetboek aan de 
echtgenoot die de echtscheiding verkre
gen heeft, kan toekennen uit de goede
ren en de inkomsten van de echtgenoot 
tegen wie echtscheiding is uitgesproken, 
de verkrijger in staat moet stellen om, 
rekening houdend met zijn inkomsten en 
mogelijkheden, in zijn bestaan te voor
zien op een gelijkwaardige wijze als tij
dens het samenleven; het vonnis bijge
volg, in zoverre het oordeelt dat bij de 
vaststelling van de onderhoudsuitkering 
na echtscheiding de respectieve toestand 
van de partijen ten tijde van het instel
len van de eis in aanmerking moet wor
den genomen, zonder dat het nagaat of 
die uitkering de verkrijger in staat zal 
stellen in zijn bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het sa
menleven, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de artikelen 301 en 306 
van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiser bij conclusie 
aanvoerde « dat de op basis van de arti
kelen 306 en 307 bis van het Burgerlijk 
Wetboek toegekende onderhoudsuitke
ring de verkrijger in staat moet stellen 
in zijn bestaan te voorzien op een gelijk
waardige wijze als tijdens het samenle
ven »; « dat bijgevolg die uitkering nooit 
tot doel heeft gehad de verkrijger in 
staat te stellen beter in zijn bestaan te 
voorzien dan tijdens het samenleven » 
en terwijl verweerster in haar conclusie 
toegaf « dat derhalve het debat kan wor
den teruggebracht tot de vraag of het 
door de eerste rechter toegekende be
drag, rekening houdend onder meer met 
de inkomsten (van eiser) op de dag van 
de overschrijving en gelet op het feit dat 
(verweerster) zelf geen inkomen heeft, 
(verweerster) in staat kan stellen in haar 
bestaan te voorzien op een gelijkwaardi
ge wijze als tijdens het samenleven dan 
wei of ze door dat bedrag beter in haar 
bestaan kan voorzien, quod non »; het 
vonnis bijgevolg, nu het oordeelt dat bij 
het vaststellen van de onderhoudsuitke
ring na echtscheiding de respectieve toe
stand van de partijen ten tijde van het 
instellen van de eis in aanmerking moet 
worden genomen, zonder dat het hun le
vensstandaard tijdens het samenleven 
onderzoekt, geen geschil opwerpt dat de 
partrjen m hun conclusie niet aan het 
oordeel van de rechter hadden onderwor
pen, en aldus de beWlJskracht ervan mis
kent (schendmg van de artikelen 1319, 

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en uitspraak doet over niet gevor
derde zaken (schending van de artikelen 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het beschikkingsbeginsel volgens 
hetwelk aileen de partijen meester zijn 
over hun rechtsvordering); het vonnis 
hierdoor het recht van verdediging van 
eiser miskent (schending van het alge
meen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging); 

vierde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie betoogde dat de onderhoudsuitkering 
die « op basis van de artikelen 306 en 
307 bis van het Burgerlijk Wetboek wordt 
toegekend de verkrijger in staat moet 
stellen in zijn bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het sa
menleven ... dat bijgevolg die uitkering 
nooit tot doel heeft gehad de verkrijger 
in staat te stellen beter in zijn bestaan 
te voorzien dan tijdens het samenle
ven »; het vonnis bijgevolg, nu het de re
den niet aangeeft waarom het bedrag 
van de onderhoudsuitkering niet behoeft 
te worden beperkt tot het bedrag dat de 
verkrijger nodig heeft om in zijn bestaan 
te voorzien op een gelijkwaardige wijze 
als tijdens het samenleven, niet ant
woordt op dat verweermiddel van eiser 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer de 

echtscheiding wordt verkregen op 
basis van artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, de uitke
ring die de rechtbank krachtens de 
artikelen 301, 306 en 307 bis van ge
noemd wetboek toekent, de verkrij
ger in staat moet stellen om, gelet 
op zijn inkomsten en mogelijkhe
den, in zijn bestaan te voorzien op 
een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het bij de vaststelling van de uitke
ring na echtscheiding de geldelijke 
situatie ten tijde van het instellen 
van de eis in aanmerking neemt en 
enkel rekening houdt met de veran
dering die zich na het uiteengaan 
van de echtgenoten gebeurlijk kan 
hebben voorgedaan, zonder na te 
gaan of dat bedrag verweerder m 
staat stelt in haar bestaan te voor
zien op een gelijkwaard1ge WlJZe als 
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tij dens het samenleven, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Doornik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

11 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 116 

1• KAMER - 11 oktober 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ART. 1384, EERSTE 
LID, B.W. - GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP. 

Uit de enkele omstandigheid dat een om
gewaaid verkeersbord het fietspad ver
sperde en voor een bromfietser een 
niet te voorziene hindernis opleverde, 
kan de rechter niet wettig afleiden dat 
dit bard een gebrek vertoonde en dat 
de Staat, bewaarder van de zaak, aan
sprakelijk is voor de aan de bromfiet
ser berokkende schade (1). (Art. 1384, 
eerste lid, B.W.) 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1969 (A.C., 1970, 306) 
en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van cler 
Meersch, 18 sept. en 22 okt. 1970 (ibid., 1971, 
59 en 174); 6 okt. 1972 (ibid., 1973, 138); 1 juni 
1973 (ibid., 1973, 957); 19 jan. 1978 (ibid., 1978, 
670) en de cone\. proc.-gen. Dumon, toen eer
ste adv.-gen., 18 sept. 1980, A.R. nr. 6131 
(ibid., 1980-81, nr. 46); 7 nov. 1980, A.R. 
nr. 2859 (ibid., 1980-81, nr. 154); 6 maart 1981, 
A.R. nr. 2905 (ibid., 1980-81, nr. 395) en 10 juni 
1983, A.R. nr. 3788 (ibid., 1982-83, nr. 562). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. BELGIE INDUSTRIE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7117) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,' 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter 
eiser veroordeelt om aan verweerster het 
bedrag van 276.147 frank, verhoogd met 
de interesten en de kosten, te betalen, 
welk bedrag door verweerster aan haar 
verzekerde, de heer Catherine, was uit
betaald als vergoeding voor het ongeval 
dat laatstgenoemde op 15 november 1977 
was overkomen op de weg naar of van 
het werk; en doordat het aldus beslist op 
grand dat de heer Catherine omstreeks 5 
uur 30 in de ochtend op het fietspad van 
de weg van Paturages naar Mons tegen 
een verkeersbord is gereden; dat niet 
wordt betwist dat eiser het verkeersbord 
F.27 had geplaatst en dat het bard omge
waaid was op het fietspad dat hierdoor 
verschillende uren versperd was; « dat de 
aanwezigheid van het bord op het fiets
pad te wijten is aan de ongewone gedra
ging van de zaak die, zo ze al niet zelf 
een gebrek ervan uitmaakte, dan tach, 
behoudens bewijs van het tegendeel, het 
bestaan van zodanig gebrek laat vermoe
den •, 

terwijl degene die beweert het slacht
offer te zijn van een gebrek van een 
zaak en de bewaarder hiervoor aanspra-. 
.kelijk acht, het bestaan van dat gebrek 
moet bewijzen; in strijd met wat het ar
rest zegt, uit de aanwezigheid van het 
bord op het fietspad en uit het feit dat 
het omgewaaid was, niet kan worden af
geleid dat het bord een gebrek vertoon
de; hoewel de aanwezigheid van het bord 
op de rijbaan kan worden toegeschreven 
aan een ongewone eigenschap van het 
bord, ze waarschijnlijk veeleer te wijten 
is aan het feit dat het bord niet stevig in. 
de grond bevestigd was of voordien 
reeds was aangereden; de gehrekkfge 
plaatsing of de foute verplaatsing van 
het bord niet kunnen worden beschouwd 
als een ongewone eigenschap van het 
bard maar eventueel te wijten z1jn aan 
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een persoonlijke fout van de bewaarder 
of van een derde; waaruit volgt dat het 
arrest, nu het niet vaststelt dat de aan
wezigheid van het bord op het fietspad 
slechts aan een gebrek te wijten kon 
zijn, niet wettig heeft kunnen beslissen 
dat « behoudens bewijs van het tegen
deel » aileen al de aanwezigheid van het 
bord op het fietspad wees op een gebrek 
van het bord (schending van de vooraan 
in het middel vermelde wetsbepalingen, 
inzonderheid van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek): 

Over de eerste grand van niet-antvan· 
kelijkheid, door verweerster tegen het 
middel aangevoerd en hieruit afgeleid 
dat het middel niet ontvankelijk is, in zo
verre het schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
aanvoert: 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft in welk opzicht die wetsbe
palingen zijn geschonden; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 

Over de tweede grand van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen het 
middel aangevoerd en hieruit afgeleid 
dat het middel het Hof verplicht feite
lijke gegevens na te gaan en derhalve 
feit en recht vermengt : 

Overwegende dat het middel het 
Hof niet verplicht na te gaan of het 
omvallen van het bord te wijten is 
aan het feit dat het niet stevig in de 
grond bevestigd was of voordien 
reeds was aangereden, maar aileen 
opmerkt dat voor het omvallen van 
het bord een andere verklaring mo
gelijk was dan het vermoede gebrek 
van het bord; 

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

Over de derde grand van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen het 
middel aangevoerd en hieruit afgeleid 
dat het geen belang heeft, nu het be
schikkende gedeelte van het arrest naar 
recht verantwoord blijft, zelfs als het 
middel gegrond was : 

Overwegende dat het arrest de 
beslissing niet grondt op de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat de 
verzekerde van verweerster om
streeks 5 uur 30 in de ochtend op 
het fietspad tegen een omgewaaid 
verkeersbord is gereden; 

Overwegende dat het arrest de 
aansprakelijkheid van eiser hierop 
grondt dat het bard, dat hij onder 
zijn bewaring had, tot het bewijs 
van het tegendeel, moest worden 
vermoed een gebrek te vertonen 
door het feit zelf van de ongewone 
aanwezigheid ervan op het fietspad : 

Overwegende dat degene, die be
weert het slachtoffer te zijn van een 
gebrek van een zaak en de bewaar
der hiervoor aansprakelijk acht, het 
bestaan van dat gebrek moet bewij
zen; 

Overwegende dat de enkele onge
wone gedraging van de zaak nog 
niet bewijst dat de bewaarde zaak 
een gebrek vertoonde, en dat het ar
rest het bestaan van een gebrek van 
het bord niet wettig heeft kunnen 
afleiden uit de enkele omstandig
heid dat het omgewaaide bord op 
een plaats lag waar het gevaar ople
verde voor het verkeer; 

Dat het arrest derhalve de beslis
sing niet naar recht vernatwoordt; 

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 ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Luik. 

11 oktober 1984 - 1• kamer - Vaarzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijklui
dende canclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advacaten: mrs. De 
Bruyn en Slmont. 
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Nr. 117 (ZAMBON T. BROLET) 

ARREST ( vertaling) 

1' KAMER - 11 oktober 1984 (A.R. nr. 7118) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
10 VERZEKERING - w.A.M.-VERZEKERING den vonnis, op 22 juni 1983 in hoger 

- VOORSCHOT AAN DE GETROFFENE BE- beroep gewezen door de Rechtbank 
TAALD DOOR ZIJN EIGEN VERZEKERAAR van Eerste Aanleg te Verviers; 
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSING WAARBIJ ElSER AL
LEEN AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD 
VOOR EEN ONGEVAL - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OVER VERWEERDERS AAN
SPRAKELIJKHEID - GEEN VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING DAT ElSER AANSPRAKE
LIJK IS EN OVER HET BEDRAG VAN DE SCHA
DE. 

1 o Wanneer de verzekeraar van een ver
keersslachtoffer aan zijn verzekerde 
het bedrag van de geleden schade 
heeft betaald, is naar recht verant
woord het vonnis dat beslist dat die 
betaling enkel een voorschot van de 
verzekeraar is, dat de indeplaatsstel
Jing, bepaald bij art. 22, eerste lid, wet 
11 juni 1874, niet toepasselijk is en dat 
de betaling van dat voorschot niet be
Jet dat de getroffene van degene die de 
fout heeft begaan vergoeding van de 
geleden schade vordert. 

2° Wanneer een beslissing, waarbij eiser 
aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor een ongeval, wordt vernietigd op 
grand dat de rechter geen antwoord 
verstrekt op eisers conclusie ten beta-. 
ge dat verweerder een fout heeft be
gaan die het ongeval mede heeft ver
oorzaakt, strekt de vernietiging zich 
niet uit tot de beslissing dat eiser een 
fout heeft begaan die zijn aansprake
lijkheid in het geding brengt (1), noch 
tot de beslissing die het bedrag van de 
schade vaststelt (2). 

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

doordat het bestreden vonnis de beslis
sing van de eerste rechter waarbij eiser 
volledig aansprakelijk wordt verklaard 
voor de litigieuze botsing en veroordeeld 
wordt om aan verweerder het bedrag 
van 50.000 frank te betalen, verhoogd 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten, bevestigt zonder te antwoorden 
op het verweermiddel dat is aangevoerd 
in de voor eiser regelmatig genomen 
conclusie en waarin wordt betoogd dat 
de eerste rechter eiser ten onrechte vol
ledig aansprakelijk heeft verklaard, dat 
de twee partijen zich in precies dezelfde 
situatie bevonden, namelijk in de onmo
gelijkheid verkeerden om zonder gevaar 
voor de tegenligger een hindernis voorbij 
te rijden; dat het hier dus gaat o~ een 
ongeval bij het kruisen « waarb1j de 
rechtspraak unaniem de aansprak~lij~
heid verdeelt »; het bestreden vonms, m 
zoverre het niet antwoordt op het door 
eiser bij conclusie aangevoerde omstan
dig verweermiddel, niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiser in zijn op 
22 november 1982 bij de rechtbank 
van eerste aanleg neergelegde con
clusie betoogde dat « de eerste rech
ter ten onrechte appellant (thans ei
ser) aansprakelijk heeft verklaard; 
dat beide partijen zich in precies de
zelfde verkeerssituatie bevonden, zo
dat er ten hoogste grond bestaat tot 
verdeling van de aansprakelijkheid; 
dat de gelijke verkeerssituatie voor 

----------------1 ·beide partijen erin bestond dat ze 

(1) Zie Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310); 
12 dec. 1980, A.R. nr. 2863 (ibid., 1980-81, 
nr. 225); 14 sept. 1982, A.R. nr. 7038 (ibid., 
1982-83, nr. 36). 

(2) Zie Cass., 31 jan. 1975 (A. C., 1975, 621 ); 
25 april 1978 (ibid., 1978, 981) en 10 jan. 1979 
{ibid., 1978-79, 520). 

een hindernis op hun weg vonden 
die ze onmogelijk konden voorbijrij
den; dat het hier dus gaat om een 
ongeval bij het kruisen »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het enkel herinnert aan 
de door de eerste rechter uit~espro-
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ken veroordeling zonder te verwij
zen naar de redengeving van die 
beslissing, niet antwoordt op de 
hierboven weergegeven conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 22, inzonder
heid 22, eerste lid, van de wet van 11 ju
ni 1874 houdende de titels X « verzeke
ring in het algemeen » en XI, boek 1, 
van het Wetboek van Koophandel, en 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, in ant
woord op de conclusie van eiser volgens 
welke verweerder reeds door zijn verze
keraar, de naamloze vennootschap L'Ar· 
denne prevoyante, was schadeloos ge
steld « tot beloop van het bedrag van 
50.000 frank » en bijgevolg zijn rechts
vordering tegen eiser tot vergoeding van 
dezelfde schade kennelijk « niet ontvan
kelijk en in ieder geval niet gegrond was 
aangezien aan hem persoonlijk geen en
kel bedrag meer verschuldigd is », beslist 
« dat die gedachtengang niet kan worden 
gevolgd ... ; dat de door de verzekerings
maatschappij aan haar verzekerde 
(thans verweerder) gedane betaling, tus
sen de partijen slechts kon voortvloeien 
uit een schuld die eigen is aan de verze
keringsmaatschappij en waarvan de oor
zaak noodzakelijk verschilt van die wel
ke aan het beroepen vonnis ten grand
slag lag » en dientengevolge de beslis
sing bevestigt waarbij eiser, « wegens de 
bij het ongeval van 30 oktober 1980 aan 
zijn voertuig veroorzaakte schade », 
wordt veroordeeld tot betaling van het 
bedrag van 50.000 frank, verhoogd met 
de gerechtelijke interesten en de kosten 
van beide instanties. 

terwijl krachtens artikel 22, eerste lid, 
van voormelde wet van 11 juni 1874 « de 
verzekeraar die de schade betaald heeft, 
van rechtswege treedt in alle rechten 
van de verzekerde »; het schadeloos ge
stelde slachtoffer door die indeplaatsstel
ling al zijn rechten en rechtsvorderingen 
los van het verhaal van de verzekeraar 
verliest tegenover de aansprakelijke der
de; het bestreden vonnis ten onrechte 
beslist dat de door de naamloze vennoot
schap L'Ardenne prevoyante aan haar 
verzekerde gedane betaling een andere 
oorzaak had dan de door eiser jegens 
verweerder begane fout; wanneer, zoals 
ten deze, de schade is veroorzaakt door 
de fout van een derde, de verzekeraar 
die een voorschot betaalt aan de verze-

kerde, integendeel niet een eigen schuld 
maar de schuld van een ander betaalt; 
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het de 
rechtsvordering van verweerder toewijst 
en eiser veroordeelt tot vergoeding van 
de door het ongeval van 30 oktober 1980 
aan verweerder veroorzaakte schade, of
schoon verweerder voor die schade reeds 
vergoed was door zijn verzekeraar, de 
gevolgen miskent van de subrogatie die 
bij artikel 22 van de wet van 11 juni 1871 
is ingevoerd in het voordeel van de ver
zekeraar die de schade heeft vergoed 
(schending van artikel 22, eerste lid, van 
de wet van 11 juni 1874); dat het boven
dien de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt door eiser te 
verplichten aan verweerder · een vergoe
ding te betalen voor een schade waar
voor hij reeds was vergoed : 

Over de door verweerder aange
voerde grond van niet-ontvankelijk
heid, hieruit afgeleid dat het middel 
nieuw is, in zoverre het schending 
aanvoert van artikel 22, eerste lid, 
van de wet van 11 juni 18784 : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie erop wees dat verweerder 
ingevolge het door zijn verzekeraar 
aan hem betaalde voorschot geen 
enkel recht meer had op schadeloos
stelling en dat zijn rechtsvordering 
kennelijk niet ontvankelijk en in elk 
geval niet gegrond was, aangezien 
aan hem zelf geen enkel bedrag 
meer verschuldigd was; 

Overwegende dat het probleem al
dus reeds is onderworpen aan het 
oordeel van de rechtbank van eerste 
aanleg, zodat het middel niet nieuw 
is; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat, enerzijds, niet 

wordt betwist dat de naamloze ven
nootschap L'Ardenne prevoyante, 
die verweerders burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid inzake motorrij
tuigen verzekert, aan laatstgenoem
de het bedrag van de door hem gele
den schade heeft << voorgeschoten », 
hetgeen noodzakelijkerwijze impli
ceert dat het hier niet gaat om een 
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definitieve betaling op grond van de 
verzekeringsovereenkomst; 

Dat het derhalve onjuist is te stel
len - en het bestreden vonnis ook 
niet zegt - dat de verzekeraar « de 
schade heeft betaald >>; dat de subro
gatie, bedoeld in artikel 22, eerste 
lid, van de wet 11 juni 1874, ten de
ze derhalve geen toepassing vindt; 

Nr. 118 

1' KAMER - 11 oktober 1984 

GENEESKUNDE - ORDE DER APOTHE

KERS- RAAD VAN BEROEP- BESLISSING
OMSCHRIJVING VAN DE FElTEN DIE TOT EEN 
TUCHTSANCTIE HEBBEN GELEID - BEGRIP. 

Wanneer de provinciale raad van de Or
de der Apothekers, met toepassing van 
art. 27, derde lid, van het K.B. van 29 
mei 1970, beslist een apotheker te 
doen verschijnen onder summiere 
maar tach voldoende duidelijke om
schrijving van de ten laste gelegde lei
ten, is niet onregelmatig de beslissing 
van de provinciale raad die, na de 
kwalificatie van de feiten te hebben 
gepreciseerd om het recht van verdedi
ging te eerbiedigen, de tuchtstraf uit
spreekt (1). 

Overwegende dat anderzijds het 
bestreden vonnis, door te beslissen 
dat « de door de verzekeringsmaat
schappij aan haar verzekerde geda
ne betaling, tussen die partijen 
slechts kon voortvloeien uit een 
schuld die eigen is aan die verzeke
ringsmaatschappij en waarvan de 
oorzaak noodzakelijk verschilt van 
die welke het beroepen vonis ten 
grondslag lag », impliciet uitsluit dat 
verweerder in strijd met de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 1--------------
Wetboek tweemaal zou worden ver
goed voor dezelfde schade; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het beslist dat eiser een fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk 
is en het bedrag van de door ver
weerder geleden schade vaststelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik, zit
ting houdende in hoger beroep. 

11 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Dassesse. 

(1) Eiser had voor de raad van beroep van 
de Orde der Apothekers de regelmatigheid be
twist van de oproeping die hem op 3 maart 
1982 was toegestuurd om voor de provinciale 
raad te verschijnen. Hij oordeelde dat zijn 
recht van verdediging niet was geeerbiedigd 
aangezien de feiten van de telastlegging niet 
voldoende werden verduidelijkt. 

De raad van beroep oordeelde dat die grief 
gegrond was en vernietigde de oproeping en 
de hele daaropvolgende procedure, maar deed 
zelf uitspraak ten grande en legde eiser de 
sanctie van censuur op. 

In zijn cassatiemiddel voerde eiser niet 
meer de onpreciesheid van de oproeping van 3 
maart 1982 aan, maar wel die van de beslis
sing van 22 februari 1982 waarbij de provin
ciale raad juist die oproeping had bevolen. Ei
ser beschouwde die beslissing als de akte 
welke de zaak bij het tuchtrechtscollege aan
hangig had gemaakt. Hij meende dat de proce
dure, gelet op het volledig ontbreken van eni
ge duidelijke aanwijzing van de feiten die tot 
de tuchtrechtelijke vervolging hebben geleid, 
ab initio gebrekkig was. 

Het is niet zeker dat die voorbereidende 
beslissing houdende bevel tot oproeping van 
de apotheker wel degelijk de in het middel 
aangevoerde draagwijdte had. Overeenkomstig 
art. 20, § 1, K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967 treedt 
de provinciale raad eventueel ambtshalve op 
en zijn beslissing de betrokkene op te roepen 
kan als een gewone fase van de gevoerde pro
cedure worden beschouwd. 

Hoe dan ook, het Hof heeft, aangezien eiser 
met name de miskenning van de bewijskracht 
van de beslissing van 22 februari 1982 heeft 
aangevoerd, die beslissing onderzocht en ge-

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(B ... T. ORDE DER APOTHEKERS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7120) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 december 1983 
gewezen door de franstalige raad 
van beroep van de Orde der Apothe
kers; 

Over de door verweerders tegen de 
voorziening aangevoerde grand van niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat ei
ser de voorziening niet binnen de ter
mijn van vijftien dagen ter kennis heeft 
gebracht van de voorzitter van de natio
nale raad en de bijzitter van deze raad, 
zoals wordt voorgeschreven door artikel 
26, 2°, van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de der Apothekers : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de voorgeschreven 
formaliteit regelmatig is vervuld 
door de verzending op 6 januari 
1984 van ter post aangetekende brie
ven; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 29 mei 1970 
tot regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der Apo
thekers, 2, 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, 97 van de Grondwet en van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat de bestreden beslissing, na de 
beroepen beslissing en de rechtspleging 
voor de provinciale raad van de Orde 

van de provincie Namen nietig te hebben 
verklaard vanaf en met inbegrip van de 
oproeping van 3 maart 1982, op grond 
dat eiser terecht betoogt dat de aan hem 
gerichte oproeping om voor de raad te 
verschijnen op 22 maart 1982 het recht 
van verdediging miskent, vermits het 
hem verweten feit daarin niet duidelijk 
genoeg wordt omschreven, in de reden
geving vaststelt dat eiser is aangezocht 
om verweer te voeren over het hem ten 
laste gelegde feit dat hij als apotheker, 
die ingeschreven was op de lijst van de 
Orde van de provincie N amen, in okto
ber 1981, de regels van de farmaceu
tische plichtenleer heeft overtreden en 
de eer en de waardigheid van de !eden 
van de Orde heeft gekrenkt, door over 
de post een geneesmiddel toe te zenden 
aan een te Brussel wonende patiente die 
hem niet kende en die dat geneesmiddel 
niet zelf of via haar gemachtigde in de 
officina had besteld, doch door tussen
komst van een geneesheer van Waterloo 
die haar het voorschrift over de telefoon 
had medegedeeld alvorens haar het ge
schreven voorschrift te bezorgen, beslist 
dat het verkeerd is te stellen dat de raad 
van beroep tegelijkertijd als vervolgende 
partij en als rechter optreedt omdat hij 
beslist de omschrijving van de telastleg
ging te wijzigen, op grond « dat elk 
rechtscollege bevoegd is om een telast
legging nader te omschrijven, mits ze, 
zoals ten deze, gebaseerd blijft op het 
feit zelf dat ten grondslag ligt aan de ge
wijzigde telastlegging », en, bij de uit
spraak over het ten laste gelegde feit 
zelf, zoals het in de redengeving is om
schreven, dat feit bewezen verklaart en 
eiser de censuur als straf oplegt, 

terwijl, eerste onderdeel, de vervolgin
gen bij het tuchtrechtelijk rechtscollege 
aanhangig worden gemaakt ingevolge de 
beslissing die de provinciale raad neemt 
krachtens het in het middel vermelde ar
tikel 27, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 29 mei 1970; uit de met toe
passing van dat artikel genomen beslis
sing van 22 februari 1982 blijkt dat de 
provinciale raad slechts uitspraak kon 
doen over de telastlegging van « samen
spannen van dokter en apotheker •; nu 
die beslissing, zelfs niet summier, aan
geeft welke feiten eiser ten laste worden ------------------1 gelegd, de provinciale raad en, ten gevol

(Vervolg nota van vorige biz.) 

oordeeld dat de feiten van de telastlegging 
daarin misschien op onvolmaakte wijze wer
den aangewezen, maar tach voldoende duide
lijk om de feiten te kennen waarvoor eiser 
zich te verdedigen had. 

ge van de devolutieve werking van het 
hoger beroep, ook de raad van beroep 
over geen enkel feit uitspraak konden 
doen; dat rechtscollege derhalve niet zon
der schending van de regels van de aan
hangigmaking van het geding (schending 
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van de artikelen 27, derde lid, van het in 
het middel vermelde koninklijk besluit 
van 29 mei 1970, 2 en 1068 van het Ge
rechtelijk Wetboek) en niet zonder 
schending van het recht van eiser op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak, welk 
recht wordt gewaarborgd door artikel 6.1 
van het in het middel vermelde Verdrag 
en van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, de telastlegging 
kon baseren op een feit dat niet uit de 
beslissing van 22 februari 1982 doch ge
beurlijk alleen uit het voorbereidend on
derzoek was gebleken en dat dus niet re
gelmatig aan het oordeel van het rechts
college was onderworpen, eiser kon aan
zoeken zijn verweer te voeren over de 
aldus omschreven telastlegging, uit
spraak kon doen over het ten laste ge
legde feit zelf, dat feit bewezen kon ver
klaren en eiser de censuur kon opleggen; 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing, zo ze zich baseert op de beslissing 
van 22 februari 1982 om, alvorens de om
schrijving « samenspannen van genees
heer en apotheker » te wijzigen, te be
slissen dat het feit dat tegen eiser wordt 
bewezen verklaard, het feit zelf was dat 
ten grondslag lag aan de gewijzigde te
lastlegging, de zin en de draagwijdte van 
de beslissing van 22 februari 1982 mis
kent, nu die beslissing zelfs niet sum
mier aangeeft welk feit eiser ten laste 
wordt gelegd; ze derhalve de bewijs
kracht van die beslissing miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het 
in dit geval op zijn minst tegenstrijdig is 
te beslissen, enerzijds, dat de aan eiser 
gerichte oproeping die in dezelfde be
woordingen was gesteld als de beslissing 
van 22 februari 1982, het aan eiser ver
weten feiten niet duidelijk genoeg om
schrijft en, anderzijds, dat die beslissing 
het rechtscollege in hoger beroep in 
staat stelt na te gaan of het tegen eiser 
bewezen verklaarde feit overeenkomt 
met het feit dat aan de oorspronkelijke 
telastlegging ten grondslag lag; die 
tegenstrijdigheid in de redengeving ge
lijkstaat met het ontbreken van redenge
ving (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de tegen eiser 

ingestelde tuchtrechtelijke vorde
ring, ingevolge het hoger beroep van 
eiser en van de voorzitter van de na
tionale raad van de Orde der Apo
thekers, regelmatig aanhangig was 

gemaakt bij de raad van beroep van 
de Orde der Apothekers, zodat de 
raad het bestaan van de aan eiser 
verweten feiten diende na te gaan, 
na ze op een juiste en volledige ma
nier te hebben omschreven; 

Overwegende dat de inleidende 
akte de ten laste gelegde feiten om
schreef als « samenspannen van ge
neesheer en apotheker » en aldus de 
aard van de aan eiser verweten fei
ten aangaf, waardoor het mogelijk 
was die feiten later nauwkeuriger te 
omschrijven; 

Overwegende dat eiser op de te
rechtzitting van 28 oktober 1983 
werd aangezocht om verweer te voe
ren over het feit dat hij « als apothe
ker die ingeschreven was op de lijst 
van de Orde van de provincie Na
men, in oktober 1981, de regels van 
de farmaceutische plichtenleer heeft 
overtreden en de eer en de waardig
heid van de leden van de Orde heeft 
gekrenkt door over de post een ge
neesmiddel toe te zenden aan een te 
Brussel wonende patiente die hem 
niet kende en die dat geneesmiddel 
niet zelf of via haar gemachtigde in 
de officina had besteld, doch door 
tussenkomst van een geneensheer 
van Waterloo die haar het voor
schrijft over de telefoon had mede
gedeeld alvorens haar het geschre
ven voorschrift te bezorgen »; 

Overwegende dat eiser op die te
rechtzitting verweer heeft gevoerd 
over de aldus omschreven telastleg
ging en vrijelijk de feiten heeft kun
nen betwisten die hem werden ver
weten; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de grief van ei
ser berust op de bewering dat de 
beslissing van 22 februari 1982 
« zelfs niet summier aangeeft welk 
feit eiser ten laste wordt gelegd »; 

Overwegende dat die beslissing 
nochtans in het geval van eiser erop 
wijst dat, ook al is er geen klacht te
gen die apotheker ingediend, de 
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raad van de Orde der Geneesheren 
op het standpunt staat dat het, inza
ke homeopathie, de geneesheer ·ver
boden is « samen te spannen met de 
apothekers en dat hij de vrije keus 
van de apotheker · door de patii:lnten 
moet eerbiedigen »; 

Overwegende dat aldus de beslis
sing om eiser te doen verschijnen 
<< wegens de telastlegging van 
samenspannen van geneesheer en 
apotheker », zij het op een gebrekki
ge wijze, aangeeft welke feiten eiser 
worden verweten; 

Dat, nu de aard van de feiten kan 
worden bepaald, de bestreden beslis
sing de bewijskracht niet miskent 
van de beslissing van 22 februari 
1982 en de in het middel aangege
ven tegenstrijdigheid niet bevat; 

Dat dit onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

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

11 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Poupart - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Draps en Bayart. 

Nr. 119 

1 • KAMER - 12 oktober 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WET

BOEK, ART. 1385 - SCHADE VEROORZAAKT 
DOOR EEN DIER- AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE EIGENAAR OF VAN DE BEWAARDER -
VERMOEDEN VAN SCHULD- UITZONDERING 
- FOUT VAN HET SLACHTOFFER - VEREIS
TEN. 

Hoewel art. 1385 B. W. een wettelijk en 
niet weerlegbaar vermoeden van 
schuld aan de door een dier veroor
zaakte schade instelt ten laste van de 
eigenaar van dat dier of ten Jaste van 
degene die zich ervan bedient terwijl 
hij het in gebruik heeft, sluit dat arti
kel niet uit dat die eigenaar of bewaar
der niet aansprakelijk is bij gebrek 
aan oorzakelijk verband, met name 
wanneer het dier zich niet abnormaal 
noch onvoorzienbaar heeft gedragen 
en de schade veroorzaakt werd door 
een tout van het slachtoffer, waardoor 
elke mogelijke tout van de eigenaar of 
bewaarder als oorzaak van de schade 
wordt uitgeschakeld (1). (Art. 1385 
B.W.) 

(MORTIER T. LAPERE) 

ARREST 

(A.R. nr. 4143) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 oktober 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1385 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het door eiser inge
stelde hoger beroep ontvankelijk doch 
ongegrond verklaart en aldus de beroe
pen beslissing, waardoor zijn vordering 
als ongegrond werd verworpen, bevestigt 
op grond van de volgende overwegingen : 
« (eiser) werd op het rechterbeen getrof
fen door een hoefslag van het paard be
reden door (verweerder), terwijl partijen 
als lid van de ruitersclub De Gaverbeek 
een groepswandeling te paard maakten 
in de omgeving van Waregem, op 23 ok
tober 1977; uit de overgelegde gegevens 
is1 gebleken dat in de door een monitor 
begeleide ruitersgroep (eiser) zijn eigen 
paard bereed (zie ongevalsaangifte) en 
(verweerder) volgde, die het paard Sas
kia bereed, toebehorende aan de vereni
ging Bloso en ter beschikking gesteld 
van de ruitersclub; het wordt niet betwist 
dat juist v66r het ongeval het paard Sas
kia gehinderd werd door een twijg die in 
zijn staart was blijven steken en over de 
grond sleepte; het blijkt inderdaad duide-

(I) Zie C~ss., 20 mei 1983, A.R. nr. 3775 
(A.C., 1982-83, nr. 526). 
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lijk dat het paard getracht heeft deze 
hindernis los te krijgen door te stampen 
met zijn achterpoten; (eiser) erkent niet 
uitdrukkelijk dat hij geprobeerd heeft 
van op zijn paard het takje uit de staart 
van het paard Saskia te trekken zoals 
(verweerder) het voorhoudt. Wel staat uit 
wat voorafgaat vast: dat (eiser) die zijn 
eigen paard bereed te dicht het paard 
Saskia volgde en als ruiter met een zeke
re ervaring toch moest weten dat een 
elementaire voorzorgsmaatregel voor
schrijft paarden uit verschillende stallen 
steeds op afstand te houden; en dat het 
paard Saskia zichtbaar gehinderd werd 
door de slepende twijg die in zijn staart 
vastzat en dat het rijdier poogde deze. 
twijg te verwijderen door met de achter
poten te slaan; hieruit moet worden afge
leid dat het alleen aan zijn eigen fout te 
wijten is dat (eiser) getroffen werd door 
een hoefslag van een paard dat hij tij
dens de groepswandeling te dicht was 
genaderd maar dat zich niet abnormaal 
of onvoorzienbaar heeft gedragen; of de 
(verweerder), in toepassing van artikel 
1385 van het Burgerlijk Wetboek, aan
sprakelijk is voor het paard Saskia dient 
derhalve niet nader te worden onder
zocht •, 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig de artikelen 1382, 1383 en 1385 
van het Burgerlijk Wetboek, het slachtof
fer slechts dan alleen voor de schade 
aansprakelijk kan worden geacht, wan
neer wordt vastgesteld dat die schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan, zich ook 
zonder de vastgestelde daad van het 
dier, waarvan de aangesprokene de be
waring had, zou hebben voorgedaan, on
der meer wanneer het slachtoffer zelf 
een fout heeft begaan die de daad van 
het dier heeft veroorzaakt, zodat het hof 
van beroep, na te hebben vastgesteld dat 
eiser door een hoefslag werd getroffen 
(schade), dat het paard, dat die hoefslag 
toebracht, een twijg wou verwijderen die 
in zijn staart was blijven steken (niet 
foutief - door het slachtoffer uitgelokte 
daad van het dier) en dat de schade door 
die hoefslag werd berokkend (causaal 
verband), het wettelijk causaliteitsbegrip, 
in de zin van de in het onderdeel inge
roepen wetsbepalingen miskent door te 
beslissen dat het aan de fout van eiser 
alleen te wijten is dat hij door een hoef
slag van een paard werd getroffen omdat 
hij tijdens de groepswandeling te dicht 
was genaderd, vermits uit de hoger ver
melde feitelijke vaststellingen van het 
hof van beroep kennelijk blijkt dat het 
ongeval, bij ontstentenis van de niet 

door een fout van het slachtoffer uitge
lokte daad van het dier, zich niet zou 
hebben voorgedaan en het hof van be
roep overigens noch heeft onderzocht 
noch heeft vastgesteld dat de schade, zo
als zij zich in concreto heeft voorgedaan, 
zich ook zonder de vastgestelde autono
me daad van het dier, waaraan de wetge
ver een objectieve aansprakelijkheid ver
bond, zou hebben voorgedaan (schending 
van de artikelen 1382, 1383 en 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, de 
eigenaar van een dier of degene die zich 
ervan bedient terwijl hij het in gebruik 
heeft, aansprakelijk is voor de schade 
die door het dier is veroorzaakt, hetzij 
het onder zijn bewaring stond dan wel 
verdwaald of ontsnap't was; derhalve 
voor het bestaan van de aansprakelijk
heid van de bewaarder van het dier het 
al dan niet bestaan van een abnormaal 
of onvoorzienbaar gedrag van het dier ir
relevant is, doch die aansprakelijkheid 
vaststaat zodra de toepassingsvoorwaar
den van artikel 1385 van het Burgerlijk 
Wetboek - namelijk de hoedanigheid 
van bewaarder van de aangesprokene, 
de daad van het dier, de schade en het 
causaal verband tussen die daad en de 
schade - vervuld zijn; zodat het hof van 
beroep door de uitsluitende aansprake
lijkheid voor het ongeval ten laste van 
eiser te leggen, omdat het paard dat de 
hoefslag toebracht zich niet abnormaal 
of onvoorzienbaar heeft gedragen, artikel 
1385 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, door de toepassing van die 
wetsbepaling afhankelijk te maken van 
een voorwaarde die niet vereist is 
(schending van artikel 1385 van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, in zoverre dient te 
worden aangenomen dat artikel 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek, hoewel het een 
wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden 
van schuld aan de schade, door een dier 
veroorzaakt, instelt ten laste van de eige
naar of, terwijl hij het in gebruik heeft, 
van degene die zich van het dier bedient, 
niet uitsluit dat de eigenaar of bewaar
der niet aansprakelijk is bij gebrek aan 
oorzakelijk verband, onder meer wan
neer het slachtoffer zelf een fout heeft 
begaan die de daad van het dier heeft 
veroorzaakt en waardoor niet de daad 
van het dier maar elke mogelijke fout 
van de eigenaar of bewaarder als oor
zaak van de schade wordt uitgeschakeld, 

· het hof van beroep niet wettig heeft kun
nen beslissen dat artikel 1385 van het 
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Burgerlijk Wetboek niet kon worden toe
gepast wegens ontstentenis van causaal 
verband, zonder vooraf vast te stellen 
dat eiser een fout beging die de daad 
van het dier veroorzaakte en waardoor 
niet de daad van het dier maar elke mo
gelijke fout van de eigenaar of bewaar
der als oorzaak van de schade werd uit
geschakeld (schending van artikel 1385 
van het Burgerlijk Wetboek): 

W at het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat de rechters hun 
beslissing niet enkel laten steunen 
op de feiten zoals die door eiser 
worden samengevat in het eerste 
onderdeeL of op het enkele feit dat 
van de andere feiten wordt afgezon
derd in het tweede onderdeel, maar 
hierop dat eiser, ervaren ruiter die 
zijn eigen paard bereed, met veron
achtzaming van een elementaire. 
voorzorg, te dicht bij zijn voorgan
ger is blijven rijden, terwijl diens 
paard, uit een andere stal, boven
dien zichtbaar gehinderd werd door 
een twijg die in zijn staart was blij
ven steken en over de grond sleepte, 
en dat dit paard v66r het ongeval en 
zichtbaar getracht heeft deze hin
dernis los te krijgen door te stam
pen met zijn achterpoten, welke ge
dragingen de rechters beschouwen 
als niet abnormaal noch onvoorzien
baar; 

Overwegende dat de rechters, met 
die consideransen en met de beslis
sing « dat hieruit moet worden afge
leid dat het aileen aan zijn eigen 
fout te wijten is dat (eiser) getroffen 
werd door een hoefslag van een 
paard >>, te kennen geven dat, gelet 
op de omstandigheden van het onge
val, die zij vermelden, hoewel het 
slaan van het dier naar een twijg 
niet door eiser was veroorzaakt, het 
treffen van het been door de hoef
slag, door welk treffen de schade 
ontstond, niet kan worden aange
merkt als zijnde « door het dier ver
oorzaakt >>, in de zin van artikel 
1385 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat in artikel 1385 
van het Burgerlijk Wetboek, hoewel 
het een wettelijk en niet weerleg
baar vermoeden van schuld aan de 

schade die door het dier is veroor
zaakt, instelt ten laste van de eige
naar of, terwijl hij het in gebruik 
heeft, van degene die zich van het 
dier bedient, niet uitsluit dat de ei
genaar of bewaarder niet aanspra
kelijk is bij gebrek aan oorzakelijk 
verband, onder meer wanneer het 
dier niet abnormaal doch onvoor
zienbaar handelt en de schade ver
oorzaakt wordt door een fout van 
het slachtoffer, waardoor elke moge
lijke fout van de eigenaar of be
waarder als oorzaak van de schade 
wordt uitgeschakeld; 

Dat de rechters, door te oordelen 
zoals hierboven wordt aangegeven, 
artikel 1385 niet schenden; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechters, on

verminderd hun verplichting te ant
woorden op conclusies, van welke 
verplichting ten deze geen misken
ning wordt aangevoerd, niet nader 
behoefden uit te weiden over het 
vermoeden van fout dat aan de be
paling van artikel 1385 van het Bur
gerlijk Wetboek ten grondslag ligt of 
over het oorzakelijk verband; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

12 oktober 1984 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 120 

2" KAMER - 12 oktober 1984 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEGIN 

VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFr - PROCES-
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VERBAAL VAN DE POLITIE WAARIN WORDT 
GEZEGD DAT DE PERSOON TEGEN WIE MOET 
WORDEN BEWEZEN EEN BEPAALDE VERKLA
RING HEEFT AFGELEGD - VERKLARING 
DOOR DIE PERSOON NIET GESCHREVEN NOCH 
GETEKEND NOCH ALS DE ZIJNE ERKEND -
GEEN BEGIN VAN SCHRIFTELIJK BEWIJS. 

Wanneer in een proces-verbaal, opge
steld door een adjunct-politiecommis
saris en enkel door deze ondertekend, 
wordt vermeld dat de persoon tegen 
wie moet worden bewezen, een bepaal
de verklaring heeft afgelegd, maar die 
persoon die verklaring niet heeft ge
schreven noch getekend en evenmin 
als de zijne heeft erkend, geldt die ver
melding niet als een begin van bewijs 
door geschrift in de zin van art. 1347, 
tweede lid, B. W. (1}. 

(VANDE PITTE T. DEWULF, VANKERREBROECK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4263} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 september 1982 
door het Hof van Beroep te Gent ge
wezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1347 van het 
Burgerlijk Wetboek, 19, 702, 870, 871 en 
1138, 2•, van het Gerechtelijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel dat on
der meer wordt bekrachtigd door artikel 
1138, 2•, van het Gerechtelijk Wetboek en 
dat de rechter verbiedt uitspraak te doen 
over niet gevorderde zaken, 

doordat het hof van beroep, alvorens 
over het hoger beroep te beslissen, de 
verweerders toelaat door alle rechtsmid
delen te bewijzen dat hun overleden 
zoon E.D. Dewulf, met de toestemming 
en het medeweten van eiseres, een le
venslang vruchtgebruik op de litigieuze 
studio met kelder, garage en aanhorighe
den in onverdeeldheid te hunnen voorde-

le op 30 april 1976 of weinig daarna heeft 
gevestigd, op grond van de volgende 
overwegingen : « In feite en in rechte be
oogt de hoofdvordering te doen erkennen 
dat in vergelding van de gelden die zij 
beweren ter beschikking te hebben ge
steld van hun zoon en schoondochter (ei
seres) met het oog op de aankoop bij ak
te van 30 april 1976 van de eerder 
genoemde studio en garage, dezen aan 
(verweerders) het levenslang vruchtge
bruik van deze goederen zouden afge
staan hebben, dienvolgens (eiseres) in 
haar beide hoedanigheden te doen ver
oordelen om van deze vestiging van 
vruchtgebruik noteriele akte te verlijden. 
« Het staat aan de hand van een verkla
ring door (eiseres) op 22 mei 1978 ten 
overstaan van adjunct-politiecommissaris 
te Etterbeek afgelegd vast dat ( ... }, haar 
schoonouders, (verweerders) sedert twee 
jaar de litigieuze studio bewonen en be
woond hebben zonder enige huishuur of 
welkdanige andere vergoeding te moeten 
betalen, dit is praktisch vanaf de aan
koop van het onroerend goed op 30 april 
1976, zulks met weten en kennis, zowel 
van (eiseres) zelf als van Desire Dewulf, 
haar echtgenoot, die slechts op 29 okto
ber 1976 overleden is. Dit is ter zake een 
niet betwist en vaststaand gegeven dat 
ook in (de} conclusie van (eiseres) toege
geven wordt, hoewel dit bewonen door 
haar een bezetting zonder recht of titel 
genoemd wordt. Deze verklaring van (ei
seres) en de conclusies waarin ze toe
geeft dat haar schoonouders (verweer
ders) de studio met aanhorigheden van 
kelder en garage sedert de aankoop van 
30 april 1976 bewonen en gebruiken met 
medeweten van de eigenaars en zonder 
dat deze, althans tot aan het onderhavig 
prodes, ooit enige huur of vergoeding op
geeist hebben, maken een begin van be
wijs door geschrift uit (zie De Page B., 
III, blz. 875-878, nr. 892}. 

Het is immers een geschreven akte die 
uitgegaan is van degene tegen wie de 
vordering wordt ingesteld (artikel 1347 
van het Burgerlijk Wetboek}. Het laat 
verder geen twijfel over dat de omstan
digheid dat de (verweerders) praktisch 

------------------! van stonde af van de aankoop van voor
melde goederen daarin met hun meube
len en huisraad door (eiseres) en haar 
thans overleden echtgenoot binnengela· 
ten werden om er tot aan de inleiding 
van het onderhavig geding ongestoord en 
volledig kosteloos te wonen, het beweer
de feit waarschijnlijk maakt. Vanzelf
sprekend is deze waarschijnlijkheid niet 
absoluut, maar dit is ook niet vereist. Zo-

(1) Zie Cass., 4 mei 1882 (Bull. en Pas., 1882, 
I, 121) en de cone!. van proc.-gen. Mesdach de 
ter Kiele, toen eerste adv.-gen., 14 mei 1926 
(ibid., 1926, I, 373); 19 jan. 1939 (ibid., 1939, I, 
37); 29 sept. 1955 (ibid., 1956, I, 65); 14 okt. 1965 
(ibid., 1966, I, 206); 30 mei 1069 (A.C., 1969, 947) 
en 6 juni 1975 (ibid., 1975, 1062). Vgl. Cass. Fr., 
15 juli 1957 (Bull. Fr., 1975, I, 1ere section civi
le, nr. 329, blz. 260). 
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als De Page het op overtuigende wijze 
aanstipt is het niet vereist dat de waar
schijnlijkheid gelijkstaat met een quasi
of zelfs een half bewijs. Het volstaat dat 
ze het feit mogelijk en aanneembaar 
maakt in die zin dat het een bepaalde 
schijn van waarheid vertoont. De waar
schijnlijkheid moet niet meer zijn dan 
een indicie, een element, kortom iets dat 
aantoont dat de rechter zijn overtuiging 
niet uitsluitend op getuigenissen of ver
moedens zal moeten steunen : " un admi
nicule, dont le role n'est pas de prouver, 
de convaincre, mais de demontrer qu'il y 
a reellement lieu a prouver le fait alle
gue qui n'est pas purement imaginaire " 
(De Page, B. III, biz. 882, nr. 295, !itt. A). 

Nu ter zake een begin van bewijs door 
geschrift bestaat die het beweerde feit 
waarschijnlijk maakt, moeten (verweer
ders) tot de hierna bepaalde aanvullende 
bewijsvoering toegelaten worden welke 
ter zake dienende en afdoende is. Dat de 
aankoopakte van 30 april 1976 (eiseres) 
en haar echtgenoot als kopers en eige
naars van de litigieuze studio en aanho
righeden vermeldt, dat (verweerders) zelf 
in een brief van 11 mei 1977 aan de syn
dicus van de residentie Veronica (eise
res) en haar kinderen als eigenaars van 
dezelfde studio hebben aangewezen en 
dat ze voor de Vrederechter te Etterbeek 
hun beweerde hoedanigheid van vrucht
gebruikers hebben verzwegen, sluit hoe
genaamd niet noodzakelijk het bestaan 
uit van een eventuele mondelinge of on
derhandse overeenkomst tussen (eiseres) 
en haar echtgenoot enerzijds en de (ver
weerders) anderzijds, met betrekking tot 
het vestigen van een vruchtgebruik op 
het bedoeld goed. Immers, afgezien van 
de kwestie van de tegenstelbaarheid van 
de overeenkomst aan derden te goeder 
trouw en van de bewijsmoeilijkheden, 
kan een vruchtgebruik tussen partijen 
geldig mondeling of bij onderhandse ak
te tot stand komen. Een geschrift is 
slechts nodig probationis causa (De Pa
ge, B VI, biz. 186, nr. 235) en, in authen
tieke vorm, met het oog op de overschrij
ving ten bevoegden hypotheekkantore. 
Het weze aangestipt dat de (eiseres) die 
de studio heeft Iaten en weten betrekken 
door haar schoonouders (verweerders) 
en haar kinderen, erfgenamen van Ernie! 
Dewulf, geen derden zijn in de zin van 
artikel 1 van de wet van 16 december 
1851, en zich derhalve op deze wetsbepa
ling niet kunnen beroepen. De (verweer
ders) moeten ook niet de aankoopakte 
van 30 april 1976 bestrijden volgens de 
procedure van inschrijving wegens vals-

heid, want enerzijds waren ze officieel 
geen partij bij deze akte en anderzijds 
beweren ze hoegenaamd niet dat deze 
akte vals is; tussen de partijen die in de 
akte vermeld zijn als verkoper en koper 
is er een eigendomsoverdracht gebeurd 
en zijn Dewulf Ernie! en zijn echtgenote 
(eiseres) effectief eigenaar geworden, 
maar, althans naar het standpunt van 
(verweerders), is tegelijkertijd of een 
weing daarna een tweede, geheel ver
schillende overeenkomst tussen andere 
partijen, dit wil zeggen de kopers en de 
(verweerders) tot stand gekomen, waar
bij een vruchtgebruik gevestigd werd. En 
wat de verklaring betreft dat de kopers 
de prijs betaald hebben, zij bewijst hoe
genaamd niet op authentieke wijze dat 
de penningen van de kopers afkomstig 
waren. Er is dus niets dat zich verzet te
gen de onderstaande bewijslevering », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar regelmatig neergelegde aanvullende 
conclusie inriep dat het onjuist was dat 
zij sedert het overlijden van haar echtge
noot zonder reactie bleef en zij meer be
paald verwees naar een vordering, inge
leid voor de Vrederechter te Oostende, 
v66r de gedinginleidende dagvaarding 
van 10 juli 1978, waardoor zij de veroor
deling van de verweerders als bezitters 
zonder titel of recht vorderde, zodat het 
hof van beroep, door aan te nemen dat 
de verweerders praktisch vanaf de aan
koop ongestoord in de studie verbleven, 
zonder op dit uitdrukkelijk geformuleerd 
middel te antwoorden, zijn beslissing 
niet regelmatig motiveert (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, door eiseres noch in 
haar verklaring van 22 mei 1978 aan de 
adjunct-politiecommissaris te Etterbeek, 
noch in haar conclusie werd toegegeven 
dat de verweerders sedert twee jaar de 
litigieuze studio bewoonden, dit is prak
tisch vanaf de aankoop van het onroe
rend goed op 30 april 1976, met weten en 
kennis van haar echtgenoot en van haar
zelf, zodat het hof van beroep, door te 
beslissen dat door eiseres in die verkla
ring en in haar conclusies werd toegege
ven dat de verweerders de studio met 
aanhorigheden van kelder en garage se
dert de aankoop van 30 april 1976 be
woonden en gebruikten met medeweten 
van de eigenaars, aan die stukken een 
interpretatie heeft gegeven die onver
enigbaar is met hun inhoud, hun zin en 
hun draagwijdte en derhalve de hun toe-
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komende bewijskracht schendt (schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 1347 van het Burgerlijk Wetboek, 
slechts een geschreven akte, die uitge
gaan is van degene tegen wie de vorde
ring wordt ingesteld, of van de persoon 
door hem vertegenwoordigd, en waar
door het beweerde feit waarschijnlijk 
wordt gemaakt, als een begin van bewijs 
door geschrift in aanmerking komt, zo
dat het hof van beroep, door de verkla
ring van eiseres van 22 mei 1978 aan de 
adjunct-politiecommissaris te Etterbeek 
als een begin van bewijs door geschrift 
te beschouwen, artikel 1347 van het Bur
gerlijk Wetboek schendt (schending van 
artikel1347 van het Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, noch eiseres, noch de 
verweerders in hun regelmatig neerge
legde conclusies inriepen dat de verweer
ders « praktisch van stonde af van de 
aankoop van voormelde goederen met 
hun meubelen en huisraad in de studio 
werden binnengelaten »; terwijl overeen
komstig de artikelen 19, 702, 870, 871 en 
1138, 2•, van het Gerechtelijk Wetboek en 
van de algemene rechtsbeginselen, het 
de rechter niet toegelaten is een beroep 
te doen op persoonlijke kennis, zijn be
slissing te steunen op . een ambtshalve 
ingeroepen reden, afgeleid uit feiten die 
niet regelmatig aan zijn beoordeling wer
den overgelegd, noch uitspraak te doen 
over niet-gevorderde zaken of een be
twisting die de openbare orde niet raakt 
en die door de conclusies van partijen is 
uitgesloten, ambtshalve op te werpen, zo
dat het hof van beroep, door zijn beslis
sing op die in het vierde onderdeel van 
het middel geciteerde vaststelling te 
doen steunen, een beroep heeft gedaan 
op persoonlijke kennis, zijn beslissing 
heeft laten stoelen op een ambtshalve 
ingeroepen reden, afgeleid uit feiten die 
niet regelmatig aan zijn beoordeling wer
den overgelegd en een door de conclu
sies van de partijen uitgesloten betwis
ting heeft opgeworpen, derhalve schen
ding inhoudt van de artikelen 19, 702, 
870, 871 en 1138, 2·, van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel, dat onder meer bekrachtigd 
wordt door artikel 1138, 2•, van het Ge
rechtelijk Wetboek en dat de rechter ver
biedt uitspraak te doen over niet-gevor
derde zaken, alsook van het algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt 
ambtshalve een betwisting op te werpen 

die de openbare orde niet raakt en door 
de conclusie van partijen is uitgesloten: 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende, wat de verklaring 
van eiseres aan de politie betreft, 
dat de betrokken adjunct-politiecom
missaris verhaalt: << onderhoren (ei
seres ( ... ), die verklaart: "Mes 
beaux-parents (de verweerders) oc
cupent depuis deux ans le studio en 
cause » en, nadat zij getekend heeft, 
verder verhaalt: « dat (eiseres), al
vorens ons bureel te verlaten ver
klaard heeft dat haar schoonouders 
de studio reeds twee jaar hebben 
betrokken en nooit enige huur heb
ben moeten betalen. Volgens haar 
beweringen zou ze alleen hebben ge
wild dat (de verweerders) de 
" grondbelasting " voor genoemde 
studio zouden betalen »; 

Overwegende dat het hof van be
roep door, uit de verklaring dat de 
verweerders de studio twee j aar 
hadden bewoond zonder huur te 
moeten betalen, af te leiden dat zij 
die studio hadden bewoond met 
<< weten en kennis » van eiseres en 
van haar op 29 oktober 1976 overle
den echtgenoot, van die verklaring 
geen interpretatie geeft die met de 
bewoordingen ervan niet verenig
baar is; 

Overwegende, met betrekking tot 
de tweede conclusie van eiseres, dat 
uit het antwoord op het eerste on
derdeel blijkt dat eiseres op het al
daar aangehaalde uit de conclusie 
van de verweerders geen andere 
aanmerking maakte dan dat zij een 
geding had ingesteld voor de Vrede
rechter te Oostende, zonder vermel
ding van datum; 

Dat het hof van beroep derhalve 
uit haar conclusie heeft kunnen af
leiden, zonder de bewijskracht er
van te miskennen, dat eiseres toegaf 
dat de verweerders met << weten en 
kennis » van haar echtgenoot en 
van haarzelf twee jaar lang in de 
studio hadden gewoond zonder al 
die tijd huur te hebben moeten beta
len; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Over de grond van niet-ontvanke

lijkheid van het onderdeel, door de 
verweerders opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het onderdeel zonder 
belang is, nu de rechters ook de con
clusie van eiseres als een begin van 
schriftelijk bewijs beschouwen: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt: « Deze verklaring van (eise
res) en de conclusies ( ... ) maken een 
begin van schriftelijk bewijs uit 
( ... ) »; 

Dat uit het arrest niet kan worden 
uitgemaakt of de rechters de conclu
sies afzonderlijk als een begin van 
schriftelijk bewijs beschouwen; dat 
het Hof niet bevoegd is om daarom
trent zelf in feite te oordelen; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid tevergeefs is voorgesteld; 

Wat het onderdeel zelf betreft: 

maakt op de kant van het vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

12 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, ad
vocaat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 121 

1 e KAMER - 12 oktober 1984 

1° LANDBOUW - NATIONALE DIENST 

VOOR AFZET VAN LAND- EN TUINBOUWPRO
DUKTEN- KEURING VAN ZAAIZAAD- VER-

Overwegende dat de rechters mef GOEDINGEN VERSCRULDIGD AAN DE DIENST, 
« deze verklaring » geen onder- VASTGESTELD BIJ M.B. VAN 27 OKT. 1964 GE-

scheid maken tussen de door eiseres NOMEN TER UITVOERING VAN RET K.B. VAN 
25 MAART 1952 TOT INRICRTING VAN DE KEU-

getekende verklaring, opgenomen in RING VAN ZAAIZAAD EN POOTGOED VOOR 
het proces-verbaal van de gemach
tigde adjunct-politiecommissaris, en 
de verk.laring door diezelfde ad
junct-politiecommissaris, hoven zijn 
handtekening aileen, vermeld aan 
het einde van het proces-verbaal; 

LAND- EN TUINBOUW - GEDEELTELIJKE 
OPREFFING VAN RET K.B. VAN 25 MAART 1952 
- DRAAGWIJDTE VAN DIE OPREFFING MET 
BETREKKING TOT DE VERGOEDINGEN VER
SCRULDIGD AAN DE DIENST. 

Dat laatstbedoelde verklaring, die 2o LANDBOUW _ NATIONALE DIENST 
niet geschreven noch ondertekend, 
noch anderszins als de hare erkend 
was door eiseres tegen wie moest 
worden bewezen, niet als een begin 
van schriftelijk bewijs, in de zin van 
artikel 1347, tweede lid, van het 
Burgerlijk W etboek, kan gelden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge-
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om in te gaan op het eerste 
en het vierde onderdeel, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge-

VOOR AFZET VAN LAND- EN TUINBOUWPRO-
DUKTEN - VERGOEDINGEN VERSCRULDIGD 
AAN DE DIENST VOOR DE KEURING VAN RET 
ZAAIZAAD - BEVOEGDREID VAN DE MINIS-
TER VAN LANDBOUW OM RET BEDRAG VAN 
DIE VERGOEDINGEN VAST TE STELLEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT, OOK AL WAS 
RET GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN LEI
DEN - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

lo De aan de Nationale Dienst voor Af
zet van Land- en Tuinbouwprodukten 
voor keuring van zaaizaad verschuldig
de vergoedingen, waarvan het bedrag 
wordt vastgesteld bij ME. van 27 okt. 
1964, genomen ter uitvoering van het 
K.B. van 25 maart 1952 tot inrichting 
van de keuring van zaaizaad en poot-
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goed voor land- en tuinbouw, zijn van 
toepassing op de keuring van zaaizaad 
verricht door de dienst ingevolge de 
K.B. van 23 juni 1973 en 3 september 
1979, hoewel die K.B. bepalingen be
vatten waarbij het K.B. van 25 maart 
1952 wordt opgeheven in zoverre het 
toepasselijk is op de in die besluiten 
bedoelde categorieen van zaaizaden. 

2o De artt. 4 en 5 van de wet van 27 dec. 
1938 betreffende de oprichting van een 
Nationale Dienst voor Afzet van Land
en Tuinbouwprodukten en art. 21 van 
het ter uitvoering van die wet gena
men K.B. houdende reglement van de 
Nationale Dienst, verlenen aan de mi
nister van Landbouw het recht om, op 
voorstel van de raad van bestuur van 
de dienst, het bedrag van de vergoe
dingen vast te stellen die aan de 
dienst zijn verschuldigd voor zijn keu
ring van de zaaizaden. (M.B. van 27 
okt. 1964 houdende vaststelling van de 
vergoedingen verschuldigd aan de Na
tionale Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten voor keuring van 
zaaizaad en pootgoed voor land- en 
tuinbouw.) 

3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel dat, al was het ge
grond, niet tot cassatie kan leiden (1). 

(DUMON T. NATIONALE DIENST VOOR AFZET 
VAN LAND- EN TU!NBOUWPRODUKTEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4284) 

Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten 
1 van het ministerieel besluit van 27 ok: 
tober 1964, 2, § 1, 6°, en 2, § 3, van de wet 
van 11 juli 1969 betreffende de bestrij
dingsmiddelen en de grondstoffen voor 
de landbouw, tuinbouw, bosbouw en vee
teelt, 

doordat het hof van beroep, na te heb
ben overwogen : « Deze wet (van 11 juli 
1969) komt in dat koninklijk besluit (van 
3 september 1979) alleen maar ter spra
ke omdat hij strafbepalingen bevat die 
volgens artikel 27 toepasselijk zijn op 
overtredingen van het koninklijk besluit. 
Deze wet van 11 juni 1969 betreft de be
strijdingsmiddelen en de grondstoffen 
voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en 
veeteelt. Hij streeft ernaar bedrog en 
vervalsingen te voorkomen waardoor af
breuk wordt gedaan aan de normale 
voorwaarden van mededinging en ten 
einde plantaardige en dierlijke produk
ten te bevorderen, te verbeteren en te 
beschermen (artikel 2, § 1). Daartoe kan 
de Koning grondstoffen onderwerpen 
aan een facultatieve of verplichte keu
ring, welke macht hij aan de minister 
van Volksgezondheid kan overdragen », 
het hager beroep van eiser ontvankelijk 
doch ongegrond verklaart en de bestre
den beslissing bevestigt op grand van de 
overwegingen : « Zijn argumenten veran
deren echter niet aan het feit dat het 
nag steeds over de keuring gaat die de 
Nationale Dienst voor Afzet van Land
en Tuinbouwprodukten (verweerder) 
oplegt in uitvoering van haar oorspron
kelijke, door de wet van 27 december 
1938, door het.koninklijk besluit van zelf
de datum opgelegde taak, tot vergoeding 
van dewelke het ministerieel besluit van 
27 oktober 1964 remuneraties heeft be-

RET HOF; - Gelet op het bestre- paald, in overeenstemming met voor
den arrest, op 21 april 1983 door het noemde wetsbepalingen van 27 december 
Hof van Beroep te Gent gewezen·, 1938. Dit is oak de manier waarop di

recteur Paquet, in zijn brief d.d. 1 juni 
Over het middel, afgeleid uit de schen- 1977 aan de minister van Landbouw de 

ding van de artikelen 25, 66, 67, 107 van stelling van appellant (eiser) weerlegt en 
de Grondwet, 20 van het koninklijk be- die ook die van de eerste rechter is, trr.u
sluit van 23 juni 1973 houdende inrich- wens de enige die aan het gezond ve!'
ting van de keuring van zaaigranen te stand beantwoordt. Het is immers steeds 
verrichten door de Nationale Dienst voor dezelfde keuring die doorloopt onder 
Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, haar verschillende gedaantewisselingen 
28, 29 van het koninklijk besluit van 3 zoals respectievelijk geregeld door de 
september 1979 houdende inrichting van koninklijke besluiten van 25 maart 1952, 
de keuring van zaaizaad van landbouw- 23 juni 1973, 3 september 1979. Het aan
gewassen door de Nationale Dienst voor vaarden van de stelling van (eiser) zou 
------------------1 trouwens tot gevolg hebben dat de door 

het ministerieel besluit van 27 oktober 
(1) Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 422); zie 

Cass., 27 jan. 1982, A.R. nr. 1949 (A.C., 1981-82, 
nr. 322). 

1964 bepaalde vergoedingen inbaar zou
den blijven op keuringen die gebeurd 

· zijn op grond van het koninklijk besluit 
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van 23 juni 1973 maar die geen betrek
king hebben op zaaizaden, maar b.v. op 
pootgoed. Dit beweerd verschil in aan
pak schijnt voor geen zinnige uitleg vat
baar. Directeur Paquet maakt in zijn 
reeds hoger vermelde brief in het voor
deel van (eiser) ambtshalve gewag van 
een ander mogelijk bezwaar dat door de
ze laatste dik aangestreept werd en dat 
hij in zijn laatste besluiten voor het hof 
van beroep ontwikkelt. Het gaat over de 
wet van 11 juli 1969, die, volgens de di
recteur en volgens (eiser), de rechts
grond zou zijn van de koninklijke be
sluiten houdende inrichting van de keu
ringen en die bepalen dat het de Koning 
moet zijn die de vergoedingen vaststelt 
- behoudens bijzondere delegatie aan 
de minister - en dat dergelijke delega
tie nog geen plaats gevonden heeft. Het 
bezwaar houdt echter geen steek. Alles 
wijst erop dat de in de wet van 11 juli 
1969 bedoelde keuring wei enigszins pa
rallel loopt met die van de Nationale 
Dienst voor Afzet van Land- en Tuin
bouwprodukten (verweerder), maar toch 
van een andere aard is, vermits deze wet 
voorziet dat de Koning de desbetreffende 
macht kan overdragen aan de minister 
van Volksgezondheid, terwijl de keuring 
van de Nationale Dienst voor Afzet van 
Land- en Tuinbouwprodukten (verweer
der) duidelijk tot het domein van de mi
nister van Landbouw behoort. De wet 
van 11 juli 1969 speelt dan ook in onder
havig geding geen enkele rol •, 

terwijl, eerste onderdeel, het ministe
rieel besluit van 27 oktober 1964 de ver
goedingen heeft vastgesteld voor keurin
gen, die met toepassing van het konink
lijk besluit van 25 maart 1952 werden 
uitgevoerd en dit koninklijk besluit van 
25 maart 1952 eerst door artikel 20 van 
het koninklijk besluit van 23 juni 1973 
houdende inrichting van de keuring van 
zaaigranen door verweerder, en daarna 
door de artikelen 28 en 29 van het 
koninklijk besluit van 3 september 1979 
houdende inrichting van de keuring van 
zaaizaad en landbouwgewassen, door 
verweerder werd afgeschaft voor zover 
het betrekking had op zaaigranen, zodat 
het hof van beroep, gezien bovenvermel
de afschaffingsbepalingen, niet wettelijk 
kan beslissen dat het ministerieel besluit 
van 27 oktober 1964 nog van toepassing 
bleef en eiser was gehouden tot betaling 
van de overeenkomstig dit ministerieel 
besluit bepaalde vergoedingen, ook na de 
afschaffing, enerzijds, door artikel 20 
van het koninklijk besluit van 23 juni 
1973, anderzijds, door de artikelen 28 en 

29 van het koninklijk besluit van 3 sep
tember 1979, van het koninklijk besluit 
van 25 maart 1952, en het arrest derhal
ve schending inhoudt van de artikelen 20 
van het koninklijk besluit van 23 juni 
1973 houdende inrichting van de keuring 
van zaaigranen te verrichten door deNa
tionale Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten, 28, 29 van het 
koninklijk besluit van 3 september 1979 
houdende inrichting van de keuring van 
zaaizaad van landbouwgewassen door de 
Nationale Dienst voor Afzet van Land
en Tuinbouwprodukten, en 1 van het mi
nisterieel besluit van 27 oktober 1964; 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 25, 66 en 67 van de Grondwet, 
de machten, uitgaande van de Natie, op 
de wijze bij de Grondwet bepaald, wor
den uitgeoefend en de Koning aldus de 
grondwettelijke opdracht kreeg de veror
deningen te maken en de besluiten te 
nemen die voor de uitvoering van de 
wetten nodig zijn, waaruit volgt dat een 
wet waardoor aan een minister de op
dracht wordt gegeven een of meer be
sluiten te nemen die voor de uitvoering 
van die wet nodig zijn, ongrondwettelijk 
is en de rechter, overeenkomstig artikel 
107 van de Grondwet, dergelijk ministe
rieel besluit moet weigeren toe te pas
sen; in artikel 4 van de wet van 27 de
cember 1938 rechtstreeks aan de minis
ter van Landbouw werd opgedragen de 
vergoedingen te bepalen tot dekking van 
de kosten en uitgaven van verweerster, 
beslissing die ten onrechte aan de Ko
ning werd opgedrongen, en de minister 
van Landbouw hiervan gebruik maakte 
door het ministerieel besluit van 27 okto

. ber 1964; zodat het hof van beroep, door 
te beslissen dat eiser gehouden is tot be
taling aan verweerder van de krachtens 
het ministerieel besluit van 27 oktober 
1964 bepaalde vergoedingen en nochtans 
vaststelt dat dit ministerieel besluit werd 
getroffen in uitvoering van de wet van 27 
december 1938, waardoor de minister de 
opdracht kreeg die wet gedeeltelijk uit te 
voeren, de artikelen 24, 66, 67 en 107 van 
de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 2, § 1, 6°, van de wet van 11 juli 1969 
betreffende de bestrijdingsmiddelen en 
de grondstoffen voor de landbouw, tuin
bouw, bosbouw en veeteelt de Koning de 
grondstoffen kan onderwerpen aan facul
tatieve of verplichte keuring omtrent de 
herkomst, de echtheid en zuiverheid van 
soort en ras, de kwaliteit en de goede ge
zondheidstoestand en de vergoedingen 
kan vaststellen welke hiervoor vanwege 
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de fabrikanten, voortbrengers, kwekers, 
bereiders en telers kunnen worden ge
vraagd en in artikel 2, § 3, van die wet 
wordt bepaald dat de Koning de uitoefe
ning van onder meer die macht aan de 
minister van Landbouw kan overdragen, 
zodat het hof van beroep, door te beslis
sen dat de wet van 11 juli 1969 ten deze 
geen rol speelde en het desbetreffende 
door eiser ingeroepen verweer te verwer
pen, omdat de door de wet ingestelde 
keuring weliswaar parallel loopt met 
die van verweerder, maar niettemin van 
een andere aard is, omdat volgens de 
wet van 11 juli 1969 de Koning de desbe
treffende macht aan de minister van 
Volksgezondheid kon overdragen, terwijl 
de keuring van verweerder tot het do
mein van de minister van Landbouw be
hoort, de artikelen 2, § 1, 6", en 2, § 3, 
van de wet van 11 juli 1969 betreffende 
de bestrijdingsmiddelen en de grondstof
fen voor de landbouw, tuinbouw, bos
bouw en veeteelt schendt vermits, vel
gens die wetsbepalingen, de Koning de 
bedoelde macht wel degelijk aan de mi
nister van Landbouw kan overdragen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het koninklijk 

besluit van 25 maart 1952 werd ge
geven tot inrichting van de keuring 
van zaaizaad en pootgoed voor laud
en tuinbouw; 

Dat het ministerieel besluit van 24 
oktober 1964 vaststelling houdt van 
de vergoedingen aan de Nationale 
Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten verschuldigd 
voor keuring van zaaizaad en poot
goed voor land- en tuinbouw; dat ar
tikel 1 bepaalt dat aan die Nationale 
Dienst << voor keuringen gedaan ter 
uitvoering van het koninklijk besluit 
van 25 maart 1952 » een verder be
paalde vergoeding verschuldigd is; 

Dat het koninklijk besluit van 23 
juni 1973 inrichting houdt van de 
keuring van zaaigranen te verrich
ten door de voormelcle N ationale 
Dienst; dat in artikel 20 het konink
lijk besluit van 25 maart 1952, v:oor
noemd, voor zover het betrekking 
heeft op zaaizaden bedoeld in arti-: 
kel 3, 1°, werd opgeheven; 

Overwegende dat het arrest, zon
.der op dat punt te worden aange
vochten, vaststelt dat, ook na de 

opheffing van dat koninklijk besluit 
van 25 maart 1952, << ·. het nog steeds 
over de keuring gaat die de Natio
nale Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten oplegt in uit
voering van haar oorspronkelijke, 
door de wet van 27 december 1938 » 
betreffende de oprichting van die 
Nationale Dienst en << door het 
koninklijk besluit van zelfde datum 
opgelegde taak »; 

Dat het ministerieel besluit van 27 
oktober 1964 in artikel 1 een tijds
gebonden omschrijvl.ng geeft van de 
bedoelde keuring die toen inderdaad 
werd << gedaan ter uitvoering van 
het koninklijk besluit van 25 maart 
1952 »; dat geen andere keuring 
wordt bedoeld in het koninklijk be
sluit van 23 juni 1973; 

Dat de vergoeding verschuldigd 
op grond van het ministerieel be

. sluit van 27 oktober 1964 die zelfde 
keuring betreft, al komt de om
schrijving niet meer voor in het, op
geheven, koninklijke besluit van 25 
maart 1952, maar wel in het konink
lijk besluit van 23 juni 19'73; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeei be
treft : 

Overwegende dat de wetgever, in 
artikel 4 van de wet van 27 decem
ber 1938 betreffende de oprichting 
van een Nationale Dienst voor Afzet 
van Land- en Tuinbouwprodukten, 
aan de dienst het recht verleent ver
goedingen te ontvangen om, geheel 
of gedeeltelijk, zijn kosten en uitga
ven te dekken en bepaalt dat deze 
vergoedingen zullen ontvangen wor
den onder de door de minister van 
Landbouw vastgestelde voorwaar
den; 

Overwegende dat artikel 5 van 
voormelde wet bepaalt dat het regle
ment van de dienst door de Koning 
wordt vastgesteld; 

Overwegende dat artikel 21 van 
het koninklijk besluit van 27 decem
ber 1938 houdende reglement van de 
Nationale Dienst voor Afzet van 
Land- en Tuinbouwprodukten, ter 
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uitvoering van voormelde wet geno
men, bepaalt dat de dienst vergoe
dingen mag ontvangen, bestemd om, 
geheel of gedeeltelijk, zijn kosten en 
uitgaven te dekken en dat het be
drag van die vergoedingen en de 
voorwaarden ter inning door de mi
nister van Economische Zaken, Mid
denstand en Landbouw, op voorstel 
van de raad van beheer, worden 
vastgesteld; 

Dat de minister van Landbouw, 
derhalve wettig, ter uitvoering van 
voormelde wetsbepalingen, op voor
stel van de raad van beheer van de 
dienst, bij ministerieel besluit van 
27 oktober 1964 de bedoelde vergoe
dingen heeft vastgesteld; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het ministerieel 

besluit van 27 oktober 1964, dat de 
vergoedingen vaststelt, zijn wette
lijke grondslag vindt in de artikelen 
4 en 5 van de wet van 27 december 
1938 betreffende de oprichting van 
een Nationale Dienst voor Afzet van 
Land- en Tuinbouwprodukten; dat 
het onderdeel, nu het gericht is te
gen de beschouwingen van het ar
rest omtrent de wet van 11 juli 1969 
betreffende de bestrijdingsmiddelen 
en de grondstoffen voor de land
bouw, tuinbouw, bosbouw en vee
teelt, niet tot cassatie kan leiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke: 
lijk is bij gebrek aan belang; 

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

12 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit· 
ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con· 
clusie van de h. Janssens de Bisthoven, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Bayart. 

Nr. 122 

1' KAMER - 12 oktober 1984 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEOEN
STRIJDIGE REDENEN - BEGRIP. 

Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing waarin ten gevolge van een 
verkeerd woordgebruik een tegenstrij
digheid voorkomt, die evenwel geen in
vloed heeft op de eigenlijke redenering 
van de rechter zoals zij uit de context 
van de beslissing blijkt (1). 

(« DE SOCIALE VOORZORG • C.V. T. LEVIS 
BAELE, • S.N.T.M. BELGIUM » P.V.B.A., BELGI
SCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN, • DE VOLKS· 

VERZEKERING • N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4285) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 12.2 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975· 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
hoofdvorderingen en de vordering tot 
vrijwillige tussenkomst deels gegrond 
verklaart en eiseres, samen met de N.V. 
De Volksverzekering, veroordeelt om in 
solidum te betalen aan verweerder Levis 
in eigen naam 56.630 frank definitief en 
250.000 frank provisioneel, aan verweer
ster Baele in eigen naam 3.706 frank, 
aan de verweerders Levis-Baele, qualita
te qua 4.500 frank, aan de verweerster 
P.V.B.A. S.N.T.M. Belgium 62.000 frank 
en aan verweerder De Belgische Staat 
12.827 frank, en een gerechtelijke des
kundige aanstelt om Eddy Levis te on
derzoeken en verslag over de door hem 
opgelopen letsels op te stellen, op grand : 
dat twee bestuur~~rs van een personen-

(1) Zie J. BoRRE, L!il CflSsfltion en mfltiere ci
vile, nr. 2.135, 
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wagen, Audenaert en de Saint Aubin, 
wier burgerlijke aansprakelijkheid waar-, 
toe hun voertuig aanleiding kan geven, 
verzekerd is respectievelijk bij de N.V. 
De Volksverzekering en eiseres, te De 
Pinte in aanrijding kwamen; ( ... ) dat Au
denaert op 5 centimeter van de linker 
voorhoek van het stilstaande voertuig de 
Saint Aubin is gepasseerd en, na een 
remspoor van 20 meter te hebben nage
laten, met de rechter flank tegen een 
boom terecht gekomen is ( ... ); dat het 
geen twijfel laat dat de plaats van het 
voertuig, zoals het afgetekend staat op 
de schets de stand ervan weergeeft waar 
het heeft stilgehouden; dat de rijkswacht 
niet vermeldt dat het voertuig verplaatst 
was; dat men mag veronderstellen dat de 
rijkswacht nadien het voertuig van de 
rijbaan heeft doen verwijderen; dat de 
foto's blijkbaar een beeld geven van de 
toestand zoals hij nadien was; ( ... ) dat de 
Saint Aubin als bestuurder die een 
kruispunt oprijdt, nagelaten heeft dubbel 
voorzichtig te zijn ten einde alle ongeval
len te voorkomen (artikel 12.2); dat hij, 
door met zijn voertuig op de smalle Kei
straat te gaan stilhouden, de voor andere 
weggebruikers overblijvende ruimte fel 
beperkt heeft; dat hij, door de hoofdbaan 
ver op te rijden, nagelaten heeft voor
rang te verlenen aan de van rechts ko
mende bestuurder (artikel 12.3.1); dat de 
eerste rechter daarbij opmerkt dat de 
Saint Aubin het eigenlijk kruispunt 
reeds verlaten had; dat zulks niet weg
neemt dat de aanrijding veroorzaakt 
werd door het niet naleven van de voor
rangsregel; ( ... ) dat in de onderlinge ver
houding tussen de bestuurders de aan
sprakelijkheid als volgt verdeeld wordt : 
Audenaert 2/3 en de Saint Aubin 1/3, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is enerzijds vast te stellen dat de 
bestuurders Audenaert en de Saint Au
bin met elkaar in aanrijding kwamen en 
anderzijds te beslissen dat bestuurder 
Audenaert op 5 centimeter van de linker 
voorhoek van het stilstaande voertuig de 
Saint Aubain is gepasseerd om vervolgens 
tegen een boom terecht te komen; deze 
motieven inderdaad tegelijk inhouden 
enerzijds dat beide voortuigen met el
kaar in botsing kwamen en anderzijds 
dat ze elkaar niet geraakt hebben; deze 
tegenstrijdigheid in de motivering ge
lijkstaat met een afwezigheid van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

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

een inleidende overweging waarin 
het summier het onderwerp van het 
geding en de procesgang vermeldt, 
zegt dat de bestuurders Audenaert 
en de Saint Aubin << in aanrijding 
kwamen »; dat het arrest, bij de be
handeling van de vordering tegen 
De Volksverzekering, verzekeraar 
van Audenaert, een uitvoerige be
schrijving van het ongeval geeft, 
waarin het vaststelt dat het voertuig 
van de Saint Aubin stilstond en ra
kelings gepasseerd werd door het 
voertuig van Audenaert, dat daarna 
tegen bomen terechtkwam; dat het 
arrest vervolgens, bij de behande
ling van de vordering tegen eiseres, 
verzekeraar van de Saint Aubin, 
nogmaals de omstandigheden van 
het ongeval uitvoerig bespreekt en 
daarbij herhaaldelijk vaststelt dat 
de Saint Aubin stilgehouden had op 
het ogenblik van het ongeval; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat het arrest in de inleidende over
weging slechts bedoelt te zeggen dat 
het geding een verkeersongeval be
treft waarin twee bestuurders be
trokken waren, en dat het de werke
lijke feitelijke omstandigheden, 
dienstig voor de juridische opbouw 
van het arrest, pas beschrijft bij de 
behandeling van de vorderingen; 

Dat derhalve het onderdeel, nu 
het met de woorden << in aanrijding 
kwamen » die in de inleidende over
weging worden gebruikt, alleen 
maar een verkeerd woordgebruik re
leveert, feitelijke grondslag mist; 

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

12 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever de h. Caenepeel - Ge
lijklUidende conclus1e van de h. Jans
sens de B1sthoven, advocaat-generaal -
Advocaten mrs, Houtekier en Bayart, 
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Nr. 123 

3• KAMER - 15 oktober 1984 

ARBEID - ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN - BE

TAALDE FEESTDAGEN - BETALING VAN 
LOON- GERECHTVAARDIGDE AFWEZIGHEID 
- BEGRIP. 

Gerechtvaardigde afwezigheid die het 
recht op loon voor een feestdag niet 
doet verloren gaan, is de afwezigheid 
wegens deelneming aan een staking 
die pas na de dag van de afwezigheid 
de instemming of de steun heeft ver
kregen van een in de Nationale Ar
beidsraad vertegenwoordigde vakorga
nisatie (1). (K.B. 18 april 1974 tot 
bepaling van de algemene wijze van 
uitvoering van de wet van 4 jan. 1974 
betreffende de feestdagen, art. 11, 3°, 
a.) 

(CIMENTS D'OBOURG N.V. T. VAN LUL) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7103) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 14, § 3, 33 van de wet van 4 januari 
1974 betreffende de feestdagen, 10, 11, 
§ 3°, a, en 12 van het koninklijk besluit 
van 18 april 1974 tot bepaling van de al
gemene wijze van uitvoering van de wet 
van 4 januari 1974 betreffende de feest
dagen, 

doordat het Arbeidshof te Bergen het 
hager beroep van verweerder ontvanke
lijk en gegrond heeft verklaard, derhal
ve, het beroepen vonnis gewijzigd en 
vernietigd heeft en eiseres heeft veroor
deeld om verweerder het bedrag van 
1.751 frank te betalen, plus de wettelijke 
rente bedoeld in artikel 10 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon, alsmede om hem de 
bijdragebon inzake ziekte- en invalidi
teitsverzekering voor het loon van de 

feestdag af te geven, op grand: « ( ... ) dat, 
naar luid van artikel 10 van het konink
lijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling 
van de algemene wijze van uitvoering 
van de wet van 4 januari 1974 betreffen
de de feestdagen, de werknemer geen 
recht heeft op het loon voor een feest
dag, wanneer hij zonder rechtvaardiging 
afwezig is geweest op de gewone ar
beidsdag welke aan die feestdag vooraf
gaat of erop volgt; dat, krachtens artikel 
11, 3°, a, van hetzelfde besluit, als ge
rechtvaardigd wordt beschouwd het af
wezig zijn dat ontstaat door een staking 
in de onderneming voor de werknemers 
die eraan hebben deelgenomen, op voor
waarde dat deze staking de instemming 
of de steun heeft bekomen van een van 
de in de Nationale Arbeidsraad vertegen
woordigde interprofessionele vakvereni
gingen; ( ... ) dat die in algemene bewoor
dingen gestelde bepalingen en met name 
die van artikel 11, 3", a, helemaal niet 
impliceren dat de vereiste instemming of 
steun noodzakelijk v66r de staking zou
den worden verleend; ze tijdens of na de 
staking kunnen worden gegeven; dat 
daaruit dient te worden afgeleid dat de 
afwezigheid van de werknemer is ge
rechtvaardigd zonder dat aan 
tekstverklaring moet worden gedaan met 
toepassing zonder meer van de regel van 
de overeenstemming van de tijden om
dat daarbij geen rekening wordt gehou
den met de modaliteiten van de opvat
ting van de wetgever, in die zin Grevis
se, " Le bon usage", 10• uitgave Duculot, 
nr. 1047 - wanneer zoals ten deze de 
steun is bekomen van een in de Natio
nale Arbeidsraad vertegenwoordigde in
terprofessionele vakven!niging; ( ... ) in dit 
opzicht, dat het feit dat het gaat om een 
wilde staking helemaal geen afbreuk 
doet aan een dergelijke deductie, daar 
artikel 11, 3°, a, van het koninklijk be
sluit van 18 april 1974 niet meer van de 
staking vereist dan dat ze " door een re
presentatieve werknemersorganisatie is 
afgekondigd na de officiiHe vaststelling 
van het mislukken van de verzoenings
procedure en waarvoor (werkloosheids
dag) de belanghebbenden aanspraak 
kunnen maken op de bij de wetgeving 
betreffende de onvrijwillige werkloos
heid vastgestelde uitkeringen" (artikelen 
11 en 12 van het besluit van de Regent 
van 2 april1947, opgeheven bij artikel 33 
van de wet van 4 januari 1974 betreffen
de de feestdagen); ( ... ) bovendien dat het 

-------------------1 ten deze geen belang heeft of de vakver·· 
(1) Zie Cass., 20 dec. 1982, A.R, nr, 3641 

(A.C., 1982-83, nr. 241). 
eniging A.C.V. de stakingsbeweging a! 
dan niet kon steunen we gens het. Proto-
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col van de IndustriiHe Betrekkingen dat waarin het onderzoek van de kwesties 
op 15 januari 1959 is gecoiirdineerd en betreffende de betrekkingen tussen de 
met name met haar en (eiseres) is geslo- werknemers en de werkgevers volledig 
ten, daar dit Protocol, in zoverre het is geregeld, een tussen eiseres en haar 
handelt over de procedure die moet wor- werknemers bestaand gebruik was val
den gevolgd in geval van conflict - arti- gens hetwelk een welbepaalde procedure 
kelen 35 tot 44, terwijl artikel 45 onwet- in geval van staking in acht moest wor
tig is -, slechts bepalingen bevat die den genomen die bij dit Protocol van de 
alleen voor de contracterende partijen lndustriiHe Betrekkingen is vastgesteld; 
gelden; dat de omstandigheid dat het daaruit volgt dat het arbeidshof, dat 
A.C.V., dat, zoals is aangevoerd, in de heeft beslist dat de enige aansprakelijk
minderheid was in de onderneming, niet- heid die een werknemer kan oplopen 
tegenstaande alles en in tegenstelling door zijn deelneming aan een staking af
met het A.B.V.V., heeft geoordeeld een hangt van de beoordeling van het gedrag 
stakingsbeweging te moeten goedkeuren dat hij daardoor zou kunnen hebben in 
wellicht het gevolg is van een misken- verband met de arbeidsovereenkomst 
ning van de aangegane verbintenissen tussen hem en de werkgever, zonder te 
en van een, wegens demagogie, lichtzin- onderzoeken of verweerder, door deel te 
nig deontologisch gedrag, hoewel, tussen nemen aan de litigieuze staking, geen in
de partijen in de overeenkomst, het So- breuk had gemaakt op het gebruik dat 
ciaal Fonds voor de Cementnijverheid, eiseres heeft aangevoerd op grond van 
een vereniging zonder winstoogmerk die het Protocol van de IndustriiHe Betrek
is ingesteld bij een overeenkomst van 1 kingen, niet heeft geantwoord op dit 
augustus 1955, dergelijke problemen re- middel en derhalve zijn beslissing niet 
gelt - cf. " Collectieve arbeidsovereen- regelmatig met redenen heeft omkleed 
komst van 23 april 1954 ... houdende (schending van artikel 97 van de Grond
vaststelling van een bijzondere produkti- wet); 
viteitspremie (premie aan de gesyndi- tweede onderdeel, eiseres in haar ap
keerden) bijgewerkt op 29 mei 1972 "; dat pelconclusie alsmede in haar volledig in 
die houding geen nadeel kan toebrengen hoger beroep overgenomen conclusie 
aan verweerder die ten deze helemaal voor de eerste rechter heeft betoogd dat 
niet heeft gehandeld als de lasthebber de niet tijdige instemming of steun door 
van zijn organisatie en aan wie men bij- het A.C.V. in verband met de staking 
gevolg geen enkele tekortkoming van die zonder gevolg was, omdat die vakvereni
organisatie kan verwijten; dat immers de ging haar uit het Protocol van de Indus
verhouding tussen een vakvereniging en triiHe Betrekkingen voortvloeiende ver· 
een aangeslotene niet valt onder de re- plichtingen bedrieglijk had miskend door 
gels inzake het contract van lastgeving die wilde staking te erkennen; daaruit 
zoals die zijn neergelegd in de artikelen volgt dat het arbeidshof, dat rekening 
1984 tot 2010 van het Burgerlijk Wet- heeft gehouden met de niet tijdige in
boek; dat dus geen enkel verwijt kan stemming of steun door het A.C.V. in 
worden gemaakt aan die aangeslotene verband met de staking, zonder te ant
die als werknemer al of niet kan deelne- woorden op het middel volgens hetwelk 
men aan een stakingsbeweging en de die instemming of die steun bedrieglijk 
enige aansprakelijkheid die hij alsdan en derhalve nietig is, zijn beslissing niet 
kan oplopen, afhangt van de beoordeling regelmatig met redenen heeft omkleed 
van het gedrag dat hij daardoor zou kun- (schending van artikel 97 van de Grond
nen hebben in verband met de arbeids- wet); 
overeenkomst tussen hem en de werkge-
ver », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar regelmatig neergelegde appelcon
clusie betoogde dat de arbeidsovereen
komst fundamenteel een overeenkomst 
blijft en dus niet alleen verbindt tot het
geen daarin uitdrukkelijk is bepaald, 
maar ook tot alle gevolgen die door de 
billijkheid, het gebruik of de wet aan de 
verbintenis, volgens de aard ervan, wor
den toegekend (artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek) en het Pro
tocol van de Industriele Betrekkingen, 

derde onderdeel, de werknemer, over
eenkomstig artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 18 april 1974, geen recht 
heeft op het loon voor een feestdag, wan
neer hij zonder rechtvaardiging afwezig 
is geweest op de gewone arbeidsdag wel
ke aan die feestdag voorafgaat of erop 
volgt en, volgens artikel 11, 3•, a, van dit 
koninklijk besluit, gerechtvaardigd is de 
afwezigheid die ontstaat door een sta
king in de onderneming voor de werkne
mers die eraan hebben deelgenomen, op 
voorwaarde dat deze staking de instem
ming of de steun heeft bekomen van een 
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van de in de N ationale Arbeidsraad ver
tegenwoordigde interprofessionele vak
verenigingen; daaruit volgt dat een afwe
zigheid slechts is gerechtvaardigd op 
voorwaarde dat er een instemming of 
een steun van een van de in de Natio
nale Arbeidsraad vertegenwoordigde in
terprofessionele vakverenigingen bestaat 
op de dag van de afwezigheid en dat de 
na de afwezigheid gegeven instemming 
of steun die afwezigheid niet met terug
werkende kracht kan rechtvaardigen; en 
daaruit volgt dat het arbeidshof de arti
kelen 14, § 3, en 33 van de wet van 4 ja
nuari 1974 betreffende de feestdagen, 10, 
11, 3", a, en 12 van het koninklijk besluit 
van 18 april 1974 tot bepaling van de al
gemene wijze van uitvoering van de wet 
van 4 januari 1974 betreffende de feest
dagen heeft miskend door te beslissen 
dat de steun of de instemming van een 
vakvereniging, die op 23 mei 1978 is ge
geven, de afwezigheid van verweerder op 
15 mei 1978 met terugwerkende kracht 
kon rechtvaardigen, en zijn beslissing 
niet naar recht verantwoordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

appelconclusie met name aanvoerde 
dat « volgens artikel 45 van het Pro
tocol van de IndustriiHe Betrekkin
gen en volgens het tussen haar en 
haar werknemers bestaande gebruik 
een welbepaalde procedure in acht 
moest worden genomen » en dat 
verweerder, door deel te nemen aan 
een staking « die, zoals hij wist, 
onwettig was de wet en het Protocol 
van de Industriele Betrekkingen 
had geschonden »; dat eiseres niet 
betoogde dat genoemd protocol een 
tussen haar en haar werknemers 
bestaand gebruik was; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « het tussen eiseres en vakver
enigingen gesloten Protocol van de 
IndustriiHe Betrekkingen », in zover
re het handelt over de procedure die 
moet worden gevolgd in geval van 
conflict, « ( ... ) slechts bepalingen be
vat die aileen voor de contracteren
de partijen gelden »; dat het er bo
vendien op wijst dat de eventuele 
miskenning door een vakvereniging 
van de door haar aangegane verbin
tenissen geen nadeel kan toebren
gen aan verweerder en dat geen en-

kel verwijt kan worden gemaakt 
aan verweerder « die als werknemer 
al of niet aan een stakingsbeweging 
kan deelnemen »; dat het arrest al
dus antwoordt op de conclusie van 
eiseres; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres in dit 
onderdeel het arrest verwijt niet te 
hebben geantwoord op de conclusie 
waarin zij betoogde dat de door het 
A.C.V. in verband met de staking 
gegeven instemming of steun nietig 
was, omdat die vakvereniging, door 
een wilde staking te erkennen, de 
voor haar uit het Protocol van de In
dustrii:He Betrekkingen voortvloeien
de verplichtingen bedrieglijk had 
miskend; 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat « de afwezigheid van de werkne
mer is gerechtvaardigd ( ... ) wanneer 
zoals ten deze de steun is bekomen 
van een in de Nationale Arbeids
raad vertegenwoordigde interprofes
sionele vakvereniging; ( ... ) dat het 
feit dat het gaat om een wilde sta
king helemaal geen afbreuk doet 
aan een dergelijke deductie, daar ar
tikel 11, 3", a, van het koninklijk be
sluit van 18 april 1974 niet meer van 
de staking vereist dan dat ze door 
een representatieve werknemersor
ganisatie is afgekondigd na de offi
ciele vaststelling van het mislukken 
van de verzoeningsprocedure en 
waarvoor (werkloosheidsdag) de be
langhebbenden aanspraak kunnen 
maken op de bij de wetgeving be
treffende de onvrijwillige werkloos
heid vastgestelde uitkeringen; dat 
het ten deze geen belang heeft of de 
vakvereniging A.C.V. de stakingsbe
weging al dan niet kon steunen we
gens het Protocol van de Industriele 
Betrekkingen dat op 15 januari 1959 
is gecoordineerd en met name tus
sen haar en (eiseres) is gesloten, 
daar dit protocol, in zoverre het 
handelt over de procedure die moet 
worden gevolgd in geval van conflict 
- artikelen 35 tot 44, terwijl artikel 
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45 onwettig is , slechts bepalingen 
bevat die alleen voor de contracte
rende partijen gelden; ( ... ) dat de 
houding (van het A.C.V.) geen na
deel kan toebrengen ( aan verweer
der) die ten deze helemaal niet 
heeft gehandeld als de lasthebber 
van zijn organisatie en aan wie men 
bijgevolg geen enkele tekortkoming 
van die organisatie kan verwijten »; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de conclusie van eiseres; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 10 van 

het koninklijk besluit van 18 april 
1974 bepaalt dat de werknemer geen 
recht heeft op het loon voor een 
feestdag, wanneer hij zonder recht
vaardiging afwezig is geweest op de 
gewone arbeidsdag welke aan die 
feestdag voorafgaat of erop volgt; 
dat volgens artikel 11, 3°, a, van dit 
koninklijk besluit als gerechtvaar
digd wordt beschouwd de afwezig
heid die ontstaat door een staking 
in de onderneming voor de werkne
mers die eraan hebben deelgeno
men, op voorwaarde dat deze sta
king de instemming of de steun 
heeft bekomen van een van de in de 
Nationale Arbeidsraad vertegen
woordigde interprofessionele vakver
enigingen; 

Dat dit artikel 11, 3°, a, om een af
wezigheid als gerechtvaardigd te 
kunnen beschouwen, niet vereist dat 
de instemming of de steun op de 
dag van de afwezigheid bestaat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

15 oktober 1984 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 124 

3• KAMER - 15 oktober 1984 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - WERKNEMERS - GENEESKUN
DIGE VERZORGING - TEGEMOETKOMING IN 
DE KOSTEN VAN EEN ELEKTRISCH WAGEN
TJE - TEGEMOETKOMING ONDERWORPEN 
AAN DE VOORWAARDE DAT DIT WAGENTJE 
DE VOORTZETTING VAN EEN BEROEP MOGE
LIJK MAAKT - BEGRIP. 

De verzekeringstegemoetkoming in de 
kosten van een elektrisch wagentje is 
weliswaar onderworpen aan de voor
waarde dat dit wagentje de gerechtig
de in staat stelt een beroep voort te 
zetten waardoor hij onder de sociale 
zekerheid valt, doch art. 28, § 6, If, van 
de bijlage bij K.B. van 16 nov. 1973 tot 
vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen sluit 
niet uit dat die verstrekking wordt toe
gekend aan een gerechtigde die zulks 
aanvraagt tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid, als die levering 
hem in staat stelt zijn beroepswerk
zaamheden te hervatten. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDI
TEITSVERZEKERING T. DENIEUL, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI-

TEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7111) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 1982 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 24, 56, § 1, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, 1 van het koninklijk besluit van 16 
november 1973 tot vaststelling van de no
menclatuur van de geneeskundige ver
strekkingen inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, 28, § 6, 8°, inzon
derheid a, en laatste lid, van de bijlage 
tot dit koninklijk besluit en 97 van de 
Grondwet, 



270 HOF VAN CASSATIE Nr. 124 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, voor recht ver
klaart dat verweerder recht heeft op de 
terugbetaling door eiser van de kosten 
voor de aankoop van een elektrisch of 
elektronisch wagentje, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder erkend 
arbeidsongeschikt is sedert 29 december 
1978 en zonder te betwisten dat hij, op 
de basis van 1;1rtikel 56 § 1, van de wet 
van 9 augustus 1963, tot 31 augustus 1985 
als invalide is erkend, op grond dat de in 
artikel 28, § 6, 8°, a, van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen 
gebruikte uitdrukking « in staat stellen. 
een beroep voort te zetten , niet enkel 
doelt op de werknemer die nog werk
zaam is, maar ook op die welke, wegens 
ziekte of ongeval, zijn beroepsarbeid 
voorlopig moest onderbreken en slechts 
kan voortzetten als hij voortaan een 
elektrisch wagentje gebruikt » en dat 
verweerder die zijn beroepsarbeid in de 
beschutte werkplaats « La Famille » 
heeft moeten o:p.derbreken, maar die ar
beid wil hervatten wanneer het gebruik 
van het wagentje waarvoor de verzeke
ringstegemoetkoming is aangevraagd 
hem daartoe in staat stelt, dus aan de 
voorwaarde van voormeld artikel 28, § 6, 
8°, a, voldoet, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
appelconclusie aanvoerde dat verweerder 
door de Geneeskundige Raad voor invali
d1teit als invalide was erkend tot 31 au
gustus 1985, dat de erkenning van de 
arbeidsongeschiktheid op basis van arti
kel 56, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963 onderstelt dat elke werkzaamheid is 
stopgezet en dat verweerder van de advi
serend geneesheer van zijn ziekenfonds 
geen toestemming had gekregen om tij
dens zijn arbeidsongeschiktheid beroeps
arbeid te verrichten, zodat het arrest, dat 
beslist dat aan verweerder het elektrisch 
wagentje onmiddellijk moet worden te
rugbetaald om hem in staat te stellen 
zijn beroepsarbeid te hervatten, zonder 
te antwoorden op het verweermiddel 
waarin eiser aanvoerde dat verweerder 
tot 31 augustus 1985 arbeidsongeschikt 
is,, niet naar de eis van, artikel 97 van de 
Grondwet met redenen is omkleed 
(schending van a,rtikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel,. artikel 28, § 6, 8°, 
van de nomenclatuur van de geneeskun
dige verstrekkingen beperkend moet 
worden uitgelegd; naar luid van dit arti
kel, de tegemoetkoming van de ziekte
en invaliditeitsverzekering in de kosten 
van een elektronisch, elektrisch of benzi-

newagentje slechts wordt toegekend 
wanneer dit de gerechtigde in staat stelt 
een beroep waardoor hij ofwel onder de 
sociale zekerheid van de werknemers of
wei onder het sociaal statuut van de zelf
standige staat, voort te zetten; er geen 
« voortzetting , van het beroep is wan
neer de werknemer zijn beroepsarbeid 
moest onderbreken wegens ziekte of in
validiteit en hij de aanvraag om terugbe
taling heeft ingediend tijdens een perio
de van onderbreking, zodat het arrest, 
door te beslissen dat verweerder recht 
had op de terugbetaling door de verzeke
ring van de kosten voor de aankoop van 
het wagentje, hoewel het vaststelt dat hij 
sedert 29 december 1978 zijn beroepsar
beid had onderbroken en deze sindsdien 
niet had hervat, zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in 
het middel aangewezen bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 24 van de 
wet van 9 augustus 1963, 1 van het 
koninklijk besluit van 16 november 1973 
en 28, § 6, 8°, a, en laatste lid, van de bij
lage bij dit koninklijk besluit); 

derde onderdeel, zelfs in de onderstel
ling dat de uitdrukking « in staat stellen 
een beroep voort te zetten >> ook doelt op 
de werknemer die, wegens ziekte of on
geval, zijn beroepsarbeid voorlopig moest 
onderbreken en deze slechts zal kunnen 
voortzetten zodra hij een elektrisch wa
gentje gebruikt, de werknemer in elk ge
val slechts recht zou kunnen hebben op 
de tegemoetkoming van de ziekte- en in
validiteitsverzekering als hij objectief in 
staat was om zijn arbeid te hervatten, 
welke hervatting moet vaststaan; een 
eenvoudige intentieverklaring van de 
werknemer in dit opzicht niet voldoende 
is, zodat het arrest, dat vaststelt dat ver
weerder sedert 29 december 1978 als 
arbeidsongeschikt is erkend, en dat hij 
zijn beroepsarbeid in de beschutte werk
plaats « La Famille >> heeft moeten on
derbreken, dat niet betwist dat verweer
der tot 31 augustus 1985 als invalide is 
erkend, dat niet wijst op enige omstan
digheid waaruit blijkt dat hij objectief in 
'staat zou zijn om zijn arbeid te hervat
ten, maar eiser verplicht om tegemoet te 
komen in de kosten voor de aankoop van 
het wagentje om de eenvoudige reden 
dat verweerder zijn beroepsarbeid wil 
hervatten, niet naar recht is verantwoord 
(schending van de in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
de artikelen 24 van de wet van 9 augus
tus 1963, 1 van het koninklijk besluit van 
16 november 1973 en 28, § 6, 8°, a, van de 
bijlage bij dit koninklijk besluit); 
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W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 28, § 6, 
8°, van de nomenclatuur van de ge
neeskundige verstrekkingen bepaalt 
dat de tegemoetkoming in de kosten 
van een elektrisch wagentje wordt 
toegekend wanneer dit de gerechtig
de in staat stelt een beroep, waar
door hij ofwel onder de sociale ze
kerheid van de werknemers ofwel 
onder het sociaal statuut van de 
zelfstandigen valt, voort te zetten; 

Dat uit de opzet van die bepaling 
volgt dat de gerechtigde op de ge
neeskundige verstrekkingen de ver
zekeringstegemoetkoming kan ver
krijgen gedurende een periode van 
arbeidsongeschiktheid, als dat wa
gentje hem in staat stelt zijn be
roepsarbeid te hervatten en aldus 
zijn loopbaan als werknemer of als 
zelfstandige voort te zetten; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest be

slist dat de gerechtigde aanspraak 
kan maken op de verzekeringstege
moetkoming in de aankoop van een 
elektrisch wagentje, zelfs als hij, op 
het ogenblik van zijn aanvraag, 
arbeidsongeschikt is in de zin van 
artikel 56 van de wet van 9 augustus 
1963; 

Overwegende dat het arrest der
halve niet diende te antwoorden op 
de in het middel bedoelde conclusie, 
die ten gevolge van zijn beslissing 
ter zake niet meer dienend was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser betoogt 

dat de verzekeringstegemoetkoming 
in de kosten van een elektrisch wa
gentje aileen dan verantwoord is als 
de gerechtigde op de geneeskundige 
verstrekkingen objectief in staat is 
om met een dergelijk wagentje zijn 

weerder en de beschutte werkplaats 
bestaande overeenkomst aileen 
maar geschorst is, melding maakt 
van een o bj ectieve omstandigheid 
op grond waarvan kan worden aan
genomen dat verweerder in staat zal 
zijn om zijn beroepsarbeid in de 
beschutte werkplaats te hervatten, 
als hij over een elektrisch wagentje 
beschikt; 

Dat het onderdeel feitelijke grond
slag mist; 

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

15 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Soetaert, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, eerste advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 125 

2' KAMER - 16 oktober 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE- PER

SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - VRIJSPRAAK - VOORZIENING VAN 
DE BESCHULDIGDE - N!ET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - BEGRIP. 

1" Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is de voorziening van 
de beschuldigde tegen een beslissing 
die hem vrijspreekt (1). 

beroepsarbeid te hervatten; ~--------------------------------
Overwegende dat het arrest, door 

vast te stellen dat de tussen ver-
(1) Zie Cass., 19 nov. 1980 (A.C., 1980-81, 

nr. 173). 
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2o Krachtens art. 6.1 Verdrag Rechten 
van de Mens mag de rechter, van wie 
met reden kan worden vermoed dat 
hij niet de onpartijdigheid aan de dag 
zalleggen waarop iedere beschuldigde 
recht heeft, niet aan de beslissing deel
nemen (2). 

(CARELS, SMETS T. VAN ROYEN A. E.A.; 
SCHOONJANS, REMY T. PAESBRUGGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8933) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 9 mei 1984, 21 mei 
1984 en 22 mei 1984 door het Hof 
van Assisen van de provincie Bra
bant gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn in zoverre 
zij zijn gericht tegen de beslissingen 
waarbij de eisers worden vrijgespro
ken van sommige telastleggingen; 

I. Op de voorzieningen van Guy 
Carels en Yvonne Smets tegen het 
tussenarrest van 9 mei 1984 : 

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

II. Op de voorziening van Yvonne 
Smets tegen : 

A. het tussenarrest van 21 mei 
1984: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 312 en 353 van het 
Wetboek van Strafvordering, 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, gesloten en onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek, en van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende het recht van verdedi
ging, 

doordat het hof van assisen in het tus
senarrest van 21 mei 1984 beslist dat 
geen aanleiding ertoe bestaat om het 
achtste jurylid, de heer Smeulders, te 
verwijderen, in het eindarrest van 21 
mei 1984 eiseres veroordeelt tot !evens
lange dwangarbeid wegens moord, pa
ging tot moord en aanzetting tot moord, 
op grond van de verklaring van de jury 
waarvan het achtste jurylid deel uit
maakte en na beraadslaging over de 
straf met de aldus samengestelde jury, 
en in het eindarrest van 22 mei 1984, uit
spraak doende over de vorderingen van 
de burgerlijke partijen, eiseres veroor
deelt tot het betalen van een morele 
schadevergoeding van een frank aan de
ze burgerlijke partijen, op grond van vol
gende overwegingen van het tussenar
rest van 21 mei 1984 : « Overwegende 
dat, ter zitting van eenentwintig dezer, 
een naamkaartje uitgaande van het acht
ste jurylid de heer Smeulders, neerge
legd werd door meester J. Vermeersch, 
raadsman van beschuldigde Smets Yvon
ne; dat hoger vermeld naamkaartje als 
gedrukte tekst heeft : 

"Dhr. & Mw. F. Smeulders-Wuyts 
Tel. 016/56 49 64 Van Arckellaan 18; 

3120 Tremelo "; 

dat het achtste jurylid er met een pen 
bijgeschreven heeft: "bedankt voor de 
knipoogjes ", " good luck "; overwegende 
dat dit naamkaartje, naar de verdediging 
voorhoudt, gedurende een schorsing van 
de terechtzitting van vrijdagvoormiddag 
achttien mei 1900 vierentachtig, aan 
meester H ... P ... , een van de raadslieden 
van beschuldigde Schoonjans Marcel, 
overgemaakt werd, hetgeen, na onder
zoek ter zitting, in feite juist is gebleken; 
overwegende dat de verdediging van de 
beschuldigden Smets Yvonne, Schoon
jans Marcel en Remy Marie-Louise be
toogt dat het achtste jurylid hiervoor 
door het hof zou dienen gewraakt te wor
den en dit met terugwerkende kracht; 
overwegende dat het achtste jurylid zich, 
in de gegeven concrete omstandigheden 
van de zaak, in voormeld naamkaartje ------------------1 niet uitspreekt over de zaak zelf, noch 

(2) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 737); 
cone!. van de heer adv.-gen. Velu v66r Cass., 
18 maart 1981, voltallige terechtzitting 
(A.C., 1980-81, nr. 413), inzonderheid nr. llbis, 
en v66r Cass., 4 april 1984, A.R. nrs. 2910 en 
3263 (Bull. en Pas., 1984, I, nr. 448, inz. nrs. 18 
e.v.) 

over de schuld of onschuld van een der 
beschuldigden; overwegende dat immers 
de teksten op voornoemd naamkaartje 
- banaal en onbeduidend algemeen als 
ze zijn - noch rechtstreeks noch on
rechtstreeks de zaak zelf betreffen; over
wegende dat in elk geval " dergelijke 
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verbinding " tijdens de schorsing der de
batten de beslissing op generlei wijze 
kon en kan bei:nvloeden en evenmin de 
uiting inhoudt van enige overtuiging no
pens de zaak in hoofde van het betrok
ken jurylid >>, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 312 van het Wetboek van 
Strafvordering, de gezworenen inzake 
assisen de eed dienen af te leggen, zoals 
ten deze geschiedde ter zitting van 2 mei 
1984 dat zij geen afbreuk zullen doen 
aan 'de belangen van de beschuldigde of 
aan de belangen van de maatschappij, 
dat zij met niemand in verbinding zullen 
komen voordat hun verklaring is afge
legd, en dat zij zullen beslissen op grond 
van de aangevoerde bezwaren en de 
middelen van verdediging; krachtens ge
noemd artikel 312, in samenlezing met 
artikel 353 van het Wetboek van Straf
vordering, naar luid waarvan, wanneer 
het onderzoek en de debatten eenmaal 
begonnen zijn, zij moeten worden voort
gezet zonder onderbreking en zonder 
enigerlei verbinding met de buitenwereld 
tot na verklaring van de jury, de gezwo
renen aldus de verbintenis aangaan en 
de verplichting hebben, v66r het afleg
gen van hun verklaring, geen contact op 
te nemen, op welkdanige wijze ook, met 
derden, waaruit hun oordeel over de as
sisenzaak die hun voorligt, zou kunnen 
blijken, of waardoor dit oordeel op enige 
wijze zou kunnen worden bei:nvloed; de
ze eergelofte miskend wordt zodra de ge
zworene bepaalde contacten opneemt 
met derden, zoals met de advocaat van 
een beschuldigde, waardoor mogelijker
wijze zijn oordeel wordt gevormd, her
vormd of bei:nvloed, of waaruit blijkt dat 
deze gezworene mogelijkerwijze niet 
meer zonder vooringenomenheid ten 
aanzien van aile beschuldigden kan oor
delen; overeenkomstig artikel 6.1. 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 goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, een ieder bij het 
bepalen van de gegrondheid van een te
gen hem ingestelde strafvordering recht 
heeft op de behandeling van zijn zaak 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie; de omstandigheid 
dat een voor een assisenzaak gekozen 
jurylid, nog v66r de verklaring van de ju
ry nopens de schuldvraag, aan de raads
man van een der beschuldigden een ge
schreven bericht laat geworden waarbij 
hij deze veel geluk toewenst en bedankt 
voor de knipoogjes, blijk geeft van het 

feit dat deze gezworene, als lid van een 
rechterlijke instantie die uitspraak moet 
doen over de gegrondheid van een inge
stelde strafvordering, niet onafhankelijk 
of onpartijdig is; zodat het bestreden tus
senarrest van 21 mei 1984 niet wettig 
beslist dat een jurylid, waarvan wordt 
vastgesteld dat hij aan de raadsman van 
een der beschuldigden veel geluk ( << good 
luck ») toewenst, niet dient verwijderd te 
worden, nu deze handelwijze noodzake
lijkerwijze doet blijken van een gunstige 
vooringenomenheid ten aanzien van deze 
beschuldigde, en bijgevolg een uitspraak 
over de zaak zelf inhoudt (schending van 
de artikelen 312 en 353 van het Wetboek 
van Strafvordering, 6.1 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, en van het algemeen rechts
beginsel van de rechten van de verdedi
ging); deze handelwijze minstens kan 
doen vrezen dat dit jurylid met voorge
nomenheid over de zaak zou oordelen, 
en bijgevolg het recht van eiseres op een 
eerlijke en openbare behandeling van 
haar zaak door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie wordt 
miskend (schending van artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden); 

tweede onderdeel, het bedanken voor 
de knipoogjes en het toewensen van vee! 
geluk (<< good luck ») aan de raadsman 
van een der beschuldigden laat blijken 
dat de betrokkene een zekere sympathie 
heeft voor of betrokkenheid voelt jegens 
de raadsman van deze beschuldigde, die 
in de zaak is betrokken, en dus minstens 
op onrechtstreekse wijze met de te be
oordelen zaak zelf verband houdt, zodat 
het bestreden tussenarrest van 21 mei 
1984 niet zonder miskenning van de be
wijskracht van het litigieuze naamkaar
tje, gehecht aan het proces-verbaal der 
terechtzitting (blz. 175), kan beslissen 
dat op dit naamkaartje voorkomende 
teksten « noch rechtstreeks noch on
rechtstreeks » de zaak zelf betreffen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en 
het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter, iede
re rechter van wie men met reden 
kan vermoeden dat hij niet de on
partijdigheid aan de dag zal leggen 
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waarop iedere beschuldigde recht 
heeft, niet vermag aan de beslissing 
deel te nemen; dat die regel ook 
geldt voor de gezworene, die in de 
rechtspleging voor het hof van assi
sen de hoedanigheid van rechter be
zit; 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel weergegeven feiten con
stateert; dat die feiten redelijkerwij
ze de schijn konden verwekken en 
het vermoeden doen ontstaan dat de 
achtste gezworene, Frans Smeul
ders, als rechter, mogelijk niet de 
onpartijdigheid aan de dag zou leg
gen waarop de beschuldigden recht 
hadden; dat het arrest dat weigert 
in te gaan op het verzoek van eise
res om voornoemde gezworene uit 
de jury te verwijderen, artikel 6.1 
van het verdrag schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

B. het eindarrest op de strafvorde
ring van 21 mei 1984: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van het tussen
arrest van 21 mei 1984 de vernieti
ging meebrengt van de veroordelen
de beslissing van het eindarrest op 
de strafvordering tegen eiseres van 
21 mei 1984, die door dezelfde 
onwettigheid is aangetast; 

C. het eindarrest van 22 mei 1984 
op de civielrechtelijke vorderingen 
tegen eiseres : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de veroordelende beslissing van 
het eindarrest van 21 mei 1984 op 
de tegen eiseres ingestelde strafvor
dering de vernietiging meebrengt 
van de beslissingen op de tegen 
haar ingestelde civielrechtelijke vor
deringen die het gevolg zijn van de 
eerstvermelde beslissing; 

III. Op de voorzieningen van Guy 
Carels, Marcel Schoonjans en Ri
chard Paesbrugghe tegen : 

A. het tussenarest van 21 mei 
1984: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 

6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden: 

Overwegende dat om de zoeven 
sub II, A, aangegeven redenen het 
arrest artikel 6.1 van het Verdrag 
schendt; 

B. het eindarrest op de strafvorde
ring van 21 mei 1984: 

Overwegende dat de hierna uit te 
spreken vernietiging van het tussen
arrest van 21 mei 1984 de vernieti
ging meebrengt van de veroordelen
de beslissingen van het eindarrest 
op de strafvorderii.g tegen de eisers 
van 21 mei 1984, die door dezelfde 
onwettigheid zijn aangetast; 

IV. Op de voorziening van Marie
Louise Remy tegen het eindarrest 
op de strafvordering van 21 mei 
1984: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van artikel 
6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden : 

Overwegende dat om de zoeven 
sub II, A en B, aangegeven redenen 
de veroordelende beslissing van het 
eindarrest op de strafvordering te
gen eiseres door dezelfde onwettig
heid is aangetast; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van 
het middel aangevoerd door Yvonne 
Smets, dat niet kan leiden tot cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt ten 
aanzien van de eisers Guy Carels, 
Yvonne Smets, Marcel Schoonjans 
en Richard Paesbrugghe het tussen
arrest van 21 mei 1984 en ten aan
zien van alle eisers de veroordelen
de beslissingen van het eindarrest 
op de strafvordering van 21 mei 
1984, alsook ten aanzien van eiseres 
Yvonne Smets het eindarrest op de 
civielrechtelijke vorderingen van 22 
mei 1984; beveelt dat van het thans 
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gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk ·1ernietigde arresten; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
laat drie vierde van de kosten ten 
laste van de Staat; veroordeelt Guy 
Carels en Yvonne Smets elk in twee 
achtentwintigste en Marcel Schoon
jans, Marie-Louise Remy en Ri
chard Paesbrugge elk in een achten
twintigste van de overige kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen. 

16 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Biitzler. 

Nr. 126 

2' KAMER - 16 oktober 1984 

1° RECHTEN VAN DE MENS - INTER

NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH

TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14, § 3, t 
- DIRECTE WERKING IN BELGIE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6, § 3,. e 
- BEGRIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - INTER

NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH

TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14, § 3, t 
- BEGRIP. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL WAARBIJ GEBREK AAN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE WORDT AANGE
VOERD - VAAGHEID- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1" Art, 14, § 3, f, van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Poli
tieke Rechten, krachtens welke bepa
ling een ieder bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvordering het recht moet 
hebben zich kosteloos te doen bijstaan 
door een talk, indien hij de taal die ter 
zitting wordt gebezigd niet verstaat of 
niet spreekt, heeft in Belgie directe 
werking (1). 

2" en 3" Art. 6, lid 3, e, Verdrag Rechten 
van de Mens, krachtens welke bepa
ling een ieder die wegens een straf
baar feit wordt vervolgd, het recht 
heeft zich kosteloos te doen bijstaan 
door een talk, indien hij de taal welke 
ter zitting wordt gebezigd niet verstaat 
of niet spreekt, en art. 14, lid 3, f, van 
het Internationaal Verdrag inzake Bur
gerrechten en Politieke Rechten, lui
dens welke bepaling een ieder bij het 
bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvordering 
het recht moet hebben zich kosteloos 
te doen bijstaan door een talk, indien 
hij de taal die ter zitting wordt gebe
zigd niet verstaat of niet spreekt, heb
ben slechts betrekking op de debatten 
van de onderzoeks- en vonnisgerech
ten en betreffen niet de uitspraak van 
het vonnis of van het arrest (2). 

4" Art. 14, lid 3, a, van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Poli
tieke Rechten, krachtens welke bepa
ling een ieder bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem inge
stelde strafvordering onverwijld en in 
bijzonderheden, in een taal die hij ver
staat, op de hoogte moet worden ge-

4° RECHTEN VAN DE MENS- INTER-1---------------

NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH

TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14, § 3, a 
- DIRECTE WERKING IN BELGIE. 

q0 RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6, § 3, a 
- BEGRIP. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - INTER· 

NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14, § 3, a 

- BEGRIP. 

(1) en (3) Zie : VELD, « Les effets directs des 
instruments internationaux en matiere des 
droits de l'homme », in Prolegomena, druk 
1981, blz. 5 tot 128, inzonderheid blz. 13 tot 53; 
BossUYT, << De directe werking van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten », in Rechtsk. Weekblad, 
1978-1979, kol. 235 tot 258, en « BelgH\, partij 
bij de Uno-pacten inzake mensenrechten (21 
juli 1983) », in Rechtsk. Weekblad, 1983-1984, 
kol. 781 tot 790, inzonderheid nr. 2. 

(2) Zie Cass., 3 jan. 1984 (A.C., 1983-84, 
nr. 226). 
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steld van de aard en de reden van de 
tegen hem ingebrachte beschuldiging, 
heeft in Belgie directe werking (3). 
(Impliciet.) 

5° en 6° Aan de bepalingen van art. 6, lid 
3, a, Verdrag Rechten van de Mens en 
van art. 14, lid 3, a, van het Interna
tionaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten, krachtens welke 
een ieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd onverwijld, in een taal 
welke hij verstaat, en in bijzonderhe
den, op de hoogte moet worden gesteld 
van de aard en de reden van de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging, is 
voldaan wanneer de verdachte of de 
beklaagde zodanig is ingelicht dat hij 
zijn recht van verdediging doeltreffend 
kan uitoefenen. 

7° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid, is het middel dat een 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
aanvoert, doch niet preciseert op wel
ke eis, verweer of exceptie niet is ge
antwoord (4); het weergeven van de 
volledige tekst van de conclusie is niet 
voldoende (5). 

(GUTIERREZ GUEVARA) 

ARREST 

(A.R. nr. 9119) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 juli 1984 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt ter zake van te Antwer
pen (Deurne), op 25 maart 1984, als 
dader in de zin van artikel 66 van 
het Strafwetboek, zich schuldig te 
hebben gemaakt aan overtreding 
van de artikelen 1, 2, 3 en 28 van 
het koninklijk besluit van 31 decem
ber 1930 omtrent de handel in slaap
en verdovende middelen om, zonder 
voorafgaande vergunning van de mi
nister van Binnenlandse Zaken en 

Volksgezondheid, verdovingsmidde
len te hebben ingevoerd, namelijk 
685 gram cocaine, het misdrijf een 
daad zijnde van deelneming aan de 
hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een vereniging; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.3, e, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en 14.3, f, van het 
Internationaal Verdrag inzake Burger
rechten en Politieke Rechten, 

doordat het arrest in tegenwoordigheid 
van eiser is uitgesproken zonder de bij
stand van een tolk, 

terwijl eiser de Nederlandse taal niet 
machtig is en voormelde wetbepalingen 
die bijstand voorschrijven op straffe van 
nietigheid van de uitgesproken beslis
sing: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 6.3, e, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, een ieder die 
wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, het recht heeft zich kosteloos 
te doen bijstaan door een tolk, in
dien hij de taal welke ter zitting 
wordt gebezigd niet verstaat of niet 
spreekt; dat, krachtens artikel 14.3, 
f, van het Internationaal Verdrag in
zake Burgerrechten en Politieke 
Rechten, opgemaakt te New York op 
19 december 1966 en goedgekeurd 
bij de wet van 15 mei 1981, bepaling 
die in Belgie directe werking heeft, 
een ieder bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem inge
stelde strafvervolging het recht 
moet hebben zich kosteloos te doen 
bijstaan door een tolk, indien hij de 
taal die ter zitting wordt gebezigd 
niet verstaat of niet spreekt; 

Overwegende dat die verdragsbe
palingen, die het recht van verdedi
ging van de beklaagde betreffen, 

----------------! enkel betrekking hebben op de de-

(4) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1100) en 
19 feb. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 380). 

(5) Zie Cass., 18 mei 1982 (A.C., 1981-82, 
nr 555). 

batten voor de onderzoeks- en von
nisgerechten, en geenszins de uit
spraak van het vonnis of het arrest 
betreffen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en 14.3, a, van het In
ternationaal Verdrag inzake Burgerrech
ten en Politieke Rechten, uit de misken
ning van het recht van verdediging en de 
miskenning van de bewijskracht der ak
ten, 

doordat het hof van beroep de straf
vordering tegen eiser ontvankelijk ver
klaart en het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens, verwerpt op de enkele grand dat 
eiser << op 26 maart 1984 door de onder
zoeksrechter, bijgestaan door een Spaan
se tolk, officieel in kennis werd gesteld 
van de telastlegging en desbetreffend 
een verklaring aflegde (stuk 30) », 

terwijl daardoor: (1) aan bedoeld stuk 
30, het proces-verbaal van verhoor door 
de onderzoeksrechter, een draagwijdte 
wordt gegeven die in strijd is met de au
thentieke vaststellingen van het proces
verbaal, minstens een draagwijdte die 
uit dat proces-verbaal niet blijkt; (2) al
leszins van voormeld artikel 6.3, a, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens een verkeerde uit
legging wordt gegeven waarbij mede ar
tikel 14.3 van het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke Rech
ten wordt geschonden en het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging 
wordt miskend; (3) in genendele geant
woord wordt op de omstandige argumen
tatie die eiser ter ondersteuning van zijn 
middel met betrekking tot artikel 6 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens had aangevoerd : 

Wat de eerste grief betreft: 
Overwegende dat het proces-ver

baal van ondervraging door de on
derzoeksrechter, stuk 30 van het 
dossier, vermeldt: « Wij geven de 
verdachte kennis van de telastleg
gingen. (Hij verklaar~ :) " Ik ontken 
met verdovende middelen iets te 
maken te hebben. Ik bevestig mijn 
verklaring aan de Rijkswacht B.O.B. 
en ik heb daaraan niets toe te voe
gen" »; 

Overwegende dat het arrest over
weegt dat: « (eiser), nadat hij aan
sluitend bij zijn aankomst te Deur
ne uitvoerig ondervraagd werd door 
de rijksmacht, met bijstand van een 
Spaanse tolk en hij in het Spaans 

toelating had gegeven om een radio
grafie van zijn lichaam te nemen 
om eventuele drugs te zoeken, op 26 
maart 1984 door de onderzoeksrech
ter, bijgestaan door een Spaanse 
tolk, officieel in kennis werd gesteld 
van de telastlegging en desbetref
fende een verklaring aflegde (stuk 
30) »; nadat het arrest aldus van het 
proces-verbaal van de onderzoeks
rechter, opgesteld in de bewoordin
gen zoals hoger vermeld, geen inter
pretatie geeft en derhalve de bewijs
kracht ervan niet heeft kunnen 
miskennen; 

W at de tweede en derde grief be
treft: 

Overwegende dat aan de bepaling 
van artikel 6.3, a, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en van artikel 14.3, a, 
van het Internationaal Verdrag inza
ke Burgerrechten en Politieke Rech
ten is voldaan wanneer de verdach
te of de beklaagde zodanig is inge
licht dat hij zijn recht van verdedi
ging doeltreffend kan uitoefenen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, meer bepaald uit de vorde
ring van 26 maart 1984 van de pro
cureur des Konings tot het instellen 
van een gerechtelijk strafonderzoek, 
blijkt dat tegen eiser een gerechte
lijk strafonderzoek werd gevorderd 
ter zake van, als dader of mededa
der, overtreding van de wetgeving 
op de verdovende middelen, name
lijk invoer van cocaine, verdachte 
deel uitmakend van een vereniging; 

Overwegende dat het arrest con-
stateert dat eiser << ( ... ) op 26 maart 
1984 door de onderzoeksrechter, bij
gestaan door een Spaanse tolk, offi
cieel in kennis werd gesteld van de 
telastlegging en desbetreffend een 
verklaring aflegde »; dat zodoende 
voldaan werd aan artikel 6.3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens; 

Overwegende dat aldus het arrest 
eisers conclusie waarin hij het te
gendeel voorhield, beantwoordt en 
de beslissing dat werd voldaan aan 
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het vereiste van artikel 6.3, a, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 66 en 67 van het Strafwet
boek, 

doordat het hof van beroep de telast
legging bewezen verklaart met de enkele 
overweging dat « •.• uit de informatie met 
betrekking tot het verkrijgen van de 
vliegtuigtiketten, het rapport van de Ne
derlandse toezichthoudende dienst van 
de inspectie der invoerrechten en accijn
zen en de gedragingen en de verhoren 
van (eiser) naar voldoening van recht 
blijkt dat hij schuldig is aan de telastleg
ging; ( ... ) dat om het welslagen van de 
operatie te verzekeren een begeleider 
dient toegevoegd die de drager contro
leert en dirigeert, met een minimum van 
risico van betrapping; dat ... (eiser) ... de
ze rol op zich nam ». 

terwijl daardoor geenszins wordt vast
gesteld dat (eiser) op de hoogte was dat 
Diaz en Herrera cocaine in Belgie gin
gen invoeren, noch door welke positieve 
daad, vallende onder de omschrijving 
van de artikelen 66 en/of 67 van het 
Strafwetboek, (eiser) de hem ten laste 
gelegde overtreding zou hebben begaan; 
minstens het hof van beroep daardoor 
niet geantwoord heeft op de zeer uitvoe
rige weerlegging bij conclusie dat er eni
ge daad van deelneming is : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aan het arrest een ge
brek aan motivering verwijt, niet 
preciseert op welke eis, verweer of 
exceptie het arrest niet zou hebben 
geantwoord; dat daartoe niet vol
staat, zoals eiser doet, de volledige 
tekst van zijn conclusie voor het hof 
van beroep - rubriek II -; 

Over de feiten zelf - weer te ge
ven in de « ontwikkeling » van het 
middel; 

Overwegende dat het arrest eiser 
schuldig verklaart aan het hem ten 
laste gelegde feit en die beslissing 

laat steunen op de consideransen 
dat: << ( ••• ) uit de informatie met be
trekking tot het verkrijgen van de 
vliegtuigtiketten, het rapport van 
de Nederlandse toezichthoudende 
dienst van de inspectie der invoer
rechten en accijnzen en de gedra
gingen en verhoren van (eiser) naar 
voldoening van recht blijkt dat hij 
schuldig is aan de telastlegging; ( ... ) 
de misdadige organisatie die de co
caine verhandelde, om zich doelma
tig af te schermen bij betrapping 
van haar koeriers, deze dragers 
maximaal onwetend laat; ( ... ) om het 
welslagen van de operatie te verze
keren een begeleider dient toege
voegd die de dragers controleert en 
dirigeert met een minimum van risi
co van betrapping; ( ... ) de eerste 
rechter op (eiser), die deze rol op 
zich nam, een passende zwaardere 
strafmaat toepaste dan de dragers »; 

Overwegende dat het arrest met 
die redengeving op wettige wijze 
beslist dat eiser schuldig is aan de 
hem ten laste gelegde overtreding 
als dader in de zin van artikel 66 
van het Strafwetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

16 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Boutmans, Antwerpen. 
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Nr. 127 

2• KAMER - 16 oktober 1984 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- SV., 
ART. 441 - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS, ART. 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJ
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - GEZWOR:.C
NE DIE NIET ALS ONPARTIJDIG KAN WORDEN 
BESCHOUWD - VEROORDELEND ARREST 
VERLEEND MET DE MEDEWERKING VAN DIE 
GEZWORENE - SCHENDING VAN DE VOOR
MELDE VERDRAGSBEPALING - VERNIETI
GING EN VERWIJZING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 6.1 -
RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER
LIJKE INSTANTIE - GEZWORENE DIE NIET 
ALS ONPARTIJDIG KAN WORDEN BESCHOUWD 
- VEROORDELEND ARREST VERLEEND MET 
DE MEDEWERKING VAN DIE GEZWORENE -
SCHENDING VAN DE VOORMELDE BEPALING 
- VERNIETIGING EN VERWIJZING. 

1" en 2" Op de voorziening, met toepas
sing van art. 441 Sv., door de procu
reur-generaal ingesteld tegen een ar
rest van het hof van assisen tot 
veroordeling van een beschuldigde, 
vernietigt het Hof dat arrest en ver
wijst de zaak naar een ander hof van 
assisen, wanneer uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat het arrest is gewezen met de me
dewerking van een gezworene die niet 
als onpartijdig kon worden beschouwd 
in de zin van art. 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den (1). 

(PACQUES) 

ARREST 

(A.R. nr. 9128) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie: 

<< Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

(1) Zie noot 2 onder het arrest nr. 125 hier
voren. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer kenbaar te rna
ken dat, bij brief van 21 september 
1984, Bestuur der Wetgeving, 
nr. 7/130.836/529/AP-AV/CP, de mi
nister van Justitie hem gelast heeft 
bij het Hof, overeenkomstig artikel 
441 van het Wetboek van Sttafvor
dering, aangifte te doen van het 
eindarrest op de strafvordering van 
21 mei 1984 van het Hof van Assi
sen van de provincie Brabant, in 
kracht van gewijsde gegaan wat 
hierna genoemde Pacques Auguste 
betreft, in zoverre dat arrest Pac
ques Auguste, Charlotte, Franc;:ois, 
arbeider, geboren te Leuven op 
22 mei 1958, wonende te Etterbeek, 
Witherenstraat 13, woonst kiezende 
te Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Huber
tusstraat 22, veroordeelt tot vijf jaar 
gevangenisstraf en een geldboete 
van vijftig frank, gebracht op twee
duizend frank, of acht dagen ver
vangende gevangenisstraf, en tot 
proceskosten, bepaalde overtuigings
stukken verbeurd verklaart en van 
andere de teruggave beveelt, we
gens : te Leuven, tussen 1 december 
1980 en 8 maart 1981 : doordat hij 
het misdrijf uitgevoerd heeft of aan 
de uitvoering rechtstreeks heeft 
meegewerkt, of doordat hij door eni
ge daad tot de uitvo~ring zodanige 
hulp verleend heeft dat, zonder zijn 
bijstand, het misdrijf niet kon ge
pleegd worden, het aan giften of be
loften ondergeschikt aanbod of voor
stel aanvaard te hebben tot het 
plegen van of deelnemen aan een 
met de dood of dwangarbeid strafba
re misdaad, met name het vermoor
den van Van Royen Armand; 

Uit het bijgevoegde strafrechtelijk 
dossier blijkt dat : Pacques Auguste, 
voornoemd, voor het genoemde hof 
van assisen terechtstond met vijf 
andere beschuldigden, namelijk Ca
rels Guy, Smets Yvonne, Schoonjans 
Marcel, Remy Marie-Louise en 
Paesbrugghe Richard; op 21 mei 
1984, toen de jury reeds de vragen 
met betrekking tot de beschuldiging 
had beantwoord, de verdediging van 
Smets Yvonne, Schoonjans Marcel 
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en Remy Marie-Louise het hof van 
assisen verzocht het achtste jurylid, 
Smeulders Frans, met terugwerken
de kracht te wraken, op grond dat 
dit jurylid tijdens een schorsing van 
de terechtzitting van 18 mei 1984 
aan Mr. Hilda P ... , een van de raads
lieden van Schoonjans Marcel, een 
naamkaartje had overgemaakt 
waarop door Smeulders met de pen 
was bijgeschreven: « bedankt voor 
de knipoogjes >> « good luck; bij tus
senarrest van 21 mei 1984, dat de 
juistheid van de door de verdediging 
aangevoerde feiten constateert, 
werd gezegd dat er geen aanleiding 
bestond tot het verwijderen van het 
jurylid Smeulders Frans; vervolgens 
werd door het hof van assisen, met 
medewerking van het jurylid Smeul
ders Frans, het aangegeven arrest 
verleend waarbij Pacques Auguste 
veroordeeld werd als reeds gezegd; 

Krachtens artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, vermag 
een rechter, van wie met reden 
wordt vermoed dat hij niet de on
partijdigheid aan de dag zal leggen 
waarop iedere beschuldigde recht 
heeft, niet deel te nemen aan de 
beslissing. Nu de gezworene in de 
rechtspleging van het hof van assi
sen de hoedanigheid van rechter be
zit, geldt die regel ook voor hem. De 
in het voormelde tussenarrest ge
constateerde feiten konden de 
schijn verwekken en het vermoeden 
doen ontstaan dat de gezworene 
Smeulders Frans in de zaak moge
lijk niet de onpartijdigheid aan de 
dag zou leggen waarop de beschul
digden recht hadden. Het voormelde 
tussenarrest, dat weigert in te gaan 
op het verzoek om de gezworene 
Smeulders Frans uit de jury te ver
wijderen, schendt derhalve artikel 
6.1 van het voormelde Verdrag. 

Het aangegeven eindarrest op de 
strafvordering, waarbij Pacques Au
guste is veroordeeld als gezegd, 
stoelt op het voormelde tussenarrest 

en is door dezelfde onwettigheid 
aangetast. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven arrest te vernietigen in 
zoverre het Pacques Auguste uit 
hoofde van de voormelde telastleg
ging veroordeelt; te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigte arrest en de aldus 
beperkte zaak naar een ander hof 
van assisen te verwijzen. 

Brussel, 26 september 1984, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(Get.) A Tillekaerts; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de gronden van voormelde 
vordering, vernietigt het aangegeven 
eindarrest van 21 mei 1984 van het 
Hof van Assisen van de provincie 
Brabant in zoverre het Auguste Pac
ques wegens de voormelde telastleg
ging veroordeelt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Assi
sen van de provincie Oost-Vlaande
ren. 

16 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. D'Haenens - Ge
lijkluidende conclusie van van de h. Til
lekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 128 

2• KAMER - 17 oktober 1984 

1° BESLAG - STRAFZAKEN - TERUGGAVE 

- BEGRIP. 
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2° BESLAG - STRAFZAKEN - TERUGGAVE 
- VEREISTEN. 

3° PAND - INPANDGEVING VAN TITELS EN 
ROERENDE WAARDEN - TERUGVORDERING 
DOOR DE DERDE-EIGENAAR - RECHT VAN DE 
SCHULDEISER-PANDHOUDER ZICH OP ART. 
2279 B.W. TE BEROEPEN OM ZICH TEGEN DE 
TERUGGAVE TE VERZETTEN- GRENZEN VAN 
DAT RECHT. 

4° TERUGVORDERING - PAND - IN
PANDGEVING VAN TITELS EN ROERENDE 
WAARDEN - TERUGVORDERING DOOR DE 
DERDE-EIGENAAR- RECHT VAN DE SCHULD
EISER-PANDHOUDER ZICH OP ART. 2279 B.W. 
TE BEROEPEN OM ZICH TEGEN DE TERUGGA
VE TE VERZETTEN - GRENZEN VAN DAT 
RECHT. 

5° BEZIT - ROERENDE GOEDEREN - BEZIT 
TE GOEDER TROUW - GOEDE TROUW - BE
GRIP. 

1" De teruggave bedoeld in art. 44 Sw. is 
geen straf en beoogt de beeindiging 
van een met de strafwet strijdige toe
stand (1). 

2" De strafgerechten mogen in de regel 
slechts dan de teruggave uitspreken 
als zij het bestaan van een overtreding 
van de Strafwet vaststellen (2). 

3" en 4" De pandhoudende schuldeiser 
kan, om zich te verzetten tegen de te
rugvordering door de derde-eigenaar 
van titels en roerende waarden die 
hem in pand zijn gegeven, zich op art. 
2279 B. W. beroepen overeenkomstig 
zijn rechten op die titels en waarden 
(3). 

5" De pandhoudende schuldeiser kan 
zich niet op art. 2279 B. W. beroepen 
om zich te verzetten tegen teruggave 
aan de derde-eigenaar van titels en 

(1) en (2) Zie Cass., 23 maart 1982, A.R. 
nr. 6904 (A.C., 1981-82, nr. 443); P.E. TROUSSE, 
« Principes g(meraux du droit positif belge », 
Novelles, Droit penal, I, 1, nr. 1570; P.E. TRous. 
SE, noot onder Luik, 24 nov. 1948, R.D.P., 
1948-1949, blz. 412 e.v. en inz. blz. 420; J.M. 
PouPART, « Du caractere mixte de certaines de
cisions prononcees par les juridictions repres

roerende waarden die hem in pand 
zijn gegeven, wanneer hij, wegens zijn 
nalatigheid en de twijfel die bij hem 
wegens de omstandigheden van de 
zaak moest opkomen, niet rechtmatig 
kon geloven dat de titels en waarden 
hem regelmatig in pand waren gege
ven noch dat de derde-eigenaar de 
werkelijke pandgever was (4). 

(BANK NAGELMACKERS N.V. T. JOIRIS E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3663) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat eiseres, naamlo
ze vennootschap Bank Nagelmac
kers, zich niet in cassatie voorziet 
tegen de bestreden beslissing, in zo
verre ze de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiseres toewij st, haar we
gens morele schade een provisionele 
vergoeding van een frank toekent, 
doch, zoals uit de verklaring van de 
voorziening blijkt uitsluitend, in zo
verre die beslissing de vorderingen 
van de burgerlijke partijen Basiaux
Bayens, Delez-Leonard en Roos
beck-Verjus gegrond verklaart en de 
teruggave van de effecten en andere 
roerende waarden aan de wettige ei
genaars beveelt, met de toevoeging 
dat die rechtsvorderingen slechts ge
grond zijn in zoverre ze betrekking 
hebben op de in de telastlegging III 
opgesomde feiten en dat de voor
noemde partijen volledig zullen wor
den vergoed door de teruggave van 
de door hen aan de beklaagde J oiris 
gegeven effecten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 van het Burgerlijk Wet
boek, 44 van het Strafwetboek, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 161, 189, 367 van het Wet-

sives », R.D.P., 1952-1953, blz. 523 e.v., inz. 1-----------------
blz. 537 en 538. 

(3) DE PAGE, Droit civil, dl. V, 2e uitg., 
nr. 1062, blz. 937, en dl. VI, nrs. 1059 en 1060, 
blz. 1070 en 1071. 

(4) Zie Cass., 12 nov. 1925 (Bull. en 
Pas., 1926, I, 57) en 13 nov. 1953 (ibid., 1954, I, 
86); DE PAGE, Droit civil, dl. V, 2e uitg., nr. 
1058, blz. 934). 
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boek van Strafvordering, 2, 3 en 4 van 
het koninklijk besluit nr. 260 van 24 
maart 1936 op de bewaring, ter griffie, 
en de procedure tot teruggave van de in 
strafzaken in beslag genomen zaken, 

doordat het arrest vaststelt dat de be
klaagde Jean Joiris onder meer werd 
vervolgd wegens het feit dat hij : a) te 
Luik, tussen 19 september 1980 en 26 
maart 1982, met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden, valsheid in 
geschriften heeft gepleegd en van de val
se stukken gebruik heeft gemaakt, « ten 
deze met de naamloze vennootschap 
Bank Nagelmackers akten van inpandge
ving heeft opgemaakt waarin valselijk 
werd bedongen dat de kredietverkrijger 
- ten deze de heer Jean Joiris - eige
naar was van de bij die akten in pand 
gegeven effecten, terwijl hij ze in werke
lijkheid had geleend » van andere perso
nen en meer bepaald van de burgerlijke 
partijen Basiaux-Bayens, Delhez-Leo
nard en Roosbeck-Verjus (telastlegging 
111-75); b) in dezelfde omstandigheden 
van tijd en plaats, de in de telastlegging 
111-75 opgesomde effecten bedrieglijk 
heeft verduisterd of verspild, terwijl hij 
ze slechts had gekregen onder verplich
ting om ze terug te geven of ze voor een 
bepaald doel te gebruiken of aan te wen
den (telastleggingen V-75 tot 85); dat het 
arrest beklaagde veroordeelt wegens de 
hem ten laste gelegde valsheid en ge
bruik van valse stukken: (a) doch de te
lastlegging van verduistering niet bewe
zen verklaart; (b) op grand dat « de in de 
dagvaarding met name genoemde perso
nen die hun effecten aan J oiris had den 
toevertrouwd, wisten welk gebruik hij er
van zou maken; dat zij in de plaats een 
aanzienlijke bijkomende interest kregen 
boven de normale interest van de over
handigde effecten; dat de wetenschap dat 
Joiris van plan was om de aan hem toe
vertrouwde roerende waarden te verhan
delen of in pand te geven het bestaan 
van het in artikel 491 van het Strafwet
boek omschreven misdrijf " verduiste
ring" uitsluit •; dat het arrest vervolgens 
het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre 
het de teruggave van de effecten, kas
bons en obligaties, aan de wettige eige
nares heeft bevolen « met de toevoeging 
evenwel dat de rechtsvorderingen van de 
burgerlijke partijen in hager beroep Ba
siaux-Bayens, Delhez-Leonard en Roos
beck-Verjus gegrond zijn, doch enkel in 
zoverre ze strekken tot vergoeding van 
de schade die ze hebben geleden ten ge
volge van de door Joiris gepleegde en in 
de telastlegging III opgesomde feiten, 

schade waarvoor ze echter volledig zul
len worden vergoed door de reeds door 
de eerste rechters bevolen teruggave van 
de effecten die zij a an J oiris hadden 
overhandigd >>, op grand met name « dat 
de rechtsvorderingen van de burgerlijke 
partijen tot vergoeding van de schade 
die ze hebben geleden ten gevolge van 
de door J oiris gepleegde en in de telast
legging III opgesomde feiten, gegrond 
zijn ... , dat het al dan niet bevelen van 
de teruggave van de inbeslaggenomen 
zaken, ten deze de in pand gegeven ef
fecten waarvan sprake in de telastleg
ging III, tot de bevoegdheid van de straf
rechter behoort; ... dat de teruggave 
wordt bevolen in het kader van een bij
zondere soort burgerlijke rechtsvorde
ring die naar aanleiding van de strafvor
dering wordt ingesteld en waartoe het 
initiatief niet noodzakelijk uitgaat van 
de burgerlijke partijen maar waarover 
de strafrechters ambtshalve uitspraak 
doen; dat het beginsel volgens hetwelk 
de teruggave ambtshalve wordt bevolen 
in aile strafzaken moet worden toege
past; ... dat in geval van betwisting van 
de eigendom van de terug te geven za
ken, de teruggave slechts kan geschie
den als de benadeelde partij zich burger
lijke partij stelt en de voorwerpen in 
beslag zijn genomen; dat, wanneer be
slag wordt gelegd onder derden en de te
ruggave aanleiding kan geven tot civiel
rechtelijke betwistingen tussen de huidi
ge houders van de zaak en de oorspron
kelijke eigenaar, de rechters de terugga
ve ervan niet kunnen bevelen buiten hun 
tegenwoordigheid; ... dat ten deze op de 
roerende waarden, onder meer beslag is 
gelegd bij de Bank Nagelmackers, derde
houder; dat genoemde bank partij is in 
het geding doordat ze zich burgerlijke 
partij heeft gesteld; dat zij aldus de ~ele
genheid heeft gekregen om conclus1e te 
nemen en pleidooi te houden over de 
kwestie van de betwiste eigendom van 
de effecten en de teruggave ervan », 

terwijl uit het beschikkende gedeelte 
van het arrest en de hierboven weerge
geven redengeving blijkt dat het arrest 
het beroepen vonnis verbetert, in zoverre 
dat vonnis had beslist dat eiseres tegen 
die teruggave verzet had moeten doen 
overeenkomstig artikel 3 van het konink
lijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936; het 
arrest, nu het onder meer beslist dat de 
burgerlijke partijen Basiaux-Bayens, 
Delhez-Leonard en Roosbeck-Verjus 
<< volledig zullen worden vergoed door de 
teruggave >> van de door hen a an J oiris 
toevertrouwde effecten, einduitspraak 
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hee.ft willen doen over de teruggave van 
die effecten en waardepapieren, 

en terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie voor de appelrechter had 
betoogd dat « het enkele feit dat Joiris 
zich uitgeeft voor de eigenaar van de ef
fecten niets verandert aan de zaak en de 
eigenaars hun recht van eigendom niet 
heeft ontnomen, zodat de burgerlijke 
partijen thans nog steeds eigenaar zijn 
van die effecten, die op zodanige wijze 
zijn verpand dat de opbrengst ervan ten 
goede zal komen aan (eiseres); dat de 
burgerlijke partijen dus hun waarborg 
hebben verloren ten gevolge van een ris
kante financiiHe verrichting waarvan ze 
de risico's kenden; dat het er misschien 
de schijn van had dat de detentie on
rechtmatig in bezit was overgegaan 
(daar Joiris zich bij het opmaken van de 
akten van inpandgeving had uitgegeven 
voor eigenaar), maar dat zulks niet ani
mo domini is gebeurd; dat zulks immers 
wordt bewezen door het feit dat Joiris 
beweert de effecten te hebben opge
vraagd om ze aan de eigenaars terug te 
geven, hetgeen duidelijk bewijst dat Joi
ris er niet aan dacht ze zich voorgoed 
toe te eigenen, doch er enkel gebruik 
van wenste te maken op de met de bur
gerlijke partijen overeengekomen wij
ze >>; het arrest zich, zonder enige moti
vering van de beslissing op dat punt, 
beperkt tot de verklaring dat « de rechts
vorderingen van de burgerlijke partijen 
tot vergoeding van de schade die ze heb
ben geleden ten gevolge van de door Joi
ris gepleegde en in de telastlegging III 
opgesomde feiten gegrond zijn •; het ar
rest aldus niet antwoordt op het middel 
waarin eiseres in de hierboven weerge
geven passus van haar conclusie betwist
te dat de aan Joiris verweten valsheid 
(namelijk zich als eigenaar te hebben 
uitgegeven van de in pand gegeven ef
fecten) nadeel heeft berokkend aan de 
burgerlijke partijen; het arrest derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, ... 

vierde onderdeel, het strafgerecht, zo 
nodig ambtshalve, de teruggave van de 
in beslag genomen zaken aan de wettige 
eigenaars dient te bevelen wanneer die 
maatregel noodzakelijk lijkt om de ge
volgen van een bewezen verklaard mis
drijf uit te wissen; de strafrechter daar
entegen, in het geval dat hij beklaagde 
vrijspreekt, niet zelf uitspraak mag doen 

over de eigendom of het bezit van de in 
beslag genomen voorwerpen; doch enkel 
de opheffing van het beslag mag bevelen 
en aan degenen die beweren recht te 
hebben op de in beslag genomen zaak de 
mogelijkheid moet geven om verzet te 
doen tegen de opheffing en het geschil 
voor de bevoegde burgerlijke rechter te 
brengen, overeenkomstig de vormen die 
zijn voorgeschreven door het koninklijk 
besluit nr. 260 van 24 maart 1936; het ar
rest derhalve, na de beklaagde Joiris te 
hebben vrijgesproken van de hem sub 
V-77 tot 85 ten laste gelegde feiten, geen 
uitspraak kon doen in het geschil tussen 
de eigenaars van de in die telastleggin
gen bedoelde waarden en de pandhou
dende schuldeiser; het arrest enkel de 
opheffing van het beslag diende te beve
len en aan degenen die beweerden recht 
te hebben op die waarden de mogelijk
heid diende te geven om verzet aan te 
tekenen en het geschil voor de bevoegde 
burgerlijke rechtbank te brengen; het ar
rest bijgevolg een schending inhoudt van 
de artikelen 44 van het Strafwetboek, 
161, 189, 367 van het Wetboek van Straf
vordering, 2, 3 en 4 van het koninklijk 
besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de 
bewaring, ter griffie, en de procedure tot 
teruggave van de in strafzaken in beslag 
genomen zaken; het arrest althans de re
denen niet opgeeft waarom de teruggave 
van de effecten aan de respectieve eige
naars nodig is om de gevolgen uit te wis
sen van de tegen Joiris bewezen ver
klaarde valsheid en gebruik van valse 
stukken (telastleggingen III); de redenge
ving van het arrest derhalve het Hof niet 
in staat stelt de wettigheid ervan na te 
gaan, zodat de beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in haar 

conclusie voor de appelrechter be
toogde dat de valsheid in geschrif
ten waaraan de beklaagde Joiris 
zich had schuldig gemaakt door zich 
valselijk uit te geven voor de eige
naar van de in pand gegeven ef
fecten, de wettige eigenaars ervan 
niet had beroofd van hun rechten, 
dat de beklaagde Joiris trouwens 
.niet van plan was geweest om zich 
die effecten voorgoed toe te eigenen, 
doch enkel er gebruik van wenste te 
maken, en dat de burgerlijke par
tijen « hun waarborg » hadden verlo-
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ren als gevolg van een financiele 
verrichting waarvan zij de risico's 
op zich hadden genomen; dat eise
res daaruit afleidt, enerzijds, dat de 
beklaagde J oiris zich niet schuldig 
had gemaakt aan verduistering ten 
nadele van de burgerlijke partijen, 
anderzijds, dat die partijen de terug
gave van de effecten en waarden die 
met hun toestemming in pand wa
ren gegeven aan de Bank Nagelmac
kers niet mochten of konden vorde
ren; 

Overwegende dat het arrest, wat 
de telastleggingen van verduistering 
(telastleggingen V) betreft, vermeldt 
dat die misdrijven niet bewezen zijn 
op grond dat de zogezegd benadeel
de personen die hun effecten aan de 
beklaagde J oiris hadden toever
trouwd, wisten welk gebruik hij er
van zou maken en, wat betreft de 
telastleggingen van valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stuk
ken bij het sluiten van de contrac
ten voor persoonlijke en hypothecai
re lening (telastleggingen I), ver
meldt dat de vorderingen van de 
burgerlijke partijen niet gegrond 
zijn vermits ze hebben meegewerkt 
aan de « door J oiris beraamde ver
richtingen )); dat het daarentegen 
beslist dat de burgerlijke rechtsvor
deringen ontvankelijk en gegrond 
zijn, in zoverre ze betrekking heb
ben op de telastlegging III, betref
fende het plegen van valsheid in ge
schriften en het gebruik van valse 
stukken in de akten van inpandge
ving; dat het anderzijds de terugga
ve van de effecten en waarden aan 
de wettige eigenaars gelast onder 
vermelding van de feitelijke en juri-. 
dische gronden om niet artikel 2279 
van het Burgerlijk W etboek doch ar
tikel 44 van het Strafwetboek op ei
seres toe te passen; dat het ten slot
te beslist dat de burgerlijke partijen 
genoegdoening hebben gekregen 
door de teruggave van de effecten 
en waarden; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de in het middel aangegeven conclu
sie van eiseres; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de door artikel 

44 van het Strafwetboek voorge
schreven teruggave geen straf is 
doch bedoeld is om een einde te rna
ken aan een onwettige toestand die 
ontstaat door een overtreding van 
de strafwet, dat hieruit volgt dat de 
strafgerechten de teruggave in de 
regel slechts kunnen bevelen wan
neer zij een overtreding van de 
strafwet vaststellen; 

Overwegende dat, blijkens de ver
meldingen van het arrest, het hof 
van beroep heeft vastgesteld dat de 
beklaagde Joiris verschillende over
tredingen van de strafwet heeft be
gaan, en zich inzonderheid schuldig 
heeft gemaakt aan valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stuk
ken in de contracten waarbij de ef
fecten in pand werden gegeven aan 
eiseres, en dat het hof heeft beslist 
dat eiseres zich voor haar pandrech
ten op de effecten niet kon beroepen 
op artikel 2279 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat het aldus de beslissing 
waarbij de teruggave van die ef
fecten aan de wettige eigenaars 
wordt gelast, naar recht heeft ver
antwoord; 

Dat het vierde onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1321, 2077 en 2082, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest vaststelt dat de be
klaagde Jean Joiris onder meer werd 
vervolgd wegens bet feit dat hij : a) te 
Luik tussen 19 september 1980 en 26 
maart 1982, met bedrieglijk opzet of met 
bet oogmerk om te schaden, valsheid in 
geschriften heeft gepleegd en van de val
se stukken gebruik heeft gemaakt, « ten 
deze met de naamloze vennootschap 
Bank Nagelmackers akten van inpandge-
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ving heeft opgemaakt waarin valselijk 
werd bedongen dat de kredietverkrijger 
- ten deze de heer Jean Joiris - eige
naar was van de bij die contracten in 
pand gegeven effecten, terwijl hij ze in 
werkelijkheid had geleend » van andere 
personen en meer bepaald van de bur
gerlijke partijen Basiaux-Bayens, Del
hez-Leonard en Roosbeck Verjus (telast
legging III-75); b) in dezelfde omstandig
heden van tijd en plaats, de in de 
telastlegging III-75 opgesomde effecten 
bedrieglijk heeft verduisterd of verspild, 
terwijl hij ze slechts had gekregen onder 
verplichting om ze terug te geven of ze 
voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden (telastleggingen V-77 tot 
85); dat het arrest beklaagde vrijspreekt 
van de hem sub V-77 tot 85 ten laste ge
legde feiten op grond van de vaststelling 
« dat de in de dagvaarding met name ge
noemde personen die hun effecten aan 
Joiris hadden toevertrouwd, wisten welk 
gebruik hij ervan zou maken; dat zij in 
de plaats een aanzienlijke bijkomende 
interest kregen hoven de normale inte
rest van de overhandigde effecten; dat de 
wetenschap dat Joiris van plan was om 
de aan hem toevertrouwde roerende 
waarden te verhandelen of in pand te ge
ven het bestaan van het in artlkel 49l 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf "verduistering" uitsluit »; dat het 
arrest vervolgens het beroepen vonnis 
bevestigt, in zoverre het de teruggave 
van de effecten, kasbe>ns en obligatles, 
aan de wettige eigenaars heeft gelast 
« met de toevoeging evenwel dat de 
rechtsvorderingen van de burgerlijke 
partijen in hoger beroep Basiaux-Bay
ens, Delhez-Leonard en Roosbeck-Verjus 
gegrond zijn, doch enkel in zoverre ze 
strekken tot vergoeding van de schade 
die ze hebben geleden ten gevolge van 
de door Joiris gepleegde en in de telast
legging III opgesomde feiten, schade 
waarvan ze echter volledig zullen wor
den vergoed door de reeds door de eerste 
rechters bevolen teruggave van de ef
fecten die zij aan Joiris hadden overhan
digd », op grond, in substantie, « dat het 
al dan niet bevelen van de teruggave van 
de in beslag genomen zaken, ten deze de 
in pand gegeven effecten waarvan spra
ke in de telastlegging III, tot de bevoegd
heid van de strafrechter behoort; ... dat 
ten deze op de roerende waarden onder 
meer beslag is gelegd bij de bank Nagel
mackers, derde-houder (thans eiseres) ... ; 
dat de Bank Nagelmackers zich beroept 
op artikel 2279 van het Burgerlijk Wet
boek om het bezit te behouden van de 
effecten die door Joiris in pand zijn ge-

geven maar eigendom zijn van de in de 
telastlegging III genoemde klagers en 
burgerlijke partijen en dat zij beweert te 
goeder trouw te zijn •; dater, gelet op de 
omstandigheden van de zaak, bij de 
bank « ernstige twijfels hadden moeten 
opkomen • omtrent de eigendom van de 
door Joiris in pand gegeven effecten; dat 
elke twijfel dienaangaande, « hoe licht 
ook, goede trouw uitsluit vooral ten aan
zien van professionelen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres zich 
in haar conclusie voor de appelrechter 
niet enkel had beroepen op artikel 2279 
van het Burgerlijk Wetboek, doch, in 
hoofdorde, had aangevoerd dat, nu er 
geen sprake was van verduistering, de 
burgerlijke partijen de teruggave van de 
litigieuze effecten niet mochten vorde
ren : « dat die effecten hun eigendom 
blijven; dat ze nochtans met hun instem
ming in pand zijn gegeven bij de Bank 
Nagelmackers die het recht heeft ze te 
bewaren (de burgerlijke partijen hadden 
trouwens even goed zelf hun effecten in 
pand kunnen geven tot dekking van de 
door de heer Joiris aangegane verbinte
nissen, zonder dat dit iets aan hun toe
stand zou hebben veranderd) »; het ar
rest niet antwoordt op dat middel en 
derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondv:et); 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt : 
(I) dat Joiris in de akten van inpandge
ving had vermeld dat hij eigenaar was 
van de aan eiseres overhandigde ef
fecten, terwijl die effecten in werkelijk
heid toebehoorden aan verschillende per
sonen, onder meer de burgerlijke par
tijen Basiaux-Bayens, Delhez-Leonard en 
Roosbeck-Verjus; (2) dat de personen die 
aldus hun effecten aan Joiris toever
trouwden « wisten welk gebruik hij er
van zou maken »; (3) dat ze tegen de be
lofte van een aanzienlijke winst « welbe
wust het risico van de verrichting op 
zich namen »; uit die vaststellingen blijkt 
dat er tussen Joiris en de eigenaars van 
de litigieuze effecten een overeenkomst 
van naamlening was gesloten; dat in 
werkelijkheid de eigenaars in die over
eenkomst ermee instemden hun effecten 
overeenkomstig artikel 2077 van het Bur
gerlijk Wetboek in pand te geven tot 
dekking van de door J oiris met eiseres 
aangegane verbintenissen; er nochtans 
was overeengekomen dat men het in de 
openbare akte die aan eiseres zou wor
den voorgelegd, zou doen voorkomen als
of Joiris zelf het pand verstrekte; eiseres 
zich derhalve, overeenkomstig de alge-
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mene beginselen inzake simulatie, op de 
tegenbrief kon beroepen en de eigenaars 
van de effecten kon beschouwen als der
den-pandgevers; de betrekkingen tussen 
de derde-pandgever en de pandhoudende 
schuldeiser niet worden geregeld door 
artikel 2279 maar door artikel 2082, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek; 
krachtens die bepaling en behoudens 
misbruik van de kant van de schuldeiser, 
de derde-pandgever de teruggave pas 
kan vorderen na betaling van de schuld 
tot zekerheid waarvan het pand is ver
~trekt, waaruit volgt dat de redengeving 
volgens welke bij eiseres « ernstige twij
fels hadden moeten opkomen » omtrent 
de eigendom van de effecten geen vol
doende wettige grond oplevert voor de 
beslissing om het middel te verwerpen 
waarin eiseres aanvoerde dat de effecten 
in pand waren gegeven « met het ak
koord >> van de werkelijke eigenaars; het 
arrest, nu het alleen op die grond de te
ruggave van de effecten aan de res
pectieve eigenaars beveelt, ofwel bet be
ginsel miskent volgens hetwelk derden 
zich op de tegenbrief kunnen beroepen 
wanneer zij daarbij een wettig belang 
hebben (schending van artikel 1321 van 
het Burgerlijk Wetboek) ofwel het reten
tierecht miskent dat de pandhoudende 
schuldeiser kan doen gelden tegen de 
derde-pandgever (schending van de arti
kelen 2077 en 2082, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek): 

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

blijkt dat het hof van beroep heeft 
beslist, enerzijds, dat ondanks het 
feit dat de beklaagde Joiris was vrij- · 
gesproken van het hem ten laste ge
legde misbruik van vertrouwen, 
niettemin de teruggave van de bij 
de Bank Nagelmackers in beslag ge
nomen effecten aan de burgerlijke 
partijen moest worden bevolen uit 
hoofde van de telastlegging III, an
derzijds, dat de bank zich ten deze 
en wat haar pandrechten betreft, 
niet kon beroepen op artikel 2279 
van het Burgerlijk W etboek; 

Dat het hof van beroep door de 
redengeving van die beslissingen te 
vermelden, geantwoord heeft op de 
in dit onderdeel uiteengezette con
clusie van eiseres; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de conside
ransen van het arrest betreffende 
de toepassing van artikel 2279 van 
het Burgerlijk Wetboek blijkt dat 
het hof van beroep heeft beslist dat 
eiseres wegens haar nalatigheid en 
wegens het feit dat er bij haar ten 
deze ernstige twijfels hadden moe
ten opkomen », de effecten niet wet
tig kon beschouwen als regelmatig 
in pand gegeven en de derden-eige
naars van die effecten niet kon be
schouwen als de werkelijke pand
gevers; 

Dat het aldus de beslissing naar 
recht heeft verantwoord; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

17 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr .. 
Kirkpatrick. 

Nr. 129 

2' KAMER - 17 oktober 1984 

1° OVERSPEL - OVERSCHRIJVING VAN 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN HET 
VONNIS DAT DE ECHTSCHEIDING TOESTAAT 
- OVERSCHRIJVING V66R DE VEROORDE
LING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. 

2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -
CASSATIEBEROEP VAN DE WEGENS OVER
SPEL VEROORDEELDE BEKLAAGDE ~ VONNIS 
DAT ECHTSCHEIDING TOESTAAT OVERGE-
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SCHREVEN V66R DE VEROORDELING - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING EN OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE PARTIJ IN HET ONGELIJK 
GESTELD - VEROORDELING IN DE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
WEGENS OVERSPEL VEROORDEELDE BE
KLAAGDE - VERNIETIGING, ZONDER VERWIJ
ZING, VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING EN OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - WETTELIJKE MOGELIJKHEID 
OF VERPLICHTING DE BURGERLIJKE PARTIJ 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING TE 
VEROORDELEN - VERWIJZING OM TE BESLIS
SEN OVER DIE KOSTEN. 

1o Inzake overspel vervalt de strafvorde
ring door overschrijving in de registers 

. van de burgerlijke stand van het von
nis dat de echtscheiding toestaat (1). 

2o Op het cassatieberoep van de wegens 
overspel veroordeelde beklaagde ver
nietigt het Hof de beslissing op de 
strafvordering en de beslissing op de 
daaruit voortvloeiende burgerlijke 
rechtsvordering, wanneer het beschik
kende gedeelte van het vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, in de registers 
van de burgerlijke stand is overge
schreven v66r de uitspraak van de ver
oordeling. 

3° Wanneer op het cassatieberoep van de 
wegens overspel veroordeelde beklaag
de de beslissing op de strafvordering 
en op de burgerlijke rechtsvordering 
wordt vernietigd omdat het beschik
kende gedeelte van het vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, in de registers 
van de burgerlijke stand is overge-

4o Wanneer op het cassatieberoep van de 
wegens overspel veroordeelde beklaag
de de beslissing op de strafvordering 
en op de burgerlijke rechtsvordering 
wordt vernietigd omdat het beschik
kende gedeelte van het vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, in de registers 
van de burgerlijke stand is overge
schreven v66r de uitspraak van de ver
oordeling, en de burgerlijke partij naar 
recht in de kosten van de strafvorde
ring kan of moet worden veroordeeld, 
verwijst het Hof de zaak ter beslissing 
over die kosten en zegt da t er voor het 
overige geen reden tot verwijzing is 
(3). 

(D ... T. S ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3840) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 390 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
wegens overspel, ofschoon het beschik
kende gedeelte van het op 22 februari 
1984 door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Namen gewezen vonnis waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan tussen 
de echtgenoten V ... D ... en M ... S ... , op 5 
juni 1984 is overgeschreven in de regis
ters van de burgerlijke stand te Eigen
brakel en de strafvordering derhalve ver
vallen was: 

schreven v66r de uitspraak van de ver- Overwegende dat de strafvorde-
oordeling, kan of moet naar recht de · 
burgerlijke partij in de kosten van de rmg wegens overspel vervalt wan-
strafvordering worden veroordeeld (2). neer het beschikkende gedeelte van 
(Artt. 162, 194, 211 Sv.) het vonnis dat de echtscheiding toe-

-----------------l staat, in de registers van de burger
lijke stand wordt overgeschreven; 

(1) Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 225); zie 
Cass., 24 sept. 1980, A.R. nr. 1029 
(ibid., 1980-81, nr. 57). 

(2) en (3) Cass., 11 jan. 1971 (A.C., 1971, 448) 
en 7 april 1981, A.R. nr. 6170 (ibid., 1980-81, 
nr. 450). 

dat de veroordeling die op genoem
de grond tegen eiseres wordt uitge
sproken na overschrijving, onwettig 
is; · 

Dat het middel gegrond is; 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eise
res ingestelde strafvordering de ver
nietiging medebrengt van de beslis
sing op de tegen haar ingestelde 
civielrechtelijke vordering, die het 
gevolg is van eerstgenoemde beslis
sing; 

Overwegende dat verweerder in
gevolge de vernietiging van de be
slissing op zijn burgerlijke rechts
vordering, wettig kan worden ver
oordeeld in de kosten van de tegen 
eiseres ingestelde strafvordering; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel voor uit
spraak over de kosten van de tegen 
eiseres ingestelde strafvordering; 
beslist dat er voor het overige geen 
grond bestaat tot verwijzing. 

17 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal. 

Nr. 130 

1' KAMER - 18 oktober 1984 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

2° WEGEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

OPENBARE OVERHEID DIE NALAAT ABNOR
MAAL GEVAAR TE ONDERVANGEN. 

1 o en 2° De open bare overheid die op de 
voor het openbaar verkeer openstaan
de wegen nalaat abnormaal gevaar te 
ondervangen dat de gewettigde ver
wachting van de bestuurders kan be
schamen, moet de door die !out ver
oorzaakte schade vergoeden (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. OPENBARE WER
KEN T. MR. RUTSAERT Q.Q., LURKIN, ASSUBEL, 
SWINNEN, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS-

TISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7119) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 10.1.3" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 

doordat het arrest beslist dat eiser vol
ledig aansprakelijk is voor het ongeval 
en hem veroordeelt om aan de verweer
ders verscheidene vergoedingen te beta
len, op grand dat de knik in de rijbaan 
verborgen was onder slijkwater, de be
stuurder Swinnen heeft verrast en voor 
hem een niet te voorziene hindernis 
heeft uitgemaakt, dat die knik de enige 
oorzaak van het ongeval is en een abnor
maal gevaar uitmaakte, 

terwijl het arrest had vastgesteld : 
1. dat de litigieuze knik slechts 7 em 
diep was, 2. dat hij noch uitzonderlijk, 
noch werkelijk gevaarlijk was, 3. dat de 
rijbaan daardoor niet voor normaal ge
.bruik ongeschikt was op voorwaarde dat 
de knik zichtbaar was, 4. dat de vracht
wagenbestuurder heeft verklaard dat hij 
de waterplas had opgemerkt en had wil
len vermijden; de openbare overheden 

· weliswaar verplicht zijn aangepaste 
maatregelen te nemen om elk abnormaal 
gevaar op de voor het verkeer openge-

OVEREENKOMST - WEGEN - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE OPENBARE OVER- I------------------
HElD DIE NALAAT ABNORMAAL GEVAAR TE 
ONDERVANGEN. 

(1) Cass., 12 april 1984, A.R. nr. 7054 
(A. C., 1983-84, nr. 4 70). 
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stelde wegen te ondervangen, wat echter 
niet wegneemt dat de weggebruikers 
over hun eigen veiligheid moeten waken, 
zodat enkel het gevaar waardoor het ge
wettigd vertrouwen van de weggebruiker 
wordt beschaamd als abnormaal en/of 
niet te voorzien kan worden beschouwd; 
het arrest ten deze uitdrukkelijk aan
neemt dat de knik die zogenaamd het 
ongeval heeft veroorzaakt, niet uitzon
derlijk en zelfs niet gevaarlijk was en 
dat, indien hij onder water had gestaan, 
die plas door de betrokken bestuurder 
was opgemerkt; een niet uitzonderlijke 
knik niet abnormaal gevaarlijk wordt en
kel omdat hij onder water staat, aange· 
zien die hindernis uiteraard zichtbaar en 
te voorzien is; daaruit volgt dat het ar
rest, nu het de bovenvermelde vaststel
lingen heeft gedaan, niet wettig kon be· 
slissen dat de genoemde bestuurder met 
een abnormaal en/of niet te voorzien ge
vaar zou zijn geconfronteerd en dat dit 
gevaar de oorzaak is van het ongeval, 
zonder het begrip zelf abnormaal en/of 
niet te voorzien gevaar en de correlatie
ve verplichtingen van openbare overhe
den en weggebruikers inzake veiligheid 
en verkeer op de openbare weg te mis
kennen: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat de bewuste knik noch 
uitzonderlijk noch werkelijk gevaar
lijk was en de rijbaan niet voor nor
maal gebruik ongeschikt maakte, op 
voorwaarde dat hij kon worden op
gemerkt » en « dat ten deze de knik 
zoals hij door de verbalisanten en 
de gerechtelijke deskundige is be
schreven, het ongeval heeft veroor
zaakt omdat hij onder slijkwater 
was verborgen en daardoor de 
vrachtwagenbestuurder heeft ver
rast die zijn voertuig niet onder con
trole kon houden »; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen en uit de overwe
ging dat de knik, die op zichzelf niet 
gevaarlijk was, niet zichtbaar was 
en de bestuurder heeft verrast om
dat hij met slijkwater was bedekt, 
wettig heeft kunnen afleiden dat er 
een abnormaal gevaar bestond dat 
het gewettigd vertrouwen van de 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Van Ommeslaghe. 

Nr. 131 

1' KAMER - 18 oktober 1984 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN- BESTENDIGE DEPUTATIE- GE
MEENTELIJKE OMSLAGBELASTING - BE
ZWAARSCHRIFI' - VOORAFGAAND ADVIES 
BEPAALD BIJ GEMEENTEWET, ART. 136. 

2° BESTENDIGE DEPUTATIE - GE

MEENTELIJKE OMSLAGBELASTING - BE
zw AARSCHRIFI' - VOORAFGAAND ADVIES 
BEPAALD BIJ GEMEENTEWET, ART. 136. 

3° GEMEENTE - OMSLAGBELASTING 

BEZWAARSCHRIFI' - ADVIES AAN DE BE
STENDIGE DEPUTATIE INGEVOLGE GEMEEN
TEWET, ART. 136. 

1°, 2o en 3° Het voorafgaand advies dat 
ingevolge art. 136 Gemeentewet door 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad moet worden gevraagd alvo
rens uitspraak te doen over een be
zwaarschrift tegen een gemeentelijke 
omslagbelasting, mag door het college 
van burgemeester en schepenen wor
den gegeven (1). 

bestuurders heeft beschaamd en dat I---------------
de openbare overheden door aange-
paste maatregelen hadden moeten 
ondervangen; 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1980 (A. C., 1979-80, 
nr. 369). 
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(HOLLEBECQ T. GEMEENTE MOESKROEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 618 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 mei 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Henegouwen gewe
zen; 

Overwegende dat de beslissing be
trekking heeft op een bezwaar
schrift van eiser tegen de door ver
weerster opgelegde gemeentelijke 
omslagbelasting voor het belasting
jaar 1981; 

Over het eerste middel, ... 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van artikel 136 van de Ge
meentewet van 30 maart 1836, 

doordat de bestreden beslissing eisers 
bezwaarschrift verwerpt zonder voordien 
de gemeenteraad over dat bezwaar
schrift te hebben gehoord, en aileen 
maar rekening houdt met de adviezen 
van het schepencollege van 9 mei 1980, 
25 juli 1980 en 21 augustus 1981, waar
van enkel dat van 21 augustus 1981 be
trekking had op het litigieuze belasting
jaar, 

terwijl de wet bepaalt dat de gemeen
teraad moet worden gehoord, waardoor 
de belastingplichtige de waarborg krijgt 
dat de middelen van zijn bezwaarschrift 
door een rechtstreeks verkozen instelling 
zullen worden onderzocht, al was het en
kel om advies te geven, en dat advies 
van de gemeenteraad een substantiEHe 
vormvereiste is; zodat de bestreden be
slissing, door uitspraak te doen na enkel 
het advies van het schepencollege te 
hebben ingewonnen en zonder de ge
meenteraad te hebben gehoord, eiser die 
wettelijke waarborg ontzegt en de in het 
middel weergegeven bepaling schendt : 

Overwegende dat artikel 136 van 
de Gemeentewet, door te bepalen 
dat de bestendige deputatie waarbij 
een bezwaarschrift tegen de aanslag 
in een omslagbelasting aanhangig 
is, << zal beslissen, de gemeenteraad 
gehoord », de bestendige deputatie 
verplicht het advies van de be
voegde gemeentelijke overheid te 
vragen alvorens te beslissen over 
het bezwaarschrift; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, die vaststelt dat de be
stendige deputatie kennis heeft gena
men van de adviezen van het sche
pencollege van Moeskroen van 9 
mei 1980, 25 juli 1980 en 21 augustus 
1981, die wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

En overwegende dat uit de regel
matig overgelegde stukken niet 
blijkt dat een middel dat de openba
re orde raakt, ambtshalve moet wor
den opgeworpen; 

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

18 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Mahillon, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Piret, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Delahaye. 

Op dezelfde dag zijn drie arresten in dezelf
de zin gewezen op de cassatieberoepen van de
zelfde eiser tegen drie beslissingen van dezelf
de bestendige deputatie. 

Nr. 132 

1" KAMER - 19 oktober 1984 

OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN - WEIGERING 
AAN EEN OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE 
TE KENNEN DAT ZIJ WE'ITELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT - SCHENDING VAN ARTI
KEL 1134 BURGERLIJK WETBOEK. 

De verbindende kracht van een beding 
van een overeenkomst gesloten tussen 
een statutair personeelslid van de 
N.M.B.S. en zijn werkgever wordt mis-
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kend, en art. 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt derhalve geschonden, 
door het vonnis dat het beding terzijde 
stelt wegens beginselen van redelijk
heid en fairplay, op grand van een ver
gelijking met artikel 18 Arbeidsover
eenkomstenwet, dat het ten deze niet 
toepasselijk verklaart (1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. MASSELUS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4165) 

stilstaande voertuig van de N.M.B.S. (ei
seres) die, zonder voldoende vooruitzicht 
of voorzorg de deur openden toen (ver
weerder) met zijn voertuig langsheen dit 
voertuig passeerde. Ook hiervoor laat (ei
seres) haar vordering steunen op de 
hierboven aangehaalde overeenkomst die 
inderdaad meer bevat dan een !outer ex
oneratiebeding vermits zij derwijze client 
te worden uitgelegd dat het personeels
lid, dat zijn voertuig kosteloos stalt of 
parkeert, niet enkel moet instaan voor 
zijn eigen schade maar bovendien nog 
voor de ongevallenschade, overkomen 
aan goederen van de N.M.B.S. (eiseres), 
naar aanleiding van dit parkeren op het 
domein van de N.M.B.S. (eiseres), zelfs 

HET HOF; _ Gelet op de bestre- indien deze schade het gevolg is van een 
fout vanwege de N.M.B.S. (eiseres) zelf 

den vonnissen, op 9 maart 1982 en 7 of van haar aangestelden of agenten. 
september 1982 door de Rechtbank a) In principe is het aan partijen niet 
van Eerste Aanleg te Kortrijk in ho- verboden bij overeenkomst te bedingen 
ger beroep gewezen; dat de aansprakelijkheid en alle risico's 

van het uitvoeren van een bepaald werk 
Over het middel, afgeleid uit de schen- of van een bepaalde handeling ten laste 

ding van de artikelen 1134 van het Bur- komen van een van hen ( ... ). Dit principe 
gerlijk Wetboek, 107 van de Grondwet, 5 is evenwel niet algemeen en uitzonderin
en 608 van het Gerechtelijk Wetboek en, gen zijn mogelijk. Zo bepaalt artikel 18 
voor zoveel nodig, van de beginselen van van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
redelijkheid en « fairplay >> (behoorlijk arbeidsovereenkomsten dat, ingeval de 
handelen), werknemer bij de uitvoering van zijn 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan- overeenkomst schade berokkent aan zijn 
leg te Kortrijk, na in haar vonnis van 9 werkgever of aan derden, hij enkel aan
maart 1982 te hebben vastgesteld en sprakelijk zal zijn voor zijn bedrog en 
overwogen, enerzijds, dat het ongeval ge- zijn zware schuld, terwijl hij voor lichte
beurde op het parkeerterrein van eiseres re schuld enkel aansprakelijk zal zijn als 
en dat verweerder de door eiseres inge- die bij hem eerder gewoonlijk dan toe
roepen « ontlastingsclausule » heeft aan- vallig voorkomt. b) Het personeel van de 
vaard, inhoudende « het personeelslid N.M.B.S. (eiseres) wordt in twee catego
dat zijn voertuig kosteloos stalt of par- rieen gesplitst. Enerzijds is er het niet
keert op het domein van de N.M.B.S. statutair personeel dat, overeenkomstig 
draagt aileen tot volle ontlasting van de artikel 1, tweede lid, van de wet van 3 
N.M.B.S. die hij tegen alle eventueel ver- juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 
haal vrijwaart, alle om het even welke onderworpen is aan deze wet en, bijge
schadelijke gevolgen voortvloeiende uit volg ook, aan de bepalingen van het ho
de ongevallen of om het even welke an- ger aangehaalde artikel 18 van die wet. 
dere reden ook, die naar aanleiding van Anderzijds is er het statutair personeel 
het stallen of het parkeren mochten dat niet is onderworpen aan de wet op 
overkomen : " - hetzij aan het perso- de arbeidsovereenkomsten maar dat be
neelslid of zijn goederen; - hetzij aan schermd wordt door het personeelsstatuut 
derden, daaronder begrepen de perso- van de N.M.B.S. (eiseres). c) Partijen 
neelsleden van de N.M.B.S. en hun goe- hebben niet besloten nopens de vraag tot 
deren; - hetzij aan de N.M.B.S. en zo- welk van beide categorieen van perso
wel inzake de goederen die haar toebe- neel (verweerder) behoort. Zij hebben 
horen als die waarvan zij het genot evenmin besloten nopens de vraag in 
heeft" », anderzijds, « In dit verband is hoever het betwiste beding is overeen te 
het wel nuttig op te merken dat, volgens brengen met de bepaling van artikel 18 
de niet betwiste feitenuiteenzetting van van de wet op de arbeidsovereenkomsten 
(verweerder), het ongeval zeker te wijten (voor het geval [verweerder] behoort tot 
_is_a_a_n_d_e_f_o_u_t_v_a_n_d_e_i_n_zl_·tt_e_n_d_e_n_v_a_n_h_e_t-1 het niet-statutair personeel) of met de 

grondbeginselen van sociale rechtvaar
digheid welke ook door de overheid en (1) Zie Cass., 8 mei 1971 (A.C., 1971, 886). 
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behoorlijk bestuur tegenover haar perso
neel dienen in acht genomen te wor
den >>, nadat partijen over die punten 
stelling hadden genomen, in haar vonnis 
van 7 september 1982 heeft beslist : 
« 1. Uit de uitleg van partijen blijkt dat 
(verweerder) deel uitmaakt van het sta
tutair personeel van de N.M.B.S. (eise
res), zodat hier geen toepassing kan wor
den gemaakt van de bepaling van artikel 
18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
de arbeidsovereenkomsten luidens 
hetwelk de werknemer, die bij de uitvoe
ring van zijn overeenkomst schade be
rokkent aan zijn werkgever of aan der
den, slechts aansprakelijk is voor zijn 
bedrog en zijn zware schuld en, voor zijn 
lichtere schuld, slechts indien zij bij hem 
eerder gewoonlijk dan toevallig voor
komt. 2. Niettemin is het betwiste over
eenkomstbeding - voor zover hieruit 
voortvloeit dat het personeelslid, dat zijn 
voertuig kosteloos mag parkeren op het 
domein van de N.M.B.S. (eiseres), ook 
verantwoordelijk is voor ongevallenscha
de aan de goederen van de N.M.B.S. (ei
seres) toegebracht buiten zijn schuld en 
zelfs door eigen schuld van de N.M.B.S. 
(eiseres) of van haar andere personeels
leden - in strijd met de beginselen van 
redelijkheid en van fairplay die elk open
baar bestuur tegenover zijn eigen perso
neelsleden dient in acht te nemen. Het is 
immers noch redelijk noch behoorlijk 
dat de overheid, die aan haar onderda
nen oplegt de voormelde regel van arti
kel 18 van de wet van 3 juli 1978, die als 
dwingend recht is te beschouwen, in hun 
arbeidsovereenkomsten te eerbiedigen ... 
zelf met haar ambtenaren, aan wie zij 
toelaat hun voertuigen op het werkter
rein te stallen, overeenkomsten sluit 
waarin wordt bedongen dat deze ambte
naren verantwoordelijk zijn voor schade 
aan goederen van die overheid die bui
ten hun schuld en zelfs door eigen 
schuld van die overheid wordt veroor- · 
zaakt. 3. De stelling van (eiseres) dat het 
ongeval werd veroorzaakt op de weg van 
of naar het werk, houdt geen steek. Het 
ongeval gebeurde duidelijk vooraleer het 
personeelslid het werkterrein van de 
N.M.B.S. (eiseres) had verlaten of nadat 
hij hierop was aangekomen en terwijl 
hij nog onder leiding, gezag en toezicht 
van de N.M.B.S. (eiseres) stond », en op 
grond van die overwegingen de tegenvor
dering van eiseres « ontoelaatbaar » 
heeft verklaard, 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, de rechter aan de door hem vast-

gestelde overeenkomst de rechtsgevolgen 
dient te hechten, die zij, volgens zijn in
terpretatie, heeft, zodat de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk, die in 
haar vonnis van 9 maart 1982 heeft vast
gesteld, enerzijds, dat verweerder het 
« ontlastingsbeding » heeft aanvaard, in
houdende : « het personeelslid dat zijn 
voertuig kosteloos stalt of parkeert op 
het domein van de N.M.B.S. draagt ai
leen, tot voile ontlasting van de 
N.M.B.S., die hij tegen aile eventueel 
verhaal vrijwaart, alle om het even wel
ke schadelijke gevolgen voortvloeiende 
uit de ongevallen of om het even welke 
andere reden ook, die naar aanleiding 
van het stallen of het parkeren mochten 
overkomen : - hetzij aan het personeels
lid of zijn goederen; - hetzij aan der
den, daaronder begrepen de personeels
leden van de N.M.B.S. en hun goederen; 
- hetzij aan de N.M.B.S. en zowel inza
ke de goederen die haar toebehoren als 
die waarvan zij het genot heeft », ander
zijds, dat het litigieus ongeval, waardoor 
schade werd veroorzaakt, zich voordeed 
naar aanleiding van het gebruik van de 
voorbehouden parking van eiseres, de 
bindende kracht van die exoneratieclau
sule miskent door, in haar vonnis van 7 
september 1982, de toepassing ervan ter 
zijde te schuiven om de enkele reden dat 
het beding in strijd zou zijn met de be
ginselen van « redelijkheid » en van 
« fairplay » (schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, overeenkomstig de 
artikelen 107 van de Grondwet, 5 en 608 
van het Gerechtelijk Wetboek, de rech
ters belast zijn met de toepassing van al
gemene en abstracte rechtsregels - wet
ten in de materHHe betekenis -, die 
worden aangetroffen in de wet, de 
rechtspraak, de algemene rechtsbeginse
len, de gewoonte - en - aanvullend -
de rechtsleer en de billijkheid, op een in
dividueel en concreet geschil; in het Bel
gisch positief recht de « beginselen van 
redelijkheid en fairplay » geen algemene 
en abstracte rechtsregels zijn; zodat de 
rechtbank, door op de beginselen van re
delijkheid en fairplay een beroep te doen 
om het tussen partijen bestaande, indivi
dueel en concreet geschil op te lessen, de 
artikelen 107 van de Grondwet, 5 en 608 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, 

en derde onderdeel, in de mate dat de 
beginselen van redelijkheid en fairplay 
in het Belgisch positief recht als algeme
ne en abstracte rechtsregels bestaan, het 
geenszins strijdig is met die beginselen 
een onderscheid te maken tussen de 
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rechtstoestand van personen die door 
een arbeidsovereenkomst zijn verbonden 
en zij die onder het ambtenarenstatuut 
vallen; zodat de rechtbank, door te be
slissen dat eiseres in strijd met de begin
selen van redelijkheid en fairplay han
delde door, hoewel de overheid haar 
onderdanen met betrekking tot arbeids
overeenkomsten oplegt artikel 18 van de 
wet van 3 juli 1978 te eerbiedigen, met 
haar ambtenaren een overeenkomst te 
sluiten waarin wordt bedongen dat die 
ambtenaren verantwoordelijk zijn voor 
schade aan goederen van eiseres, die 
buiten hun schuld en zelfs door eigen 
schuld van eiseres werd veroorzaakt, 
naar aanleiding van het gebruik door 
die ambtenaren van een door eiseres te 
hunner beschikking gestelde parking, de 
hoger bedoelde beginselen van redelijk
heid en fairplay miskent : 

Overwegende dat het middel en
kel gericht is tegen de beslissing 
waarbij het vonnis van 7 september 
1982 de tegenvordering van eiseres 
ontoelaatbaar verklaart; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de tekst van het 

beding van de tussen de partijen ge
sloten overeenkomst, waarover de 
appelrechters uitspraak doen, was 
aangehaald in het vonnis alvorens 
recht te doen van 9 maart 1982; dat 
die tekst in het middel is weergege
ven; 

Overwegende dat het vonnis, met 
aanvoering van << de beginselen van 
redelijkheid en fairplay die elk 
openbaar bestuur tegenover zijn ei
gen personeelsleden dient in acht te 
nemen », vorenbedoeld contractsbe
ding niet terzijde vermag te stellen 
op grond van een vergelijking met 
artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkom
sten, dat het ten deze niet toepasse
lijk verklaart, en waarbij de aan
sprakelijkheid van de werknemer 
die, bij de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst, de werkgever 
of derden schade berokkent, wordt 
beperkt; 

Dat het vonnis zodoende artikel 
1134 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er re
den is om de andere onderdelen te 
onderzoeken, verwerpt de voorzie
ning tegen het vonnis van 9 maart 
1982; vernietigt het vonnis van 7 
september 1982; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne, zitting 
houdende in hoger beroep. 

19 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
. ter en verslaggever: de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 133 

1' KAMER - 19 oktober 1984 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -

VERZET TEGEN HET VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING EN TEGEN HET VONNIS TOT BE
PALING VAN HET TIJDSTIP WAAROP IS OPGE
HOUDEN TE BETALEN - AANVANGSPUNT 
VAN VERZETTERMIJN - ART. 473, TWEEDE 
LID, FAILLISSEMENTSWET - OPNEMING VAN 
DIE VONNISSEN IN HET BELGISCH STAATS
BLAD - GEVOLGEN T.A.V. DIE VERZETTER
MIJN. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -

VERZET TEGEN HET VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING EN TEGEN HET VONNIS TOT BE
PALING VAN HET TIJDSTIP WAAROP IS OPGE
HOUDEN TE BETALEN - VERZETTERMIJN 
BEPAALD BIJ ART. 473, TWEEDE LID, FAILLIS
SEMENTSWET - NIET STR!JDIG MET HET IN 
ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS NEERGELEGDE RECHT VAN TOE
GANG TOT DE RECHTER. 
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3° RECHTEN VAN DE MENS- FAILLIS

SEMENT - VERZET TEGEN HET VONNIS VAN 
FAILL!ETVERKLARING EN TEGEN HET VON
NIS TOT BEPALING VAN HET TIJDSTIP WAAR
OP IS OPGEHOUDEN TE BETALEN - VERZET
TERMIJN BEPAALD BIJ ART. 473, TWEEDE LID, 
FAILLISSEMENTSWET - NIET STRIJDIG MET 
HET IN ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS NEERGELEGDE RECHT 
VAN TOEGANG TOT DE RECHTER. 

4° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - FAILLISSEMENT -

VERZET TEGEN HET VONNIS VAN FAILLIET
VERKLARING EN TEGEN HET VONNIS TOT BE
PALING VAN HET TIJDSTIP WAAROP IS OPGE
HOUDEN TE BETALEN - KORTERE VERZET
TERMIJN VOOR DE GEFAILLEERDE DAN VOOR 
DE BELANGHEBBENDE DERDE - ART. 473, · 
TWEEDE LID, FAILLISSEMENTSWET - NIET 
STRIJDIG MET ART. 14, JUNCTO ART. 6.1 EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 

5° RECHTEN VAN DE MENS- FAILLIS· 

SEMENT - VERZET TEGEN HET VONNIS VAN 
FAILLIETVERKLARING EN TEGEN HET VON
NIS TOT BEPALING VAN HET TIJDSTIP WAAR
OP IS OPGEHOUDEN TE BETALEN - KORTERE 
VERZETTERMIJN VOOR DE GEFAILLEERDE 
DAN VOOR DE BELANGHEBBENDE DERDE -
ART. 473, TWEEDE LID, FAILLISSEMENTSWET 
- NIET STRIJDIG MET ART. 14, JUNCTO ART. 
6.1 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS. 

1 o De datum van opneming in het Bel
gisch Staatsblad van het vonnis van 
faillietverklaring en van het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is op
gehouden te betalen, komt niet in aan
merking om de termijn te doen lopen 
waarover de gefailleerde respectieve
lijk elke andere belanghebbende partij 
beschikt om overeenkomstig artikel 
473 Faillissementswet tegen voormelde 
vonnissen verzet te doen. 

2o en 3° De bij art. 473, tweede lid, van 
de Faillissementswet bepaalde termijn 
druist noch wat de duur noch wat het 
aanvangspunt betreft in tegen het 
recht van toegang tot de re'chter, neer· 
gelegd in art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

4° en 5° Het in art. 473, tweede lid, Fail
Jissementswet tussen de gefailleerde 
en de andere belanghebbenden ge· 
maakte onderscheid met betrekking 
tot de termijn waarover zij respectie-

velijk beschikken om verzet te doen 
tegen het vo1mis van faillietverklaring 
en tegen het vonnis waarbij het tijd· 
stip wordt bepaald waarop is opgehou· 
den te betalen, druist niet in tegen art. 
14 juncto art. 6.1 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

(ONDERNEMINGEN PROVEZ N.V. 
T. VANDERLEENEN - CURATOR) 

ARREST 

(A.R. nr. 4298) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1983 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 472 en 473 van het 
Wetboek van Koophandel (wet van 18 
april 1851 op het faillissement, de bank
breuk en het uitstel van betaling), 6.1 en 
14 van het Europees Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 
van het algemeen rechtsbeginsel betref
fende de eerbiediging van het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest het verzet van else
res tegen het vonnis van 6 april 1982 niet 
ontvankelijk verklaart, op grond : dat be
doeld vonnis op eenzijdig verzoekschrift 
van verweerder de datum van staking 
der betalingen vaststelt; dat het verzet 
werd betekend op 21 april 1982, terwijl 
de publikaties in « Het Laatste Nieuws » 
en « L'Echo de la Bourse », respectieve
lijk op 9 en 11 april 1982 zijn versche
nen, en die in het « Belgisch Staatsblad » 
op 14 april 1982; dat luidens artikel 473, 
tweede lid, van het W etboek van Koop
handel, het verzet slechts ontvankelijk is 
mits het wordt gedaan binnen de acht 
dagen na de opneming van het vonnis in 
datgene van de in artikel 472 vermelde 
dagbladen, gedrukt in de plaats die het 
meest nabij de woonplaats van de gefail
leerde is gelegen, termijn die van open
bare orde is; dat enkel de data der publi
katies in de dagbladen voor de bepaling 
van het vertrekpunt van de termijn van 
verzet in aanmerking komen, terwijl de 
datum van publicatie in het « Belgisch 
Staatsblad » niet ter zake dlenend is; dat, 
bijgevolg, het vertrekpunt van de ter
mijn van acht dagen, bepaald bij artikel 
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473, ingaat vanaf de laatste datum van 
publikatie in de dagbladen, vermits het 
op die dag is dat het openbaar maken 
van de beslissing ten volle verwezenlijkt 
is naar de inzichten van de wetgever en 
de voorschriften van de rechter; dat eise
res inroept dat deze interpretatie van de 
artikelen 472 en 473 van de Faillisse
mentswet een schending uitmaakt van 
artikel 6 van het Verdrag van 4 novem
ber 1950 tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955; dat luidens bedoeld artikel, 
bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen een ieder 
recht heeft op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, behandeling 
die een voorafgaandelijk tegensprekelijk 
debat noodzakelijk maakt; dat, evenwel, 
de macht om een faillissement op beken
tenis open te verklaren, uitdrukkelijk 
wordt erkend aan de rechter, bij artikel 
442 van de Faillissementswet; dat deze 
macht niet onverenigbaar is met de be
schikkingen van artikel 6 van voormeld 
verdrag, daar de « handelaar » geen par
tij is bij het vonnis waarbij het faillisse
ment op bekentenis open wordt ver
klaard; dat, daarenboven, de handelaar 
die de bekentenis van het ophouden te 
betalen doet, zich redelijkerwijze aan 
zijn faillissement moet verwachten, in 
tegenstelling tot de handelaar wiens fail
lissement ambtshalve open wordt ver
klaard; dat hij alleszins de mogelijkheid 
had zich naar de griffie van de recht
bank van koophandel te begeven om er 
de nodige inlichtingen in te winnen; dat, 
zo iedereen geacht wordt kennis te heb
ben van elke publikatie in het « Belgisch 
Staatsblad », even goed kan worden be
weerd dat iedereen geacht wordt kennis 
te hebben van de wetsbepalingen die de 
termijn van verzet tegen een vonnis 
waarbij de gefailleerde geen partij is, op 
acht dagen vaststellen; dat, overigens, de 
publikatie in het « Belgisch Staatsblad • 
enkel tot doel heeft de derden van het 
faillissement te verwittigen, maar niet de 
gefailleerde die zelf bekentenis van het 

· ophouden te betalen heeft gedaan; dat 
derhalve de termijn van verzet is begin
nen lopen op 11 april 1982, datum van de 
laatste bevolen publikatie, en de termijn 
van acht dagen verstreken was op 21 

· april 1982, datum van het verzet, 

terwijl, eerste onderdeel, de termijn 
van acht dagen, bedoeld in artikel 473 
van het Wetboek van Koophandel, 
slechts ingaat vanaf de laatste datum 

van publikatie van het vonnis (dat de 
ophouding van de betaling bepaalt) in de 
in artikel 472 vermelde dagbladen; tot 
bedoelde « dagbladen » niet aileen de 
« bladen , dienen gerekend te worden, 
reeds vermeld in de oorspronkelijke ver
sie van artikel 472, maar ook het Bel
gisch Staatsblad, in artikel 472 vermeld 
sinds de vervanging van deze wetsbepa
ling bij het enig artikel van de wet van 
18 mei 1956; de openbaarmaking van de 
beslissing met betrekking tot de ophou
ding van. de betaling immers slechts ten 
volle verwezenlijkt is, naar de inzichten 
van de wetgever en de voorschriften van 
de rechter, zodra alle publikaties hebben 
plaatsgevonden; zodat het arrest, door te 
beslissen dat de termijn van acht dagen, 
bedoeld in artikel 473, is beginnen lopen 
op de datum van de laatste publikatie in 
een « dagblad >>, en dat de datum van pu
blikatie in het « Belgisch Staatsblad • 
niet ter zake dienend is, niet wettelijk 
verantwoord is (schending van de artike
len 472, in het bijzonder eerste lid, en 
473, in het bijzonder tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, artikel 6.1 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat een ieder, 
bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen, recht heeft op 
een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, door een rechterlijke in
stantie; uit deze verdragsbepaling, alsme
de uit het algemeen beginsel betreffende 
de eerbiediging van het recht van verde
diging, voortvloeit dat een ieder, bij een 
geschil over zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingen, een recht van toegang tot 
een rechterlijke instantie heeft; de uitoe
fening van dit recht weliswaar mag gere
glementeerd worden door de nationale 
overheid, doch beperkingen aan dit recht 
enkel toegelaten zijn, voor zover zij 
strikt noodzakelijk zijn voor een goede 
rechtsbedeling en .het recht van toegang 
niet wezenlijk aantasten; eiseres ten de
ze, door het verzet tegen het vonnis van 
6 april 1982, op eenzijdig verzoekschrift 
gewezen, een geschil aanhangig maakte 
betreffende haar burgerlijke rechten en 
verplichtingen, en zij derhalve kon ge
nieten van het recht van toegang tot een 
rechterlijke instantie; het.arrest dit recht 
evenwel beperkt, door te beslissen dat 
het verzet laattijdig is; deze laattijdig
heid steunt op een zeer korte termijn 
(acht dagen), die bovendien ingaat vanaf 
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de publikatie in een dagblad; eiseres wel
iswaar niet onwetena Is van ae korte ter
mijn, doch anderzijds niet kan verplicht 
worden aile Belgische dagbladen te le
zen, om na te gaan of een vonnis dat 
haar aanbelangt, doch dat op eenzijdig 
verzoekschrift is gewezen, gepubliceerd 
is; de beperking van het vorderingsrecht 
van eiseres niet noodzakelijk is voor een 
goede rechtsbedeling, en zij, in elk geval, 
het recht van toegang tot een rechter
lijke instantie dermate bemoeilijkt dat 
eiseres, in feite, belet werd dit recht uit 
te oefenen; zodat het arrest, door het 
verzet van eiseres tegen het vonnis van 
6 april 1982 niet ontvankelijk te verkla
ren, het recht van eiseres op een eerlijke 
behandeling van haar zaak, door een 
rechterlijke instantie, miskent en derhal
ve niet wettelijk verantwoord is (schen
ding van artikel 6.1 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens, en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van het recht van verdediging); 

en, derde onderdeel, artikel 473 van de 
Faillissementswet bepaalt dat het verzet 
vanwege de gefailleerde slechts ontvan
kelijk is indien het wordt gedaan binnen 
de acht dagen na de opneming van het 
vonnis in datgene van de in artikel 4 72 
vermelde dagbladen dat gedrukt wordt 
in de plaats die het meest nabij zijn 
woonplaats is gelegen; artikel 473 die ter
mijn op vijftien dagen brengt voor elke 
andere belanghebbende; de wet aldus 
een onderscheid in het Ieven roept met 
betrekking tot de uitoefening van het 
recht van toegang tot een rechterlijke in
stantie, gewaarborgd bij artikel 6.1. van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens; dit onder
scheid evenwel niet kan verantwoord 
worden, gelet op het feit dat de gefail
leerde evenmin als andere belangheb
benden in kennis wordt gesteld van een 
vonnis dat de datum van de staking der 
betalingen vaststelt, en dat gewezen is 
op eenzijdig verzoekschrift van de cura
tor; dit onderscheid derhalve een discri
minatie uitmaakt, in de zin van artikel 
14 van het Europees Verdrag; zodat het 
arrest, dat op het verzet van eiseres de 
termijn van acht dagen toepast, bepaald 
bij artikel 473 van de Faillissementswet, 
een discriminatie van eiseres tegenover 
andere belanghebbenden instelt en der
halve niet wettig verantwoord is (schen
ding van artikel 14 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rech-

ten van de Mens, samen gelezen met ar
tikel 6.1 van genoemd verdrag): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 472, eer

ste lid, van de Faillissementswet de 
curator oplegt uittreksel uit het von
nis dat de ophouding van de beta
ling heeft bepaald, te laten opnemen 
« in de bladen gedrukt in de plaat
sen of in de steden die het dichtste 
gelegen zijn bij de plaatsen waar de 
gefailleerde zijn woonplaats of han
delsinrichting heeft en die door de 
rechtbank van koophandel worden 
aangewezen, alsmede in het Bel
gisch Staatsblad »; 

Dat artikel 473, tweede lid, van de 
Faillissementswet het verzet van de 
gefailleerde tegen het vonnis waar
bij het tijdstip is bepaald waarop is 
opgehouden te betalen, enkel toelaat 
indien het wordt gedaan binnen de 
acht dagen na de opneming van dat 
vonnis « in datgene van de in artikel 
472 vermelde dagbladen dat gedrukt 
wordt in de plaats die het meest na
bij (zijn) woonplaats is gelegen »; 

Overwegende dat in artikel 4 73, 
tweede lid, het woord « dagbladen » 
en de tussenzin « dat gedrukt wordt 
in de plaats die het meest nabij hun 
woonplaats is gelegen », niet toepas
selijk zijn op het Belgisch Staats
blad, zodat het Belgisch Staatsblad 
niet in aanmerking komt om de ter
mijn van acht dagen waarover de 
gefailleerde beschikt om verzet te 
doen tegen het vonnis waarbij het 
tijdstip is bepaald waarop is opge
houden te betalen, te doen aanvan
gen; 

Dat het onderdeel naar r~cht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het recht van 
toegang tot de rechter neergelegd in 
artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens, voor de daarin genoemde ge
vallen, niet absoluut is; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van de artikelen 445, 446 en 447 
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van de Failissementswet van belang 
is dat zo spoedig mogelijk in rechte 
komt vast te staan wanneer werd 
opgehouden te betalen; 

Overwegende dat de termijn voor 
verzet van de gefailleerde ingaat 
vanaf het opnemen van de uittrek
sels in dagbladen en niet vanaf een 
betekening, omdat de gefailleerde 
geen partij is in het vonnis waarbij 
het tijdstip is bepaald waarop is op
gehouden te betalen; 

Dat de gefailleerde op de hoogte 
is van zijn vermogenstoestand en 
volgens de normale gang van zaken 
de faillietverklaring kent; dat artikel 
4 72 van de Faillissementswet de 
keuze van de dagbladen afstemt op 
de woonplaats of handelsinrichting 
van de gefailleerde; 

Overwegende dat uit het voren
staande blijkt dat de artikelen 472 
en 473 van de Faillissementswet 
niet indruisen tegen artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, en tegen het 
recht van verdediging; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 14 van 

het Verdrag niet uitsluit dat een on-
derscheid wordt gemaakt naar be
paalde categorieen van personen, op 
voorwaarde dat dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen dat het 
kan worden verantwoord op ob
jectieve en redelijke gronden met 
het oog op het door de bepaling na
gestreefde doel; 

Overwegende dat de gefailleerde 
beter dan anderen op de hoogte is 
van zijn vermogenstoestand, van de 
faillietverklaring en van de twijfels 
omtrent het tijdstip waarop is opge
houden te betalen; 

het dichtst gelegen zijn bij de 
plaatsen waar de gefailleerde zijn 
woonplaats of handelsinrichting 
heeft; dat andere belanghebbenden 
op andere plaatsen kunnen wonen 
of hun handelsinrichting hebben; 

Overwegende dat het onderscheid 
tussen de gefailleerde en de andere 
belanghebbenden in artikel 473, 
tweede lid, van de Faillissementswet 
op objectieve en redelijke gronden 
kan worden verantwoord en derhal
ve niet indruist tegen artikel 14 van 
het Verdrag; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

19 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Janssens, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 134 

3' KAMER - 22 oktober 1984 

1° ONDERWIJS - UNIVERSITAIR ONDER

WIJS - RECHTSPERSOONLIJKHEID - RIJKS
UNIVERSITEIT. 

2° RECHTSPERSOONLIJKHEID 
RIJKSUNIVERSITEIT. 

1 • en 2" Een rijksuniversiteit heeft rechts
persoonlijkheid voor het beheer van 
haar eigen vermogen (1). (Wet van 5 
juli 1920 tot toekenning van rechtsper
soonlijkheid aan de staatsuniversitei
ten Gent en Luik, artt. 1, 2, 4 en 5.) 

Overwegende dat de dagbladen 
waarin de uittreksels van het vonnis 
dat het tijdstip waarop is opgehou
den te betalen bepaalt, worden opge
nomen, door de rechtbank worden 1---------------
gekozen omdat ze gedrukt worden 
in de plaatsen of in de steden die 

(1) Cass., 24 sept. 1984, A.R, nr 4357 
(AC., 1964-85, nr 63). 
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(RIJKSUNIVERSITEIT GENT T. DUYVEJONCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 4167) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1983 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 4 en 5 
van de wet van 5 juli 1920 tot toekenning 
van de rechtspersoonlijkheid aan de 
staatsuniversiteiten Gent en Luik, gewij
zigd door de wetten van 11 maart 1954, 9 
april 1965 en 28 mei 1971, alsmede van 
het algemeen rechtsbeginsel naar luid 
waarvan rechtspersoonlijkheid slechts 
door of krachtens de wet kan worden 
verleend, en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder ontvankelijk acht op grand 
van de overweging dat uit de som van de 
reeks rechtsbevoegdheden die aan de 
rijksuniversiteit door de wetgever wer
den toegekend, besloten dient te worden 
dat de wetgever aan de Rijksuniversiteit 
te Gent impliciet de rechtspersoonlijk
heid heeft gegeven, 

terwijl eiseres in haar akte van hoger 
beroep staande hield dat verweerder ten 
onrechte « de Rijksuniversiteit Gent » als 
zijn schuldenaar had aangesproken en 
dat de eerste rechter al even ten on
rechte deze vordering tegen de « Rijks
universiteit Gent • ontvankelijk had ver
klaard, omdat het feit dat de wetgever 
aan eiseres een eigen vermogen heeft 
gegeven, geenszins betekent dat impli
ciet aan de « Rijksuniversiteit Gent » een 
rechtspersoonlijkheid werd verleend die 
niet te onderscheiden is of zou zijn van 
deze die de Rijksuniversiteit als openba
re instelling bezit; eiseres dit standpunt 
ook verdedigde in haar conclusie voor de 
eerste rechter, welke conclusie in hager 
beroep uitdrukkelijk door eiseres werd 
hernomen, en daarbij, met verwijzingen 
naar rechtspraak en rechtsleer, onder 
meer stelde dat de grotere autonomie clie 
aan de rijksuniversiteiten werd toege
kend, in de bedoeling van de wetgever 
niet tot gevolg heeft dat de rijksuniver
siteiten als het ware een mutatie onder
gaan van gedeconcentreerde staatsbestu
ren tot gedecentraliseerde openbare in
stelllngen met rechtspersoonlijkheid, ver
mits · het toekennen van rechtspersoon
lijkheid een prerogatief is van de wetge-

ver, dat in de regel uitdrukkelijk wordt 
aangewend, en niet bij wijze van inter
pretatie verondersteld kan worden, zodat 
verweerder ontegensprekelijk ten on
rechte de « Rijksuniversiteit Gent >> als 
schuldenaar had aangesproken en zijn 
vordering uit dien hoofde dan ook als 
niet-ontvankelijk diende te worden afge
wezen; de rijksuniversiteiten aileen voor 
het beheer van hun eigen vermogen 
rechtspersoonlijkheid genieten, ingevolge 
de artikelen 1, 2, 4 en 5 van de wet van 5 
juli 1920 tot toekenning van de rechts
persoonlijkheid aan de staatsuniversitei
ten Gent en Luik, gewijzigd door de wet
ten van 11 maart 1954, 9 april 1965 en 28 
mei 1971; de wet van 28 april 1953 betref
fende de inrichting van het universitair 
onderwijs door de Staat, gewijzigd bij de 
wet van 24 maart 1971, alsmede de wet 
van 27 juli 1971 op de financiering en de 
controle van de universitaire instellingen 
weliswaar aan de rijksuniversiteiten een 
zekere autonomie inzake administratief 
en budgettair beheer buiten hun eigen 
vermogen hebben verleend, doch daaruit 
evenwel niet volgt dat de juridische aard 
van de rijksuniversiteiten werd gewij
zigd, noch dat ze een ruimere rechtsper
soonlijkheid hebben verkregen dan die 
welke voortvloeit uit de voormelde wet 
van 5 juli 1920; het arrest derhalve, in 
zoverre het de exceptie van niet-ontvan
kelijkheid, opgeworpen door eiseres ten 
aanzien van de oorspronkelijke vorde
ring van verweerder, niet beantwoordt, 
onregelmatig gemotiveerd is, derhalve 
schending inhoudt van artikel 97 van de 
Grondwet, en in zoverre het de exceptie 
van onontvankelijkheid, opgeworpen 
door eiseres ten aanzien van de oor
spronkelijke vordering van verweerder, 
afwijst op grand van de overweging dat 
de << Rijksuniversiteit Gent » als zodanig 
de rechtspersoonlijkheid heeft verkregen 
zodat geen onderscheid moet gemaakt 
worden tussen de « Rijksuniversiteit 
Gent >> en de rechtspersoon « eigen ver
mogen van de Rijksuniversiteit Gent », 

en door de vordering van verweerder toe 
te laten zonder vast te stellen dat deze 
vordering betrekking heeft op het beheer 
van het eigen vermogen van eiseres, de 
artikelen 1, 2, 4 en 5 van de wet van 5 
juli 1920 tot toekenning van de rechts
persoonlijkheid aan de staatsuniversi-
teiten Gent en Luik, gewijzigd door de 
wetten van 11 maart 1954, 9 april 1965 en 
27 mei 1971, alsmede het algemeen 
rechtsbeginsel naar luid waarvan de 
rechtspersoonlijkheid slechts . door of 
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krachtens de wet kan worden verleend, 
schendt: 

Overwegende dat eiseres, openba
re instelling, naar luid van de arti
kelen 1, 2, 4 en 5 van de wet van 5 
juli 1920 tot toekenning van rechts
persoonlijkheid aan de staatsuniver
siteiten Gent en Luik, gewijzigd 
door de wetten van 11 maart 1954, 9 
april 1965, 24 maart en 28 mei 1971, 
rechtspersoonlijkheid geniet voor 
het beheer van haar eigen vermo
gen; 

Overwegende dat ~lijkens de vast
stellingen van het arest de rechts
vordering gericht was tegen de 
openbare instelling « Rijksuniversi
teit Gent ,, en betrekking had op 
verplichtingen van het << Universi
teitsvermogen >>; dat met die vast
stellingen de aangevochten beslis
sing naar recht is verantwoord; 

Dat het middel opkomt tegen ten 
overvloede gegeven redenen en 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter: de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 135 

3' KAMER - 22 oktober 1984 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSUITKERING - WERKLOOS WE-

GENS OMSTANDIGHEDEN ONAFHANKEL!JK 
VAN ZIJN WIL- BEGRIP. 

De werknemer die zelf een einde aan de 
arbeidsovereenkomst maakt, is niet 
werkloos wegens omstandigheden on
afhankelijk van zijn wil, tenzij zijn 
ontslag het gevolg is van omstandighe
den welke van die aard z1jn dat van 
hem redelijkerwijze niet kan worden 
gevergd de dienstbetrekking te laten 
voortduren (1). (Art. 126 Werkloos
heidsbesluit.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
T. CEULEMANS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4431) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 126, inzonderheid 
1', 134, 135, 210 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd, 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, na vastgesteld te 
hebben dat verweerster, sedert 21 okto
ber 1968 werkzaam bij Congemetal, op 
28 november 1980 « zelf ontslag nam we
gens morele, sociale en familiale proble
men in verband met de uurregeling van 
het werk en de verlofregeling die ver
schillend waren voor haar en haar echt
genoot >>, oordeelt dat verweerster « niet 
heeft aangetoond dat haar overwegingen 
van familiale aard het haar onmogelijk 
maakten haar betrekking verder uit te 
oefenen, zodat niet gebleken is dat zij 
een wettige reden had tot werkverlating 
en dus. mocht gesanctioneerd worden 
met toepassing van de artikelen 134 en 
135 van het koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 »; het arrest verder, na vast
gesteld te hebben dat eiseres « echter 
ook cumulatief met toepassing van arti
kel 126 van het koninklijk besluit van 20 

(1) Cass., 9 april 1984, A.R. nr. 4292 
(A.C:::, 1983,84, nr. 459). 
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december 1963 werd uitgesloten tot aan 
haar werkhervatting, omdat zij vrijwillig 
een einde stelde aan haar arbeidsover
eenkomst en derhalve niet als werkloze 
onafhankelijk van haar wil kon be
schouwd worden >>, overweegt « dat noch
tans dit artikel 126 de basisprincipes van 
de toekenningsvoorwaarden bevat, dus 
een eigen toepassingsgebied heeft en, in 
de administratieve praktijk van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening, steeds 
toepassing vond op ongeoorloofde cumu
latie van werkloosheidsuitkeringen met 
loon of als loon aangemerkte vergoedin
gen, wat trouwens in dit artikel uitvoerig 
werd uitgestippeld; dat het door eigen 
fout of toedoen werkloos worden of 
werkloos blijven in de administratieve 
praktijk steeds beteugeld werd met be
perkingen of uitsluitingen van bepaalde 
en beperkte duur met toepassing van de 
artikelen 134 en 135, zoals ter zake is ge
schied; dat indien bij werkverlating, 
werkweigering of ontslag, de toepassing 
van artikel 126 een onvoorwaardelijke en 
onbeperkte uitsluiting van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen tot gevolg zou 
hebben tot aan de werkhervatting, zoals 
de administratieve beslissing ter zake 
heeft gesteld, er duidelijk voorbijgegaan 
wordt aan de wettelijke draagwijdte van 
vermeld artikel; dat weliswaar in het 
cassatie-arrest van 26 september 1977 
aanvaard werd dat iemand die een pas
sende dienstbetrekking zonder wettige 
reden verlaat, niet alleen in het toepas
singsgebied van artikel 134 valt, doch 
ook wegens dit feit kan worden geacht 
vrijwillig werkloos te zijn en dus met 
toepassing van artikel 126 kan worden 
uitgesloten van het recht op werkloos
heidsuitkeringen; dat in het vermelde ar
rest niet werd gesteld dat de aanspraak 
op uitkeringen slechts opnieuw kan ver
worven worden door een werkhervatting; 
dat, waar in een flagrant geval van vrij
willige werkloosheid en bewezen werk
onwilligheid de aanvraag zonder meer 
kan worden afgewezen op basis van arti
kel 126, de uitsluiting dan nog moet kun
nen beeindigd worden door duidelijke 
bewijzen van werkwilligheid; dat werke
lijk vrijwillig ontstane werkloosheid zeer 
weinig zal voorkomen, vermits de werk
loosheid meestal het niet gewilde gevolg 
zal zijn van een onjuiste beoordeling van 
een bepaalde situatie in verband met 
een tewerkstelling, waarbij dan normaal 
zowel een werkgever als een werknemer 
een bepaald en wellicht betwistbaar 
standpunt hebben ingenomen; dat dus de 
mogelijkheid moet worden gelaten om 
met toepassing van de artikelen 134 en 

135 alleen een beperkte sanctie toe te 
passen, aangepast aan de omstandighe
den, indien de werkverlating als een in
cident in het professioneel !even kan be
schouwd worden en de werkloosheid om 
begrijpelijke, zij het niet wettelijk aan
vaarde of onvoldoende bewezen redenen, 
is ingetreden, zoals in casu is geschied; 
dat ter zake de werkverlating om more
le, familiale en sociale huishoudelijke re
denen is geschied en moeilijk als een fla
grant geval van vrijwillige werkloosheid 
kan beschouwd worden; dat zeker niet is 
gebleken dat betrokkene bewust haar ar
beid heeft stopgezet om werkloosheids
uitkeringen te kunnen genieten; dat de 
bereidheid tot werken bij betrokkene 
stellig niet heeft ontbroken, vermits zij 
verklaarde genoodzaakt te zijn een ande
re meer passende betrekking te vinden 
en dus alleen voorbarig en onvoldoende 
beredeneerd de beslissing nam haar 
werk te verlaten, vooraleer zij een nieu
we taak had gevonden, en hiervoor ook 
werd gesanctioneerd »; het arrest op 
grond van deze overwegingen beslist dat 
« deze werkverlating ten onrechte onder 
toepassing van artikel 126 werd beteu
geld », en derhalve het vonnis van de 
eerste rechter bekrachtigt in zoverre 
door deze laatste de administratieve be
slissing van 15 januari 1981 werd teniet
gedaan inzake de uitsluiting van ver
weerster uit het recht op werkloosheidso· 
uitkeringen vanaf 19 januari 1981 tot aan 
haar werkhervatting, 

terwijl, krachtens artikel 126, 1•, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963, aileen de werknemer die werkloze 
zonder loon wordt wegens omstandighe
den onafhankelijk van zijn wil, op werk
loosheidsuitkeringen aanspraak heeft; de 
werknemer, die zelf een einde maakt 
aan de arbeidsovereenkomst, niet werk
loos is wegens omstandigheden onafhan
kelijk van zijn wil, tenzij zijn ontslag het 
gevolg is van omstandigheden welke van 
die aard zijn dat van hem redelijkerwij
ze niet kan worden gevergd de dienstbe
trekking te Iaten voortduren; voor de toe
passing van voormeld artikel 126, 1•, niet 
vereist is dat de werknemer ontslag 
heeft gegeven met de bedoeling werkloos 
te worden en daarvoor evenmin omstan
digheden die geen verband houden met 
het ontslag, in aanmerking komen; voor 
de toepassing van bedoeld artikel 126, 1•, 
ten slotte ook niet is vereist dat de werk
nemer, door zelf een einde aan de ar
beidsovereenkomst te maken, blijk heeft 
gegeven van zijn onwil tot werken; het 
arrest, dat zelf vaststelt dat verweerster 
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geeh wettige reden had tot werkverla
ting, aldus aanneemt dat het door ver
weerster gegeven ontslag niet het gevolg 
was van omstandigheden welke van die 
aard zijn dat van haar redelijkerwijze 
niet kon worden gevergd de dienstbe
trekking te laten voortduren en, vermits 
het arrest de sanctie, met toepassing van 
de artikelen 134 en 135 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963, tegen 
verweerster bevestigt, dus ervan uitgaat 
dat verweerster moet worden geacht vrij
willig werkloos te zijn door eigen schuld 
of toedoen, doch vervolgens beslist dat 
artikel 126, 1", niet van toepassing is 
daar niet is gebleken dat verweerster be
wust haar arbeid heeft stopgezet om 
werkloosheidsuitkering te kunnen genie
ten en ter zake niet kan gesproken wor
den van een « flagrant geval van vrijwil
lige werkloosheid », niet naar recht is 
verantwoord en de in dit middel vermel
de wettelijke bepalingen schendt, inzon
derheid artikel 126, 1", van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de gewestelijke werkloos
heidsinspecteur, bij beslissing van 
15 januari 1981, verweerster vanaf 
19 januari 1981 uitsloot van het 
recht op werkloosheidsuitkering: 
l'! met toepassing van de artikelen 
134 en 135 van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, geduren
de dertien weken, 2" met toepassing 
van artikel 126 van dat besluit, tot 
aan haar werkhervatting; dat het ar
beidshof de beslissing van uitslui
ting genomen op grond van artikel 
126, tenietdoet; 

Overwegende dat het middel het 
arrest alleen aanvecht in zoverre de 
laatstbedoelde beslissing wordt te
nietgedaan; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 126, 1 ", van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, alleen 
de werknemer die werkloze zonder 
loon wordt wegens omstandigheden 
onafhankelijk van 2;ijn wil, op werk
loosheidsuitkering aanspraak heeft; 

Dat de werknemer die zelf een 
einde aan de arbeidsovereenkomst 
maakt, niet werkloos is wegens om
standigheden onafhankelijk van zijn 
wil, tenzij zijn ontslag het gevolg is 
van omstandigheden welke van die 

aard zijn dat van hem redelijkerwij
ze niet kan worden gevergd de 
dienstbetrekking te laten voortdu
ren; 

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 1o de werkverla
ting zonder wettige reden vermeldt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster zelf een einde 
heeft gemaakt aan haar dienstbe
trekking en oordeelt dat zij zonder 
wettige reden haar werk heeft veda
ten en dus werkloos is door eigen 
schuld en toedoen in de zin van arti
kel 134 van vorenbedoeld koninklijk 
besluit; 

Dat daaruit voortvloeit dat het 
ontslag van verweerster niet het ge
volg was van omstandigheden welke 
van die aard waren dat van haar re
delijkerwijze niet kon worden ge
vergd de dienstbetrekking te laten 
voortduren; dat verweerster derhal
ve geen werkloze zonder loon is ge
worden wegens omstandigheden on
afhankelijk van haar wil; 

Dat het arbeidshof, door op grond 
van de in het middel weergegeven re
denen te oordelen dat artikel 126, 1", 
ten deze geen toepassing vindt, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de ad
ministratieve beslissing tenietdoet 
waarbij verweerster, krachtens arti
kel 126, 1°, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963, van het 
recht op werkloosheidsuitkering 
werd uitgesloten; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; gelet op artikel 1017, 
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tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

22 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 
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3' KAMER - 22 oktober 1984 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VERKIEZING - VOR

DER!NG TOT NIET!GVERKLARING - GRON
DEN. 

Een vordering tot nietigverklaring van 
de verkiezing van de afgevaardigden 
van het personeel in de ondernemings
raad en het veiligheidscomite kan niet 
steunen op grieven die betrekking heb
ben op handelingen welke aan de kies
verrichtingen voorafgaan, oak wanneer 
voor het desbetreffende geschil geen 
speciale procedureregeling is voorge
schreven (1). (Artt. 71 en 72 K.B. 18 
okt. 1978.) 

(DE TEXTIELARBEIDERSCENTRALE VAN BELG!E 
T. LANO N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4442) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, 16, 18, 19, 24, 

(1) Zie Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 954) 
en 28 april 1980 (ibid., 1979-80, 1071); zie ook 
de cone!. O.M. bij Cass., 13 dec. 1972, in J.T.T., 
1973, 134. 

§§ 1 en 2, van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, gewijzigd bij de wetten van 
28 januari en 28 juni 1963, 17 februari 
1971, 23 januari 1975, en bij koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, § 4, 
b, 1 en 2, b bis, h en i, van de wet van 10 
juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers, alsme
de de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd bij de wetten 
van 11 februari 1971 en 23 januari 1975 
en bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 ok
tober 1978, 28, 30; 37, 38, 71 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978 
betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, gewij
zigd bij koninklijk besluit van 5 novem
ber 1982, 23, 24, 26 en 28 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiseres 
ingestelde vordering strekkende tot ver
nietiging van de sociale verkiezingen, ge
houden op 5 mei 1983 bij eerste verweer
ster, en tot het bevelen van het houden 
van nieuwe verkiezingen, ongegrond ver
klaart op grond : « dat de eerste rechter 
de vraag of de beweerde onregelmatighe
den, te weten het niet inschrijven van 
werknemers op de kiezerslijsten en het 
niet vermelden van de naam van derde 
(verweerder) op de aangeplakte kandida
tenlijsten, het voorwerp kunnen uitma
ken van een verzoek tot nietigverklaring 
of verbreking van de verkiezingen, te
recht ontkennend heeft beantwoord; dat 
de wetgever de onderscheiden geschillen 
die in verband met de verkiezingen kun
nen ontstaan, duidelijk heeft omschre
ven en hierbij de verschillende fasen van 
de verkiezingsverrichtingen klaar heeft 
onderscheiden; dat bij het vastleggen 
van de wettelijke mogelijkheid tot de 
nietigverklaring van de verkiezingen, 
hiermee kennelijk uitsluitend de eigen
lijke kiesverrichtingen worden bedoeld, 
aangezien de voorafgaande verrichtingen 
het voorwerp van een apart vorderings
recht uitmaken; dat logischerwijze hier
uit volgt dat, wanneer eenmaal de ver
kiezingen hebben plaatsgehad, deze niet 
meer kunnen worden aangevochten op 
grcind van onregelmatigheden die kleven 
aan de voorafgaande operaties, met na
me de kiezerslijsten, de verdeling van de 
mandaten, de aanplakking en de voor
dracht van de kandidatenlijsten; dat in
dien daartegen niet te gelegener tijd is 
opge komen, zij moeten geacht worden 
regelmatig te zijn en de wettigheid ervan 
niet meer kan worden betwist na de ver-
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kiezingen; dat zoniet de geschillenrege
ling omtrent die voorafgaande verrich
tingen en de desbetreffende procedurebe
palingen, die een snelle berechting be
ogen, zonder nuttig effekt zouden blij
ven; dat derhalve als regel dient te 
worden aanvaard dat tegen de genoemde 
voorafgaande verrichtingen alleen kan 
worden opgekomen op een ogenblik dat 
over het geschil nog uitspraak kan wor
den gedaan, alvorens de volgende ver
richting een aanvang neemt; dat deze re
gel volgt uit de aard van het verkiezings
contentieux en meer bepaald uit de 
onderlinge samenhang tussen de opeen
volgende verrichtingen; dat een bepaalde 
fase van de verkiezingsoperaties maar 
kan. aanvangen nadat de voorafgaande 
fase definitief beeindigd is; dat de ver
kiezing pas dan een normaal verloop 
kan kennen wanneer aile betwistingen 
omtrent de ene fase zijn beslecht, alvo
rens de volgende een aanvang neemt; 
dat alle kieswetten deze regel toepassen; 
dat, zeals de eerste rechter vaststelt, (ei
seres) nooit ten nuttige tijd van de haar 
toegekende faculteit tegen de thans be
twiste formaliteiten gebruik heeft ge
maakt, zodat deze beweerde onregelma
tigheden niet het voorwerp van een 
verzoek tot nietigverklaring van de ver
kiezingen kunnen uitmaken en dat (eise
res) zich op geen andere onregelmatighe
den beroept; dat de wettelijk vastgelegde 
termijnen van verhaal als een vervalter
mijn dienen beschouwd; dat (eiseres) 
zich aldus ten onrechte beroept op het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Kort
rijk van 9 februari 1983, waarbij bepaald 
werd dat eerste en tweede (verweersters) 
een technische eenheid vormen in toe
passing van de wettelijke reglementering 
inzake ondernemingsraden en comites 
voor veiligheid en gezondheid der werk
nemers en verfraaiing van de werkplaat
sen; dat dit vonnis ter zake van huidig 
geschil niet dienend is », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar hoedanigheid van betrokken repre
sentatieve werknemersorganisatie ge
rechtigd was, binnen dertien dagen na 
de aanplakking van de uitslag van de 
stemming, een verzoek in te dienen tot 
gehele of gedeeltelijke nietigverklaring 
van de verkiezingen en tot staving van 
dit verzoek kon aanvoeren dat de werk
gever eigenmachtig de door eiseres inge
diende kandidatenlijst gewijzigd heeft; 
het apart vorderingsrecht, ingesteld bij 
de artikelen 33 tot 39 van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1978, strikt dient 
te worden geYnterpreteerd en alleen be-

trekking heeft op de werkelijk voorge
dragen kandidaten in verband met hun 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; het arrest 
dientengevolge ten onrechte de vraag tot 
vernietiging van de verkiezingen, wegens 
het niet opnemen van de door eiseres 
voorgestelde kandidaat Sabbe Marc, ver
werpt (schending van de artikelen 14, 16, 
18, 19, 24, §§ 1 en 2, van de wet van 20 
september 1948, 1, § 4, b, 1 en 2, b bis, h 
en i, van de wet van 10 juni 1952, 37, 38 
en 71 van het koninklijk besluit van 18 
oktober 1978); 

tweede onderdeel, eiseres in haar hoe
danigheid van betrokken representatieve 
werknemersorganisatie gerechtigd was, 
binnen dertien dagen na de aanplakking 
van de uitslag van de stemming, een ver
zoek in te dienen tot gehele of gedeelte
lijke nietigverklaring van de verkiezin
gen en tot staving van dit verzoek kon 
inroepen dat de werkgever het gezag en 
de kracht van gewijsde van het definitie
ve vonnis van 9 februari 1983 van de Ar
beidsrechtbank te Kortrijk miskend had; 
dit vonnis immers beslist had dat beide 
verweersters een technische eenheid 
vormden, zodat ook de werknemers van 
tweede verweerster aan de verkiezingen 
konden deelnemen en als kandidaat ken
den optreden; de aparte beroepen be
paald bij de artikelen 33 tot 39 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978, 
die strikt dienen te worden gei:nterpre
teerd, dit beroep geenszins uitsluiten 
(schending van de artikelen 14, 16, 18, 19, 
24, §§ 1 en 2, van de wet van 20 septem
ber 1948, 1, § 4, b, 1 en 2, b bis, h en i, 
van de wet van 10 juni 1952, 28, 30, 37, 
38, 71 van het koninklijk besluit van .18 
oktober 1978, 23, 24, 26 en 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek): 

Overwegende eensdeels dat, 
krachtens de artikelen 24, § 1, 1°, 
van de wet van 20 september 1948 
en 1, § 4, h, 1°, van de wet van 10 ju
ni 1952, de werkgever, de werkne
mers en de representatieve organi
saties een vordering kunnen instel
len bij de arbeidsgerechten tot be
slechting van alle geschillen in ver
band met de verkiezing van de 
afgevaardigden van het personeel in 
de ondernemingsraad en het veilig
heidscomite; dat de genoemde arti
kelen 24, § 2, en 1, § 4, i, bepalen dat 
de Koning voor die geschillen in bij
zondere regelen van rechtspleging 
kan voorzien; dat, ter uitvoering 
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hiervan, het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 betreffende de on
dernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, onder 
meer de procedure regelt, in de arti
kelen 28, 29 en 30, van de geschillen 
in verband met de kiezerslijsten, in 
de artikelen 37 en 38, van de ge
schillen in verband met de voor
dracht van de kandidaten, en in de 
artikelen 71 en 72, van de vorderin
gen tot gehele of gedeeltelijke nie
tigverklaring van de verkiezing of 
tot verbetering van de verkiezings
uitslagen; 

Dat het in de wet omschreven vor
deringsrecht evenwel niet is beperkt 
tot de gevallen die uitdrukkelijk 
door de Koning worden geregeld; 

Overwegende anderdeels dat uit 
de gezamenlijke wets- en regle
mentsbepalingen betreffende het 
vorderingsrecht inzake voormelde 
verkiezingen, inzonderheid uit de 
artikelen 31 en 38, laatste lid, van 
het koninklijk besluit van 18 okto
ber 1978, alsmede uit de aard zelf 
van de verkiezingsgeschillen volgt 
dat de geschillen in verband met de 
handelingen die aan de kiesverrich
tingen moeten voorafgaan, bij ge
brek aan bepalingen tot vaststelling 
van termijnen, moeten worden aan
gebracht v66r de datum die voor de 
verkiezing is gesteld, op een tijdstip 
dat de verkiezingsprocedure nog 
normaal kan verlopen; dat zulks ook 
geldt wanneer voor het desbetref
fende geschil geen speciale procedu
reregeling door de Koning is uitge
vaardigd; 

Dat een vordering tot nietigver
klaring van de verkiezing derhalve 
niet kan steunen op grieven die be
trekking hebben op handelingen 
welke aan de kiesverrichtingen 
voorafgaan; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres enkel grieven aan
voert met betrekking tot het opstel
len van de kiezerslijst en het aan
plakken van de namen van de 
kandidaten; 

Dat het arrest op die gronden wet
tig beslist dat de vordering van eise-. 
res tot nietigverklaring van de ver
kiezing geen rechtsgrond heeft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Marchal - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Biitzler. 

Nr. 137 

2' KAMER - 23 oktober 1984 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN- EVO
CATIE - VEREISTEN. 

Art. 215 Sv. wordt geschonden door de 
appelrechter die over de zaak zelf be
slist, hoewel hij het beroepen vonnis 
alvorens recht te doen bevestigt (1). 

(DE WITTE 
T. DE RIDDER C., DE MINNER, DE RIDDER P.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8899) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 26 juni 1967 (A.C., 1967, 1305); zie 
N. BAUWENS, « Evocatie ingevolge artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering: een wei
nig vastomlijnd begrip », plecht. openingsrede 
van 1 sept. 1983 voor het Hof van Beroep te 
Gent, in R. W., 1983-84, kol. 753 tit 776 (inz. kol. 
763, nr. 17). 
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Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van de verweerders te
gen eiser; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van Con
stant De Ridder en Marie De Min
ner tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van Patrick 
De Ridder tegen eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 215 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1068, twee
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 97 
van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het recht van 
verdediging, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter, waarbij deze onder meer 
voor recht zegde dat de kapitalisatieme
thode de aangewezen methode was om 
het loonverlies te vergoeden dat verweer
der zou lijden ten gevolge van zijn blij
vende arbeidsongeschiktheid, hem der
halve uitnodigde kennis te geven van 
zijn inkomen genoten tussen 5 oktober 
1979 en 1 september 1983, en van de 
wedde van een technicus scheikunde op 
1 september 1979 en 1 september 1983, 
en de zaak, voor wat deze schadepost be
treft, voor verdere afhandeling naar een 
later zitting verwees, bevestigt, met deze 
wijziging dat het bedrag van 1.273.826 
frank, toegekend aan huidige verweer
der, wordt vermeerderd tot 3.688.575 
frank, daarin begrepen de vergoeding 
voor materiiHe schade wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid, en dus ook meer 
in het bijzonder de beslissing van de eer
ste rechter bevestigt waarbij deze zich, 
voor de begroting van verweerders mate
rHHe schade ten gevolge van zijn blijven
de arbeidsongeschiktheid, principieel 
voor de kapitalisatiemethode uitsprak, 
en doordat het arrest, na toepassing van 
deze methode, bedoelde schade van ver
weerder zelf begroot op 1.949.944 frank, 
en aldus, bij evocatie, uitspraak doet 
over de aan verweerder toekomende ver
goeding wegens de uit diens blijven
de arbeidsongeschiktheid voortvloeiende 
materiEHe schade, 

terwijl, eerste onderdeel, het evocatie
recht dat de openbare orde raakt, slechts 
kan uitgeoefend worden indien de appel
rechters het tussenvonnis van de eerste 
rechter hervormen of vernietigen, maar 
geenszins wanneer zij dit vonnis bevesti
gen, zodat het arrest, door zelf via de ka
pitalisatiemethode de aan verweerder 
toekomende schadevergoeding te bepa
len, de devolutieve werking van het inge
steld hoger beroep heeft miskend (schen
ding van artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering) en aan eiser, wat de 
berekening van verweerders schade via 
de kapitalisatiemethode betreft, het voor
deel van een dubbele aanleg heeft ontno
men (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het recht van 
verdediging); 

tweede onderdeel, voor zover de gevol
gen van het ingestelde hoger beroep zou
den beheerst worden door de artikelen 
1068 tot en met 1072 van het Gerechte
lijk Wetboek, de appelrechters de betwis
ting in verband met de via kapitalisatie
methode te berekenen schadevergoeding 
waarop verweerder aanspraak maakte, 
naar de eerste rechter dienden te verwij
zen, in plaats van zelf de aan verweerder 
toekomende schadeloosstelling te bereke
nen, aangezien zij de door de eerste 
rechter bevolen onderzoeksmaatregel, 
met name de overlegging van verweer
ders loonstaten en van de wedde van een 
technicus scheikunde, bevestigen (schen
ding van artikel 1068, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek); 

derde onderdeel, door het vonnis te be
vestigen en tevens zelf over de vergoe
ding voor materiEHe schade wegens blij
vende arbeidsongeschiktheid te beslissen 
- hetgeen de hervorming van het von
nis, minstens op dit punt, diende tot ge
volg te hebben - het arrest tegenstrijdig 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis aan verweerder definitieve 
vergoedingen toekende wegens ma
teriele en morele schade ingevolge 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
wegens morele schade ingevolge de 
blijvende arbeidsongeschiktheid en 
wegens esthetische schade; dat het, 
wat betreft de materiele schade ver
oorzaakt door de blijvende arbeids
ongeschiktheid, besliste dat het 
eruit volgende loonverlies moet wor-
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den gekapitaliseerd, doch, alvorens 
over de desbetreffende rechtsvorde
ring van verweerder uitspraak te 
doen, een onderzoeksmaatregel be
val, namelijk de overlegging door ei
ser van stukken betreffende het 
door hem genoten beroepsinkomen 
tussen 5 oktober 1979 en 1 septem
ber 1983 en betreffende de wedde 
van een technicus scheikunde op 1 
oktober 1979 en 1 september 1983; 
dat het voor de afdoening van die 
schadepost de zaak naar een latere 
zitting verdaagde; 

Overwegende dat het arrest, op 
het hager beroep van beide partijen, 

· het vonnis van de eerste rechter be
vestigt met deze wijziging dat de 
door eiser aan verweerder te beta
len vergoedingen in hoofdsom ver
hoogd w-orden van 1.273.826 frank 
tot 3.688.575 frank, « daarin begre
pen de vergoeding voor materiele 
schade blijvende arbeidsongeschikt
heid » die in het motiverende ge
deelte van het arrest wordt bepaald 
op 53.742 en 1.949.944 frank; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, met betrekking tot de schade 
die verweerder door de blijvende ar
beidsongeschiktheid ondergaat, een 
vonnis alvorens recht te doen heeft 
geveld dat door de appelrechters te
niet wordt gedaan of gewijzigd; dat 
het arrest integendeel de beslissing 
van de eerste rechter dat het loon
verlies moet worden gekapitaliseerd 
bevestigt en de bevolen onderzoeks
maatregel beaamt; 

Overwegende dat de appelrech
ters, nu zij het beroepen vonnis op 
dit punt teniet hebben gedaan of ge
wij zigd, niet over de grand van de 
burgerlijke rechtsvordering met be
trekking tot die schade uitspraak 
mochten doen; dat zij, door de zaak 
aan de eerste rechter te onttrekken 
en over de grand ervan uitspraak te 
doen, artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering schenden; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, ongeacht het 
tweede middel en het eerste en het 
derde onderdeel van het derde mid
del, door eiser aangevoerd, die niet 
tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over het be
drag van de materiele schade die 
verweerder ingevolge de blijvende 
arbeidsongeschitkheid ondergaat en 
het bedrag van de voorschotten, die 
aan verweerder werden uitgekeerd, 
bepaalt op 110.000 frank; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten en verweerder Patrick De Rid
der in de overige kosten, daarin niet 
begrepen de kosten van betekening 
van de voorziening die ten laste van 
eiser moeten blijven; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

23 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Matthijs - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ryn. 

'Nr. 138 

2' KAMER - 23 oktober 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - BESLIS

SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - VER
KLARING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
HET HOF VAN BEROEP DAT ER GEEN AANLEI
DING IS TOT VERVOLGING - BESLISSING 
NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP. 

Cassatieberoep staat niet open tegen de 
beslissing waarbij de procureur-gene
raal bij het hof van beroep, na een op
sporingsonderzoek te hebben inge
steld, verklaart dater geen aanleiding 
is tot vervolging van een persoon op 
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wie de bepalingen van art. 479 Sv. toe- sliste de verdachten niet te vervol
passelijk zijn (1). (Artt. 407, 413, 479 
Sv.) 

(S ... T. G ... F ... , G ... P ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8986) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing van de procureur-ge
neraal bij het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 24 februari 1984; 

Overwegende dat eiser op 27 juli 
1982 voor de onderzoeksrechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren klacht deed met stelling 
van burgerlijke partij tegen de ver
weerders terzake van het wanbe
drijf bepaald bij artikel 490 van het 
Strafwetboek; dat; op de vordering 
van de procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren, de raadkamer bij voor
melde rechtbank, bij beschikking 
van 19 oktober 1982, ontslag van on
derzoek heeft bevolen op grond dat 
de stelling van burgerlijke partij 
niet ontvankelijk was en de onder
zoeksrechter niet bevoegd was om 
een gerechtelijk onderzoek in te 
stellen om de reden dat strafvervol
gingen tegen verweerster, rechter in 
de Rechtbank van Koophandel te 
Tongeren, en met samenhang tegen 
verweerder, naar luid van artikel 
479 van het Wetboek van Strafvor
dering slechts kunnen worden inge
steld door de procureur-generaal bij 
het hof van beroep; dat tegen de be
schikking van de raadkamer geen 
rechtsmiddel werd ingesteld; 

Overwegende dat, na de beschik
king van de raadkamer, de procu
_reur-generaal bij het Hof van Be
roep te Antwerpen, aan wie de 
klacht werd overgemaakt, na een 
opsporingsonderzoek te hebben 
ingesteld, bij een schriftelijke be
schikking van 24 februari 1984 be-

gen; 
Overwegende dat de schriftelijke 

beslissing waarbij de procureur-ge
neraal verklaart dat er geen aanlei
ding is tot vervolging, niettegen
staande zij wordt genoemd beschik
king van niet-vervolging, geen juris
dictionele beschikking is vergelijk
baar met een beslissing van de 
onderzoeksgerechten, genomen met 
toepassing van artikel 128 van het 
W etboek van Strafvordering, doch 
een loutere sepotbeslissing is van 
het openbaar ministerie; 

Dat zodanige beslissing geen be
slissing is die, naar luid van de arti
kelen 407 en 413 van het Wetboek 
van Strafvordering, voor cassatiebe
roep vatbaar zou zijn; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op eisers memorie die niet de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

23 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

'Nr. 139 

2' KAMER - 23 oktober 1984 

1° WEGVERKEER - WETENS TOEVER

TROUWEN VAN EEN MOTORVOERTUIG AAN 
EEN PERSOON DIE NIET VOORZIEN IS VAN 
HET RIJBEWIJS - OVERTREDING WEGVER
KEERSWET, ART. 32 - TOE TE PASSEN STRAF. 

(1) Zie Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7905- 2° STRAF - WETENS TOEVERTROUWEN VAN 
.(A.C., 1982-83, nr. 395). EEN MOTORVOERTUIG AAN EEN PERSOON 
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DIE NIET VOORZIEN IS VAN HET RIJBEWIJS
OVERTREDING WEGVERKEERSWET, ART. 32 -
TOE TE PASSEN STRAF. 

3° CASSATIE - CASSATIEBEROEP VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL - STRAFZAKEN -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441-
VONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT 
VEROORDEELD TOT EEN STRAF DIE NIET BIJ 
DE WET IS BEPAALD - VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
TOT STUREN - VERNIETIGING WEGENS ON
WETTIGHEID VAN DIE STRAF - VOLLE
DIGE VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

1" en 2" Het wetens toevertrouwen van 
een motorvoertuig aan een persoon die 
niet voorzien is van een rijbewijs, 
wordt gestraft met een geldboete van 
100 frank tot 1.000 frank; de wet be
paalt voor dat misdrijf geen rijverbod 
als straf (1). (Art. 32 Wegverkeerswet.) 

3" Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., vernietigt het 
Hof het vonnis van de correctionele 
rechtbank, waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld tot een straf die niet bij 
de wet is bepaald en verwijst het de 
zaak naar een andere correctionele 
rechtbank (2). 

4" De vernietiging uitgesproken met toe
passing van art. 441 Sv. wegens onwet
tigheid van de straf van vervallenver
klaring van het recht tot sturen, is een 
volledige vernietiging met verwijzing 
(3). 

{PROC.-GEN. IN HET HOF VAN CASSATIE 
IN ZAKE HAENTJENS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9030) 

HET HOF; - Gelet op de verde
ring van de procureur-generaal bij 

(1) en (2) Zie Cass., 14 nov. 1979 
(A.C., 1979-80, nr. 178). 

(3) Zie Cass., 3 feb. 1976 (A.C., 1976, 656). 

het Hof van Cassatie, luidende als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij een brief van 3 ja
nuari 1984, bestuur der wetgeving, 
nr. 7 /130.836/513/AP/Div., de minis
ter van Justitie hem gelast heeft bij 
het Hof, overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van Strafvorde
ring, aangifte te doen van het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, 
op 20 mei 1983 uitgesproken door de 
Correctionele Rechtbank te Den
dermonde in zover daarbij Frans 
Haentjens, aannemer, geboren te 
Grembergen op 1 juni 1927 en wo
nende te Hamme, Zogge 111, wordt 
veroordeeld, ter zake van te Ham
me, op 2 juli 1982, een motorvoer
tuig te hebben toevertrouwd aan 
een persoon die niet voorzien was 
van een rijbewijs (artikel 32 van de 
Wegverkeerswet), tot een geldboete 
van 100 frank, een maand vervan
gende gevangenisstraf, een rijver
bod van vijftien dagen en tot de 
helft van de gerechtskosten. Vermits 
de wet in dat geval geen rijverbod 
als straf bepaalt, is de veroordeling 
onwettig. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 
zoverre het Frans Haentjens veroor
deelt; te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en de zaak, aldus beperkt, 
te verwijzen naar een andere correc
tionele rechtbank. 

Brussel, 17 juli 1984, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Declercq »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met over-
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neming van de redenen van de bo
vengemelde vordering, vernietigt 
het vonnis op 20 mei 1983 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, in zoverre het Frans 
Haentjens veroordeelt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde. 

23 oktober 1984 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. D'Haenens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 140 

2" KAMER - 24 oktober 1984 

AFSTAND - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING DOOR HET BESTUUR VAN FIN ANCIEN 
INGESTELD - VOORZIENING IN CASSATIE 
DOOR HET BESTUUR INGESTELD TIJDENS DE 
GEWONE VERZETTERMIJN - RECHTSGELDI
GE AFSTAND. 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3649) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1984 door het 
Hof van Beroep. te Luik gewezen; 

Overwegende dat eiser bij de op 
24 augustus 1984 op de griffie van 
het Hof neergelegde akte verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening 
die immers is ingesteld voor het ver
strijken van de gewone verzetter
mijn; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

24 oktober 1984 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Het bestuur van financien, als vervolgen
de partij, kan rechtsgeldig afstand 
doen van zijn voorziening in cassatie, 
wanneer die tijdens de gewone verzet
termijn is ingesteld tegen een bij ver-
stek gewezen veroordelende beslissing Nr. 141 
(1). 

(1) Ret bestuur van financien kan in de aan
gelegenheden waarin het de strafvordering in
stelt, niet rechtsgeldig afstand doen van zijn 
voorziening, tenzij die afstand gelijkstaat met 
afstand van de rechtsvordering zelf of met zo
danige afstand gepaard gaat (Cass., 5 aug. 
1942, Bull. en Pas., 1942, I, 178, noot R.R.); 
Cass., 7 maart 1977 (A.C., 1977, 734) en Cass., 
26 okt. 1977 (A.C., 1978, 261). Ret Rof verleent 
niettemin akte van de afstand van de voorzie
ning wanneer de voorziening te vroeg is inge
steld, tijdens de gewone termijn van verzet, 
ten einde de Staat de mogelijkheid te geven 
na het verstrijken van die termijn een nieuwe 
voorziening in te stellen (zie Cass., 8 nov. 1978, 
A.C., 1978-79, 291). 

2" KAMER - 24 oktober 1984 

1° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
WEGVERKEER - VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LI
CHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - VEILIG
HEIDSMAATREGEL - ONWETTIGE MAATRE
GEL - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING. 

2° WEGVERKEER - VERVALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - VEILIG
HEIDSMAATREGEL - ONWETTIGE MAATRE
GEL - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING. 



310 HOF VAN CASSATIE Nr. 141 

1o en 2° Vervallenverklaring van het 
recht tot sturen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid is geen straf maar een 
veiligheidsmaatregel, zodat de onwet
tigheid die enkel de beslissing i. v.m. 
de vervallenverklaring aantast, niet 
leidt tot vernietiging van de beslissing 
betreffende de opgelegde straiten (1). 

{DESMET) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3725) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen; 

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

doordat het bestreden vonnis eiser we
gens lichamelijke ongeschiktheid voor
goed vervallen verklaart van het recht 
tot het besturen van een motorvoertuig 
behorende tot de categorieen A, B, C, D, 
E, F, op grond dat het bij het dossier ge
voegde deskundigenverslag geen twijfel 
laat aan het feit dat eiser niet de vereis
te lichamelijke geschiktheid heeft om 
een motorvoertuig te besturen, 

terwijl eiser in zijn op 12 april 1984 
ingediende conclusie in hoger beroep 
had aangevoerd dat de deskundige, dok
ter Deslypere, eiser geschikt bevond om 
een aan zijn toestand aangepast voertuig 
te besturen en dat bijgevolg het verval 
aileen mocht worden uitgesproken voor 
de categorieen A-E en niet voor de cate
gorie F, waaronder de voertuigen van de 
categorieen A en B vallen die aan de 
handicap van de bestuurder zijn aange
past; het bestreden vonnis, nu het de 
hierboven weergegeven passage uit het 
deskundigenverslag niet onderzoekt, niet 
antwoordt op het door eiser bij conclusie 
voorgedragen verweermiddel en bijge
volg niet regelmatig met redenen is om
kleed: 

. Overwegende dat eiser in de door 
hem voor de appelrechters regelma
tig neergelegde conclusie betoogde 
« dat de deskundige Deslypere Paul 
appellant geschikt bevindt om een 

(1) Cass., 17 nov. 1981, A.R. nr. 6568 
,A.C., 1981-82, nr. 179). 

aangepast voertuig te besturen; ( dat) 
bijgevolg appellant vraagt dat het 
verval (van het recht tot sturen) en
kel zou worden uitgesproken voor 
de categorieen A-E en niet voor de 
categorie F waaronder de voertui
gen van de categorieen A en B val
len die aan de handicap van de be
stuurder zijn aangepast; (dat) het 
definitieve verval een uiterst zware 
straf is voor een gehandicapte die 
slechts zijn wagen heeft om zich te 
verplaatsen "; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het enkel vermeldt << dat 
het bij het dossier gevoegde deskun
digenverslag geen twijfel laat aan 
het feit dat beklaagde niet de vereis
te lichamelijke geschiktheid heeft 
om een motorvoertuig te besturen "• 
niet antwoordt op het omstandig 
verweer dat eiser regelmatig bij 
conclusie heeft aangevoerd, en der
halve niet regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, voor het 

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

En overwegende dat het verval 
van het recht tot sturen dat wordt 
uitgesproken wegens lichamelijke 
ongeschiktheid, geen straf of een be
standdeel van een straf is maar een 
beveiligingsmaatregel, zodat de en
kele onwettigheid van de vervallen
verklaring zich niet uitstrekt tot de 
beslissing waarbij straffen worden 
uitgesproken; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van· het 
iweede middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het ei
ser vervallen verklaart van het 
recht tot sturen; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde vonnis; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Door
nik, zitting houdende in hoger be
roep. 

24 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Resteau - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal - Advocaat: mr. P. Be
kaert, Leuven). 

Nr. 142 

2' KAMER - 24 oktober 1984 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - REDENGE
VING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS, ART. 5.3 -
RECHT OM BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN 
TE WORDEN BERECHT OF HANGENDE HET 
PROCES IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD -
BEG RIP. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- ONDER

ZOEKSGERECHT - TOEPASSING VAN HET 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - GEEN 
VERPLICHTING OM IN DE BESLISSING MEL
DING TE MAKEN VAN HET VERDRAG. 

4° ONDERZOEKSGERECHTEN - TOE

PASSING VAN HET VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - GEEN VERPLICHTING OM IN DE 
BESLISSING MELDING TE MAKEN VAN HET 
VERDRAG. 

omschrijft hiermee nauwkeurig, onder 
vermelding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, de ernstige en uitzonder
Jijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid dermate raken dat de voor
lopige hechtenis moet worden gehand
haafd (1). 

2o Art. 5.3 Verdrag Rechten van de Mens 
dat het recht waarborgt om binnen 
een redelijke termijn berecht te wor
den of hangende het proces in vrijheid 
te worden gesteld, wordt niet geschon
den door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij de 
handhaving van de voorlopige hechte
nis wordt bevolen op grand van de 
vaststelling dat het deskundigenver
slag waarvan het belang evenredig is 
met de aanzienlijkheid van de verduis
terde bedragen, noodzakelijk is om de 
waarheid aan het licht te brengen en 
dat de deskundige zonder onverant
woorde vertraging zijn opdracht heeft 
uitgevoerd (2). 

3° en 4o Geen enkele wettelijke bepaling 
verplicht de onderzoeksgerechten ertoe 
in hun beslissingen melding te maken 
van het Verdrag Rechten van de Mens, 
zelfs als ze dit toepassen (3). 

(SERVAIS) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 3898) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 augustus 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

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

1 o Het arrest van de kamer van in be- doordat het arrest niet volledig ant-
schuldigingstelling dat wijst op de aan- woordt op de conclusie van eiser en dus 
zienlijkheid van de bedragen die de l-----------------
verdachte heeft verduisterd als zelf-
standig bewaarder voor rekening van 
een bankinstelling en een ziekenfonds, 
op het langdurig misbruik van het ver
trouwen van het publiek, op het groat 
aantal slachtoffers, op de ernstige ver
storing van de openbare orde en de 
omvang van het plaatselijk schandaal, 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1983 (A.C., 1983-84, 
nr. 38). 

(2) Zie Cass., 15 april 1981 (A.C., 1980-81, 
nr. 477) en cone!. O.IVI. 

(3) Zie Cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas., 1951, 
I, 762, en noot R.H.). 
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niet genoegzaam met redenen is om
kleed: 

Overwegende dat het middel, nu 
het een gebrek aan antwoord op de 
conclusie aanvoert, zonder aan te 
duiden op welke verweermiddelen 
het arrest niet heeft geantwoord, 
niet ontvankelijk is wegens onnauw
keurigheid; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5, 19 en 20 
van de wet van 20 april 1874, 

doordat het arrest de rechtsgronden 
van de voorlopige hechtenis miskent, 
daar de behoeften van het onderzoek 
geen wettelijke grondslag kunnen zijn 
voor de handhaving van de voorlopige 
hechtenis: 

Overwegende dat het arrest de 
gronden van de vordering van het 
openbaar ministerie, die strekte tot 
bevestiging van de beroepen be
schikking, overneemt « op basis van 
de daarin aangegeven gronden en 
wetsbepalingen alsook op basis van 
de gronden van deze vordering »; 

Overwegende dat de beroepen be
schikking vaststelt « ... dat er- nog 
steeds ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden voorhanden zijn 
die de openbare veiligheid raken en 
voortvloeien uit de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid 
van de verdachte, zoals onder meer 
de grootte van de verduisterde geld
bedragen (ongeveer 12.000.000 
frank), het misbruik van het ver
trouwen van het publlek over een 
periode van meer dan twee jaar, het 
aantal bedrogen slachtoffers, de ern
stige verstoring van de openbare or
de ... »; 

Dat luidens de vordering van het 
openbaar ministerie « verdachte, die 
op het platteland zelfstandig be
waarder was voor rekening van een 
bankinstelling en van een zieken
fonds, misbruik heeft gemaakt van 
het in hem gestelde vertrouwen 
door geschriften te vervalsen en met 
geld te knoe1en, zodanig dat de ver
duisterde geldsommen, die volgens 
zijn eerste bekentenissen ongeveer 
8.000.000 frank bedroegen, blijkens 

een eerste deskundigenverslag meer 
dan 12.000.000 frank belopen; ... dat 
er veel slachtoffers zijn die vooral in 
hun vermogen zijn aangetast door 
de aldus veroorzaakte schade; dat er 
ter plaatse een groot schandaal is 
ontstaan; ... dat het hier gaat om 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
die de openbare veiligheid dermate 
raken dat de voorlopige hechtenis 
van verdachte moet worden gehand
haafd »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
ter verantwoording van de beslis
sing om de voorlopige hechtenis te 
handhaven, wijst op de ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die 
de openbare veiligheid dermate ra
ken dat handhaving van de hechte
nis noodzakelijk is en die omstan
digheden omschrijft onder vermel
ding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat dit artikel het door het mis
drijf veroorzaakte schandaal niet ver
meldt als grond van de voorlopige hech
tenis en deze aileen verantwoord acht in 
de gevallen dat er vluchtgevaar bestaat 
of gevaar voor het begaan van nieuwe 
strafbare feiten, terwijl het arrest zich 
baseert op het ontstane schandaal en 
niet op de twee toegestane gevallen en 
derhalve niet naar behoren met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat artikel 5.1, c, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden de voorlo
pige hechtenis niet beperkt tot de 
twee in het middel vermelde geval
len, doch ze ook toestaat wanneer er 
aannemelijke redenen zijn om te 
vermoeden dat de verdachte een 
misdrijf heeft begaan, hetgeen het 
arrest vaststelt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van het vereiste van de rede
lijke termijn, vervat in artikel 5.3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « •.. dat ten deze het deskundi
genverslag waarvan het belang 
evenredig is met de grootte van de 
verspilde en verduisterde geldsom
men die thans ongeveer 12.000.000 
frank bedragen, een wezenlijk dos
siergegeven is dat noodzakelijk is 
om de waarheid aan het licht te 
brengen; dat niet blijkt dat de des
kundige zijn opdracht met een on
verantwoorde vertraging heeft uitge
voerd »; 

Overwegende dat het arrest op de 
hierboven aangehaalde gronden 
vaststelt dat de daden van onder
zoek die nodig zijn om de waarheid 
aan het licht te brengen, nog steeds 
aan de gang zijn en dat ze zonder 
verantwoorde vertraging worden 
verricht; dat, gelet op die vaststellin
gen, de in artikel 5.3 bedoelde rede
lijke termijn blijkbaar niet is over
schreden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat niet al de bepalingen waarvan toe
passing is gemaakt, in de beslissing zijn 
aangegeven, 

doordat het arrest niet verwijst naar 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden: 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijk bepaling de onderzoeksge
rechten ertoe verplicht in hun be
slissingen melding te maken van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, zelfs als ze dit 
toepassen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

24 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Stranard, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Resteau - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal. 

Nr. 143 

1 • KAMER - 25 oktober 1984 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BDRGERLIJKE ZAKEN -
ALGEMEEN BEKEND FElT. 

2° RECHTBANKEN - BDRGERLIJKE ZA

KEN - MOTIVERING - ALGEMEEN BEKEND 
FElT. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BDRGER
LIJKE ZAKEN - VERZEKERINGSOVEREEN
KOMST - VERZEKERING STOFFELIJKE SCHA
DE VOERTUIG - INDEPLAATSSTELLING VAN 
DE VERZEKERAAR IN DE RECHTEN EN 
RECHTSVORDERINGEN VAN DE VERZEKE
RINGNEMER TEGEN DE SCHADEVERWEKKER 
- BEDING VAN DE POLIS WAARBIJ VERHAAL 
VAN DE VERZEKERAAR TEGEN, MET NAME, 
DE HODDER VAN HET VOERTUIG IS D!TGE
SLOTEN - HODDER VAN HET VOERTUIG 
UITLEGG!NG. 

4° VERZEKERING VERZEKERINGS-

OVEREENKOMST - VERZEKERING STOFFE
LIJKE SCHADE VOERTU!G - INDEPLAATS
STELLING VAN DE VERZEKERAAR IN DE 
RECHTEN EN RECHTSVORDERINGEN VAN DE 
VERZEKERINGNEMER TEGEN DE SCHADEVER
WEKKER- BEDING VAN DE POLIS WAARBIJ 
VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR TEGEN, 
MET NAME, DE HODDER VAN HET VOERTUIG 
IS UITGESLOTEN- HODDER VAN HET VOER
TU!G - UITLEGGING. 

5° OVEREENKOMST 
KRACHT- BEGRIP 

VERBINDENDE 

1• en 2• Regelmatig met redenen om
kleed JS de beslissmg van de rechter 
die, om een conclus1e te beantwoorden1 
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de daarin vervatte beweringen tegen
spreekt op grand van een algemeen 
bekend feit; door het vermelden van 
een dergelijk feit doet de rechter geen 
uitspraak bij wege van algemene en 
als regel geldende beschikking en 
schendt hij derhalve art. 6 Ger. W. niet 
(1). (Art. 97 Gw.) 

3° en 4o Wanneer de partijen in een ver
zekeringsovereenkomst tot dekking 
van de stoffelijke schade aan een voer
tuig bepalen dat de verzekeraar, die 
ten gevolge van een ongeval de verze
keringnemer, eigenaar van het voer
tuig, heeft schadeloos gesteld, in de 
rechten en rechtsvorderingen van die 
verzekeringnemer tegen de schadever
wekker treedt, waarbij evenwel elk 
verhaal van de verzekeraar tegen, met 
name, de houder van dat voertuig is 
uitgesloten, wordt het begrip houder 
niet uitgelegd op een wijze die met de 
zin en de draagwijdte van het woord 
onverenigbaar is, door het arrest dat 
oordeelt dat de feitelijke heerschappij 
over het voertuig, die in het houden 
ervan besloten ligt, niet noodzakelijk 
door de houder zelf moet worden uit
geoefend, maar ook door een derde kan 
worden uitgeoefend; aldus miskent het 
arrest de bewijskracht niet van het be
ding (2) van de overeenkomst dat het 
verhaal van de verzekeraar tegen de 
houder van het voertuig uitsluit (3). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

5o De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die daaraan het gevolg toekent 
dat zij, in zijn uitlegging, wettig heeft 
tussen partijen (4) en t.a.v. derden die 
zij tot voordeel strekt (5). (Artt. 1121, 
1134 en 1165 B.W.) 

(« GROEP EAGLE STAR , N.V. 
T. NERI, MAZZOCCO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7124) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1982 
door het Hof van Beroep te Luik ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest erop wijst, ener
zijds, dat eiseres van de verweerders de 
terugbetaling vorderde van de bedragen 
die zij als verzekeraar « stoffelijke scha
de » had betaald ten gevolge van een on
geval waarbij op 22 mei 1973 het voer
tuig van de heer Bruno (haar verzeker
de) was betrokken, terwijl dat voertuig 
werd bestuurd door de verweerder Maz
zocco, werkmeester in de garage van de 

-------------------( eerste verweerder Neri aan wie het voer
tuig was toevertrouwd, en, anderzijds, 
dat luidens de verzekeringspolis 
(nr. 188.147) d.d. (3 augustus 1972) van 
geintimeerde (thans eiseres) : 1) artikel 
19 van titel II het verhaal uitsluit dat zij 
thans uitoefent tegen een verzekerde en 
de gerechtigde bestuurder; 2) de aanhef 
van titel II bepaalt dat behoudens bijzon
dere afwijkingen de bepalingen van titel 
I toepasselijk zijn; 3) in de aanhef van ti
tel I de verzekerde wordt omschreven 
als ieder persoon wiens burgerrechte
lijke aansprakelijkheid door het contract 
gedekt is, en 4) artikel 3, titel I, bepaalt 
dat de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid gedekt is « van iedere houder en be
stuurder van het hierna omschreven 

(1) Zie Cass., 11 maart 1983, A.R. nr. 3725 
(A.C., 1982-83, nr. 386); zie ook « Over de 
Rechtsstaat », plecht. openingsrede van proc.
gen. Duman, voor het Rof van 3 sept. 1979, 
nr. 23. 

(2) Ret in het arrest gebruikte woord « be
ding » wordt in zijn algemene betekenis ge
hanteerd, te weten een bijzonder bepaling of 
stipulatie van ene publieke of private akte. 

Ret stemt derhalve overeen met een gedeel
te van de akte, nu enkel de miskenning van de 
bewijskracht van een akte een schending kan 
uitmaken van de door eiseres aangevoerde 
artt. 1319, 1320 en 1322 B.W. 

(3) Over het begrip houder in de zin van art. 
3 W.A.M.-wet, zie Cass., 4 juni 1982, A.R. 
nr. 3143 (A.C., 1981-82, nr. 593) en 17 sept. l------------------
1982, A.R. nr. 3429 (ibid., 11982-83, nr. 45). 
Over dat begrip in de zin van art. 3 Benelux
Overeenkomst van 24 mei 1966 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, zie Cass., 23 maart 1982, 
A.R. nr. 5907 (A.C., 1981-82, nr, 440) en de noot 
1, evenals voornoemd arrest van 17 sept. 1981, 
A.R. nr. 3429. 

(4) Cass., 29 feb. 1984, A.R. nr. 3296 
(A.C., 1983-84, nr. 366). 

(5) Overeenkomsten kunnen derden nooit 
tot nadeel strekken; zij kunnen hun soms tot 
voordeel strekken overeenkomstig artt. 1121 
en 1165 B.W. Dat is ten deze het geval. 
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voertuig met uitzondering van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van hen 
die zich door diefstal of geweldpleging 
de macht over het motorrijtuig hebben 
verschaft », en tot staving van zijn be
schikkende gedeelte beslist dat de twee
de verweerder - toen hij op 22 mei 
1973, dag van het ongeval, het voertuig 
van de verzekerde van eiseres bestuur
der - een « gerechtigde bestuurder » (in 
de zin van de voormelde bepalingen van 
bedoelde verzekeringsovereenkomst) was 
waartegen het verhaal van eiseres niet 
kan worden aangenomen of uitgesloten 
was, op grond dat, behoudens anderslui
dende bepaling, het toevertrouwen van 
zijn voertuig aan een garagehouder voor 
een onderhoud de toestemming impli
ceert om het voertuig te testen ten einde 
de werking ervan na te gaan en dat die 
toestemming, nu het gaat om een garage 
met verschillende personeelsleden, niet 
beperkt blijft tot de baas aan wie het 
voertuig is toevertrouwd; dat eiseres op 
bladzijde 4 van haar conclusie trouwens 
erkent dat haar verzekerde die « stilzwij
gende toestemming >> had gegeven; dat 
zij tevergeeft betoogt dat daarvan mis
bruik was gemaakt nu Ferdinand Neri 
(thans eerste verweerder) heeft gezegd 
dat hij Mazzocco (thans tweede verweer
der) ongeveer vijftien minuten v66r de 
testrit tijdens welke het ongeval is ge
beurd en « tijdens zijn werk >> het bevel 
daartoe heeft gegeven, en dat in die om
standigheden niet kan worden betoogd 
dat het voertuig op het ogenblik van de 
feiten « buiten medeweten » van zijn ei
genaar werd bestuurd, 

terwijl eiseres in haar appelconclusie, 
die alle vorige conclusies verving, erop 
heeft gewezen dat naar luid van artikel 
19 van titel II van de algemene voor
waarden van de verzekeringsovereen
komst « stoffelijke schade >>, bedoeld in 
het arrest, en gelet op artikel 25, 8, van 
titel I van dezelfde algemene voorwaar
den, hij die het verzekerde voertuig be
stuurt « buiten medeweten >> van de ver
zekeringnemer, ook al is er geen diefstal 
of geweldpleging, niet als gerechtigde be
stuurder kon worden beschouwd, en pre
ciseerde dat ten deze de stilzwijgende 
toestemming die haar verzekerde Bruno 
aan de eerste verweerder (de garagehou
der Neri) zou hebben gegeven, niet enkel 
« intuitu personae >> was gegeven en niet 
aan een derde kon worden overgedragen, 
maar ook beperkt was tot het geval 
waarin het voertuig noodzakelijk moest 
worden getest, wat uitgesloten was aan
gezien de garagehouder enkel een ge-

woon « motoronderhoud >> (olie verver
sen, smeren) moest uitvoeren waarvoor 
een testrit overbodig was; het arrest dat 
in algemene bewoordingen beslist dat 
« behoudens andersluidende bepaling het 
toevertrouwen van zijn voertuig aan een 
garagehouder voor een onderhoud de 
toestemming impliceert om het voertuig 
te testen ten einde de werking ervan na 
te gaan >> en zulks zonder in concreto na 
te gaan of, gelet op de bovenvermelde 
conclusie van eiseres, het onderhoud 
waarvoor haar verzekerde zijn voertuig 
aan de eerste verweerder had toever
trouwd normalerwijze a! dan niet een 
testrit vereiste, op onwettige wijze bij al
gemene en verordenende beschikking 
uitspraak doet (schending van artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek) en, ander
zijds, niet antwoordt op het vorenvermel
de middel uit de appelconclusie van eise
res ten betoge dat de garagehouder en 
zijn ondergeschikte enkel de toestem
ming hadden - althans de stilzwijgende 
toestemming - om een voertuig te be
sturen wanneer zij aan dat voertuig her
stellingen moeten uitvoeren waarbij een 
testrit gebruikelijk is en niet bij een ge
woon onderhoud waarbij een testrit over
bodig is, en derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); het arrest bo
vendien dcor, na vermelding van die al
gemene regel, erop te wijzen « dat 
gei:ntimeerde op bladzijde 4 van haar 
conclusie overigens erkent dat haar ver
zekerde die stilzwijgende toestemming 
had gegeven », de zin en/of draagwijdte 
van de appelconclusie miskent « die alle 
vroegere conclusies van eiseres opheft », 
welke eiseres integendeel op bovenver
melde bladzijde 4 van haar conclusie be
toogde dat de eventuele stilzwijgende 
toestemming van haar verzekerde met 
betrekking tot het besturen van het voer
tuig door de garagehouder Neri niet kon 
gelden voor een testrit waarvan niet was 
aangetoond dat ze « noodzakelijk » was 
na een gewoon motoronderhoud (olie ver
versen en smeren), en derhalve de be
wijskracht van de bewoordingen op blad
zijde 4 van de voormelde appelconclusie 
van eiseres miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek): 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de eigenaar van het veron
gelukte voertuig bij eiseres een ver
zekeringsovereenkomst had geslotEm 
om het risico van stoffelijke schade 
aan dat voertuig, met name ten ge-
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volge van een ongeval, te dekken, 
en dat ingevolge artikel 19 van titel 
II van die overeenkomst, eiseres in 
de rechten en rechtsvorderingen 
van de verzekeringnemer tegen ie
der voor de schade aansprakelijke 
persoon was getreden, behalve met 
name tegen een verzekerde en te
gen de gerechtigde bestuurder; 

Overwegende dat eiseres voor het 
hof van beroep betoogde dat de ver
weerder Mazzocco, ondergeschikte· 
van de verweerder Nerie aan wie de 
verzekeringnemer zijn voertuig had 
toevertrouwd, op het ogenblik van 
het ongeval dat voertuig zonder toe
stemming bestuurde en dat zij der
halve het verhaal bepaald bij artikel 
19 van de verzekeringspolis tegen 
hem kon uitoefenen; 

Dat eiseres tot staving van haar 
aanspraken op bladzijde 4 van de in 
het middel aangewezen appelconclu
sie aanvoerde dat de verweerder 
Mazzocco « een bestuurder was zon
der toestemming, dat wil zeggen de 
bestuurder die het verzekerde voer
tuig bestuurt buiten medeweten van 
de verzekeringnemer zonder dat 
diefstal of geweld was gepleegd ... , 
aangezien die toestemming een per
soonlijk karakter heeft en dus intui
tu personae wordt gegeven, zelfs 
wanneer dat stilzwijgend gebeurt, 
en in beginsel door de gerechtigde 
bestuurder niet mag worden overge
dragen aan een derde; ... dat (de ver
zekeringnemer) zijn voertuig op 22 
mei 1973 's morgens voor een onder
houd - olie verversen, smeren -
en niet voor een herstelling had bin
nengebracht; dat een gewoon onder
houd logischerwijze geen testrit ver
eist; dat een ongeval bovendien te 
17 h 30 gebeurde, dus in principe 
buiten de openingsuren van de gara
ge van (de verweerder) Neri; (dat) 
de eventuele toestemming van de 
(verzekeringnemer) enkel stilzwij
gend was en derhalve zo beperkt 
mogelijk, dat wil zeggen beperkt tot 
de gevallen waarin een testrit abso
luut noodzakelijk was »; 

Overwegende dat het arrest die 
conclusie beantwoordt door te zeg-

gen dat, behoudens andersluidende 
verduidelijking, het toevertrouwen 
van zijn voertuig aan een garage
houder voor een onderhoud de toe
stemming impliceert om het voer
tuig te testen ten einde de werking 
ervan na te gaan en dat die toe
stemming, nu het gaat om een gara
ge met verschillende personeelsle
den, niet beperkt blijft tot de baas 
alleen aan wie het voertuig is toe
vertrouwd; 

Overwegende dat het arrest aldus 
geen uitspraak doet bij algemene en 
verordenende beschikking maar een 
algemeen bekend feit aanhaalt dat 
de beweringen van eiseres tegen
spreekt; dat dit antwoord voldoet 
aan het vormvereiste van artikel 97 
van de Grondwet; 

Overwegende dat het arrest voor 
het overige, door te oordelen dat ei
seres erkent dat de verzekeringne
mer « die stilzwijgende toestem
ming » had gegeven, uit de genoem
de conclusie afleidt dat eiseres heeft 
erkend dat de verzekeringnemer 
een beperkte toestemming had kun
nen geven en dat die toestemming 
stilzwijgend was; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres niet uitlegt op een wijze 
die nlet verenigbaar is met haar zin 
en draagwijdte en derhalve haar be
wijskracht niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1121, 1134, 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest erop wijst, enerzijds 
dat eiseres van de verweerders de terug
betaling vorderde van de bdragen die zij 
als verzekeraar « stoffelijke schade » had 
betaald ten gevolge van een ongeval 
waarbij op 22 mei 1973 het voertuig van 
de heer Bruno (haar verzekerde) was be
trokken, terwijl dat voertuig werd be
stuurd door de verweerder Mazzocco, 
werkmeester in de garage van de eerste 
verweerder Neri aan wie het voertuig 
was toevertrouwd, en anderzijds, dat lui
dens de verzekeringspolis (nr. 188.147) 
d.d. (3 augustus 1972) van gei:ntimeerde 
(thans eiseres) : 1) artikel 19 van titel II 
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het verhaal uitsluit dat zij thans uitoe
fent tegen een verzekerde en de gerech
tigde bestuurder; 2) de aanhef van titel 
II bepaalt dat behoudens bijzondere af
wijkingen de bepalingen van titel I toe
passelijk zijn; 3) in de aanhef van titel I 
de verzekerde wordt omschreven als ie
der persoon wiens burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door het contract gedekt 
is, en 4) artikel 3, titel I, bepaalt dat de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid ge
dekt is « van iedere houder van het hier
na omschreven voertuig met uitzonde
ring van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van hen die zich door diefstal of 
geweldpleging de macht over het motor
rijtuig hebben verschaft », en tot staving 
van zijn beschikkende gedeelte beslist 
dat het verhaal van eiseres niet tegen de 
eerste verweerder kan worden uitgeoe
fend, noch tegen hem persoonlijk noch 
tegen hem als burgerrechtelijk aanspra
kelijke voor Mazzocco, op grand dat de 
eerste verweerder, volgens eiseres, de 
bewaarder van het voertuig was en der
halve, a fortiori, de houder, waarbij die 
uitdrukking in dit geval in de meest rui
me betekenis moet worden begrepen; dat 
het voertuig hem voor onderhoud was 
toevertrouwd zodat hij er de Ieiding en 
het toezicht over had, zelfs als hij op het 
precieze tijdstip van het ongeval het 
voertuig niet bestuurde en dat de eerste 
verweerder, nu hij aldus « houder van 
het voertuig >> was, derhalve « verze
kerd >>was, 

terwijl, zoals het arrest overigens er
kent, de rechten van de partijen moeten 
worden beoordeeld op grand van de ver
zekeringspolis « stoffeliJ ke schade >>, po
lis nr. 188.147 van 3 augustus 1972, tus
sen eiseres en haar verzekerde, de heer 
Paul Bruno, in wiens rechten zij was ge
treden; terwijl, in de zin van de bepalin
gen van artikel 3 van titel I van de alge
mene voorwaarden van die overeen
komst, de houder van het verzekerd 
voertuig degene is die het voertuig " be
stuurt » met toestemming of voor reke
ning van een derde, die het voertuig een 
ogenblik in bezit heeft en daarover de 
feitelijke heerschappij uitoefent; de gara
gist die persoonlijk het verzekerde voer
tuig bestuurt dat hem voor onderhoud is 
toevertrouwd, of zich door zijn monteur 
laat rijden, als houder in de zin van de 
genoemde bepalingen moet worden be
schouwd, wat echter niet het geval is 
wanneer de garagehouder, die enkel be
waarder van het verzekerde voertuig is 
en het aan de eigenaar moet teruggeven, 
en die bij een testrit tijdens welke een 

ongeval gebeurt, het verzekerde voertuig 
niet bestuurt en zich niet laat rijden 
door zijn monteur die de testrit moet 
doen, omdat die garagehouder het cor
pus, de heerschappij of de feitelijke 
macht over dat voertuig niet heeft be
houden dat op dat ogenblik uitsluitend 
aan zijn ondergeschikte is toevertrouwd 
die het voertuig, na afloop van de testrit 
waarvoor het hem werd toevertrouwd, 
aan zijn werkgever moet teruggeven; het 
arrest, door aan de eerste eiser de hoe
danigheid van houder en derhalve van 
verzekerde van eiseres toe te kennen, 
wat haar verhaal tegen hem uitsluit, op 
grand dat de eerste verweerder « be
waarder » van het hem voor een onder
houd toevertrouwde voertuig was en dat 
hij « de Ieiding en het toezicht • erover 
uitoefende, ook al bestuurde hij het niet 
op het ogenblik van het ongeval, nu ove
rigens vaststaat dat hij die bestuurder 
niet vergezelde aangezien hij tijdens de 
bewuste testrit niet in het voertuig had 
plaatsgenomen en hij derhalve de heer
schappij of de feitelijke macht over dat 
voertuig niet had behouden, het begrip 
houder bedoeld in artikel 3 van titel I 
van de door de heer Bruno op 3 augustus 
1972 bij eiseres gesloten verzekerings
overeenkomst (polis nr. 188.147} een uit
gebreide draagwijdte en een zin geeft 
die zij niet heeft en de bewijskracht van 
de bewoordingen van genoemd artikel 
miskent (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek}, en derhalve, door verder te be
slissen dat de eerste verweerder nu hij 
zo houder van het voertuig was, ook een 
« verzekerde • was tegen wie eiseres 
geen verhaal kon uitoefenen, eveneens 
de verbindende kracht tussen de partijen 
en ten aanzien van derden miskent van 
de bepalingen die het overneemt uit de 
algemene voorwaarden van de bovenver
melde verzekeringsovereenkomst die het 
verhaal van de verzekeringsmaatschap
pij uitsluiten tegen de verzekerde « die 
op het ogenblik van het ongeval houder 
is van het voertuig » (schending van de 
artikelen 1121, 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek}: 

Overwegende dat artikel 19 van ti
tel II van de verzekeringsovereen
komst die tussen eiseres en de eige
naar van het beschadigde voertuig 
werd aangegaan, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste middel, het 
verhaal van eerstgenoemde tegen 
een verzekerde uitsluit; 
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Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, hoewel die verzekerings
overeenkomst enkel de stoffelijke 
schade aan het in de polis omschre
ven voertuig dekt en niet de daar
mee eventueel verbonden burger
rechtelijke aansprakelijkheid, de 
omschrijving van de verzekerde in 
de algemene voorwaarden van titel I 
betr~ffende de verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, · 
en ook artikel 3 van die titel, in dit 
geval toepasselijk zijn krachtens de 
aanhef van titel II van dezelfde 
overeenkomst; 

Dat de verzekerde in de aanhef 
van titel I wordt omschreven als ie
dere persoon wiens burgerrechte
lijke aansprakelijkheid door het 
contract is gedekt; 

Dat artikel 3 van titel I bepaalt 
dat de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid gedekt is, met name, van ie
dere houder en van iedere bestuur
der van het hierna omschreven 
motorrijtuig, met uitzondering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van hen die zich, door diefstal 
of geweldpleging, de macht over het 
motorrijtuig hebben verschaft; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, daaruit afleidt dat eiseres 
het verhaal omschreven in artikel 
19 van titel II van de verzekerings
polis niet kan uitoefenen tegen een 
houder van een beschadigd voertuig, 
aangezien de houder in de zin van 
die polis de hoedanigheid van verze
kerde heeft; 

van de feitelijke heerschappij over 
dat voertuig niet noodzakelijk impli
ceert dat de genoemde houder die 
feitelijke heerschappij zelf moet uit
oefenen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verzekeringnemer op de 
dag van de feiten zijn voertuig voor 
onderhoud aan de eerste verweer
der, de garagehouder Neri, had toe
vertrouwd, dat laatsgenoemde de 
tweede verweerder Mazzocco, werk
meester in zijn garage, had opgedra
gen een testrit met het voertuig te 
verrichten tijdens welke het litigieu
ze ongeval is gebeurd; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen blijkt dat de verweerder Neri, 
op het ogenblik van het ongeval, de 
feitelijke heerschappij over het be
schadigde voertuig niet door zichzelf 
maar door zijn ondergeschikte Maz
zocco uitoefende; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat de verweerder 
Neri op het ogenblik van het onge
val houder van het verzekerde voer
tuig was in de zin van artikel 3 van 
titel I van de verzekeringspolis, van 
het in dit contractueel beding ver
melde woord « houder » geen uitleg
ging geeft die onverenigbaar is met 
zijn zin en zijn draagwijdte en der
halve de bewijskracht van dat be
ding niet miskent; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, door te beslissen dat de 
verweerder Neri, nu hij houder was 
van het in de verzekeringsovereen

Dat eiseres het arrest enkel ver- komst aangewezen voertuig, als dus
wijt dat het oordeelt dat de verweer- danig een verzekerde was waarte
der Neri als bewaarder van het gen geen verhaal als omschreven in 
voertuig ook houder is, hoewel uit artikel 19 van titel II van die over
de vaststellingen van het hof van eenkomst kon worden uitgeoefend, 
beroep blijkt dat die verweerder bij aan de verzekeringspolis de gevol
het litigieuze ongeval niet in het gen toekent die zij, in zijn uitleg
door zijn werkmeester Mazzocco be- ging, wettig heeft tussen de partijen 
stuurde voertuig had plaatsgenomen en ten aanzien van derden die zij 
en dat hij derhalve, volgens eiseres, tot voordeel strekt; dat het aldus de 
de feitelijke heerschappij over het verbindende kracht van de genoem-
voertuig niet had behouden; de polis niet miskent; 

Overwegende dat de uitoefening Dat het middel niet kan worden 
door de houder van een voertuig. aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de door de Bestendige Deputatie van 
voorziening; veroordeelt eiseres in de Provincieraad van Luxemburg 
de kosten. gewezen; 

25 oktober 1984 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Helvetius - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 144 

1' KAMER - 25 oktober 1984 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE PROVINCIEBELASTIN
GEN - BEZWAARSCHRIFT VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE - BESLISSING VAN DE BE
STENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
RAAD - VERWERPING VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT - MOTIVERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEMEENTE- EN PROVINCIE
BELASTINGEN - DIRECTE PROVINCIEBELAS
TINGEN- BEZWAARSCHRIFT VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE - BESLISSING VAN DE BE
STENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
RAAD - VERWERPING VAN HET BEZWAAR
SCHRIFT. 

1° en 2° Het Hof kan geen toezicht uitoe
fenen op de wettigheid van de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad en die beslissing is 
derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed, wanneer zij het bezwaar
schrift van een belastingplichtige te
gen de aanslag in een directe provin
ciebelasting verwerpt op grand van 
een « beslissing » van dezelfde besten
dige deputatie die niet onder de stuk
ken van de rechtspleging voorkomt. 

(PICARD T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 673 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 februari 1984 

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van het algemeen rechtsbegin
sel vervat in artikel 6 van het Gerechte
lijk Wetboek, uitgevaardigd bij de wet 
van 10 oktober 1967, volgens hetwelk de 
rechter de hem voorgelegde zaken geval 
per geval moet onderzoeken, van het al
gemeen beginsel van het betrekkelijk 
karakter van het gezag van gewijsde 
vervat in artikel 23 van het Gerechtelijk 
Wetboek, uitgevaardigd bij de wet van 10 
oktober 1967, van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, en voor 
zoveel nodig uit de schending van artikel 
1 van de wet van 22 juni 1865 inzake de 
bevoegdheid van de bestendige deputa
ties om te beslissen over de bezwaar
schriften inzake rechtstreekse belastin
gen, van artikel 8 van de wet van 5 juli 
1871 houdende wijzigingen van de belas
tingwetten en van artikel 66 van de Pro
vinciewet van 30 april 1836, 

doordat de bestreden beslissing het 
bezwaarschrift van de thans eisende par
tij verwerpt en daarbij verwijst << naar 
de beslissing van 3 maart 1983 van de 
bestendige deputatie om zonder meer de 
aangenomen verordening toe te passen, 
te weten het belasten met 5.000 frank 
van de agentschappen die een persoon 
tewerkstellen »; 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, 
ingevolge het algemeen rechtsbeginsel 
vervat in artikel 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de zaken die hem worden voor
gelegd geval per geval moet onderzoe
ken, hetgeen impliceert, gelet op het be
ginsel van het betrekkelijk karakter van 
het gezag van gewijsde, dat hij zijn be
slissing niet kan gronden op de beslissin
gen in zaken die met het bij hem aan
hangig gemaakte geschil niets uitstaan
de hebben; 

tweede onderdeel, ingevolge het alge
meen beginsel van het recht van verdedi
ging, de thans eisende partij in het bezit 
had moeten worden gesteld van de be
slissing van 3 maart 1983 waarop de be
streden beslissing uitdrukkelijk is ge
grond: 

Overwegende dat de bestreden be
slissing het bezwaarschrift van eise
res ongegrond verklaart, met name 
op grond van « een beslissing van 3 
maart 1983 van de bestendige depu
tatie de aangenomen verordening 
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zonder meer toe te passen, te weten 
het belasten met 5.000 frank van de 
agentschappen die een persoon 
tewerkstellen »; 

Overwegende dat de genoemde 
beslissing niet behoort tot de stuk
ken van de rechtspleging en dat het 
Hof derhalve de wettigheid van de 
bestreden beslissing niet kan na
gaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Namen. 

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Blontrock, Brussel; Van Ommeslaghe. 

Op dezelfde dag is onder A.R. nr. F 674 F 
een arrest in dezelfde zin gewezen op het cas
satieberoep van de eiser Kler tegen de bes!is
sing in zijn zaak van dezelfde datum van de 
bestendige deputatie van de provincieraad van 
dezelfde verweerster. 

Nr. 145 

1' KAMER - 25 oktober 1984 

van een provincieraad, inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen, 
wordt ingesteld door een gevolmachtig
de, zelfs een advocaat maar geen advo
caat bij het Hoi van Cassatie, moet de 
volmacht worden gevoegd bij de ver
klaring van cassatieberoep of ter grit
fie van het Hoi worden neergelegd 
binnen de bij art. 420bis, tweede lid, 
Sv. gestelde termijn (1). (Art. 4 wet 22 
jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 1865; art. 
13 wet 5 juli 1871; art. 16 wet 22 juni 
1877.) 

(PETERS T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 675 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 juni 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vinciale Raad van Luxemburg gewe
zen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de verklaring van cassatie
beroep door een gevolmachtigde werd 
gedaan, zonder dat de volmacht aan de 
verklaring was gehecht of aan het Hof 
werd overgelegd binnen de bij artikel 
420bis, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849, dat toepasselijk is in zaken 
van directe provincie- en gemeente
belastingen ingevolge de artikelen 2 
van de wet van 22 juni 1865, 13 van 
de wet van 5 juli 1871 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, de verklaring 
van cassatieberoep gedaan wordt 
« in persoon of door een gevolmach
tigde »; 

Overwegende dat de lasthebber 
VOORZIENING IN CASSATIE - voRM van zijn volmacht moet doen blijken 

- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN - en te dien einde, de VOlmacht, in
DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS- dien ze niet aan de Verklaring is ge
TINGEN - CASSATIEBEROEP INGESTELD hecht, ter griffie van het Hof moet 
DOOR EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS EEN indienen binnen de bij artikel 
ADVOCAAT, TEGEN EEN BESL!SSING VAN DE 420bis, tweede lid, van het Wetboek 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVIN-I----------.-------------------------
CIERAAD. 

Wanneer het cassatieberoep tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 

(1) Zie Cass., 22 jan. 1982, A.R. nr. F 930 N 
(A.C., 1981-82, nr. 312) en 17 dec. 1982, A.R. 
nr. F 1072 N (ibid., 1982-83, nr. 237). 
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van Strafvordering bepaalde ter
mijn, ten einde het Hof in de moge
lijkheid te stellen de geldigheid en 
de draagwijdte ervan te beoordelen; 

Overwegende dat, nu deze rechts
vorm niet is nageleefd, het cassatie
beroep niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de stukken die in eisers 
naam zijn verstuurd en op 23 okto
ber 1983, buiten de voormelde wette
lijke termijn, op de griffie zijn ont
vangen, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

25 oktober 1985 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Kreit- Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 146 

1' KAMER - 26 oktober 1984 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TING EN - DIRECTE GEMEENTEBELAS
TING - BEZWAARSCHRIFT - VERPL!CHTING 
VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE OM ZELF 
NA TE GAAN WELK TAKSREGLEMENT TOE
PASSELIJK IS - BEGRIP. 

te zijn door de conclusie van de ge
meente, na te gaan welke verordening 
tot rechtsgrond voor de betwiste belas
ting dient en of deze verordening de 
aanslag naar recht verantwoordt (1). 
(Art. 1 wet van 22 juni 1865; art. 136 
Gemeentewet.) 

2" Het recht van verdediging wordt niet 
miskend door de bestendige deputatie 
die, recht doende op een regelmatig 
bezwaar tegen een directe gemeente
belasting, de juiste verordening in de 
plaats stelt van die welke door de ge
meente is aangegeven, zonder de par
tijen vooraf op te roepen of hun van 
de gerezen vraag kennis te geven (2). 

(HEYMANS-FRANCKART T. GEMEENTE DILBEEK) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1142 N) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 17 maart 1983 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
bant; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het beginsel van het verbod 
van de reformatio in pejus, « zoals onder 
meer neergelegd in artikel 17 », en de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat de bestreden beslissing, na 
vastgesteld te hebben dat het bezwaar 
van eiser gegrond was, ambtshalve en 
zonder tegensprekelijk debat de toepas
sing van een zwaardere belastingveror
dening substitueert, 

terwijl de rechter, uitspraak doende op 
het bezwaar van de betrokkene, de opge
legde maatregel niet vermag te verzwa
ren (schending van het beginsel van het 
verbod van de reformatio in pejus), 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE BELASTINGEN - BE
ZWAARSCHRIFT - BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN EEN PROVINCIERAAD - BESLISSING 
WAARBIJ DE JUISTE VERORDENING IN DE 1------------------
PLAATS WORDT GESTELD VAN DIE WELKE 
DOOR DE GEMEENTE WAS AANGEGEVEN -
GEEN KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN -
GEEN MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING. 

1" De bestendige deputatie van de pro
vincieraad, waarbij een regelmatig 
bezwaarschrift tegen een directe ge
meentebelasting aanhangig is, heeft de 
macht en de plicht, zonder gehouden 

(1} Raadpl. Cass., 9 juni 1976 (A.C., 1976, 
1127). 

(2} Over de regel dat partijen niet behoeven 
te worden opgeroepen voor de behandeling 
van belastinggeschillen die aan de bestendige 
deputatie zijn onderworpen, zie Cass., 13 nov. 
1978 (A. C., 1978-79, 307). Het recht van verdedi
ging zou echter miskend zijn als de bestendige 
deputatie haar beslissing gegrond had op stuk
ken die de eiser niet had kunnen raadplegen 
(Cass., 26 jan. 1977, ibid., 1977, 590). 
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en terwijl de rechter niet vermag, zon
der contradictoir debat, ambtshalve een 
rechtsgrond in de plaats te stellen van 
een andere (schending van de rechten 
van de verdediging) : 

Overwegende dat de bestreden be
slissing uitspraak doet over de be
zwaren door eiser ingediend tegen 
de aanslagen in de wegenbelasting 
hem opgelegd door verweerster voor 
het dienstjaar 1980, artikel 00827, en 
vervolgens voor het dienstjaar 1981, 
artikel 00713; 

Overwegende dat eiser geen grief 
aanvoert tegen de beslissing dat het 
bezwaar voor het dienstjaar 1981 
buiten de wettelijke termijn is inge
diend; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing ten aanzien van het be
zwaar tegen de aanslag voor het 
dienstjaar 1980 luidt als volgt: « Het 
bezwaar ( ... ) wordt ingewilligd in zo
verre dat de aanslag in de belasting 
client te gebeuren op basis van de 
verhaalbelastingreglementen van 13 
juli 1971 van de vroegere gemeente 
Itterbeek, dat de aanslag in de be
lasting voor het dienstjaar 1980 als 
een derde annulteit geldt »; 

Overwegende dat de beslissing 
geen bedrag vermeldt en het bedrag 
van de aanslag voor het betrokken 
jaar niet verhoogt; 

Dat het middel opkomt tegen een 
niet bestaande beslissing en in zo
verre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie die recht doet op een re
gelmatig bezwaar tegen een aanslag 
in de directe gemeentebelastingen, 
bevoegd en verplicht is ambtshalve 
na te gaan welke verordening tot 
rechtsgrond voor de betwiste belas
ting strekt, alsook of deze verorde
ning de aanslag wettelijk verant
woordt; dat zij eventueel de juiste 
verordening in de plaats moet stel
len van die welke door de gemeente 
verkeerdelijk is aangegeven; 

Dat de bestendige deputatie niet 
verplicht is, wanneer zij de hiervo
ren bedoelde beslissing ambtshalve 
wil nemen, de partijen vooraf op te 

roepen of hun van de gerezen vraag 
kennis te geven; dat zij aldus het 
recht van verdediging niet schendt; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

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

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

26 oktober 1984 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Tournicourt, Brussel. 

Nr. 147 

1 • KAMER - 26 oktober 1984 

1° SCRIP, SCHEEPV AART - VERVOER 

OVER ZEE - COGNOSSEMENT - VORDERING 
VAN GESUBROGEERDE VERZEKERAAR VAN 
DE VERKOPER TEGEN DE ZEEVERVOERDER, 
DIE TEVENS DOOR DE COGNOSSEMENTHOU
DER WORDT GEDAGVAARD - NIET ONTVAN
KELIJK. 

2° HOOFDELIJKHEID 
SCHULDEISERS - BEGRIP. 

HOOFDELIJKE 

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING. 

1o Art. 89 Zeevaartwet staat eraan in de 
weg dat, wanneer de houder van het 
cognossement tegen de zeevervoerder 
een vordering tot vergoeding van te
kort of averij instelt, tevens dezelfde 
vordering wordt ingesteld door de ver
koper of door de verzekeraar die, door 
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hem te vergoeden, in zijn rechten is 
getreden (1). 

2° Wanneer de rechter, ter zake van te
kort en averij van over zee vervoerde 
goederen, vaststelt dat de zeevervoer
der tot vergoeding is gedagvaard zowel 
door de koper, derde houder van het 
cognossement, als door de gesubro
geerde verzekeraars van de verkopers, 
kan hij uit de voor hem vastgestelde 
onderlinge 'verhoudingen tussen de 
partijen niet wettig afleiden dat de 
cognossementhouder en de verzeke
raars hoofdelijke schuldeisers van de 
zeevervoerder zijn. 

3° Wanneer in zake vervoer over zee de 
verjaring ten aanzien van de verzeke
raar is gestuit, kan de rechter slechts 
beslissen dat die stuiting tot voordeel 
strekt van de cognossementhouder, als 
hij uit de gegevens van de zaak op 
wettige wijze kan afleiden dat de cog
nossementhouder en de verzekeraar 
hoofdelijke schuldeisers waren. (Art. 
1199 B.W.) 

(« UNAMAR » N.V. T. « COSMOPLATICA E. 
EFI'HYMIADES S.A. » E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4198) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat uit het arrest en 
uit het beroepen vonnis waarnaar 
het verwijst, blijkt: (1} dat Union 
Carbide Belgium aan eerste ver
weerster 132 drums Niax TDI ver
kocht volgens factuur van 7 maart 

(1) Zie Cass., 9 sept. 1966 (A.C., 1967, 32) en 
de noot E.K., en 14 mei 1981, A.R. nr. 3012 
(ibid., 1980-81, nr. 525); ROBERT DE SMET, « Du 
droit a l'indemnite du chef de manquant ou 
d'avarie en matiere de transport sous connais
sement », in Rev. cit. de jurispr. beige, 1968, 
biz. 126 tot 140; R. ROLAND en M. HUYBRECHTS, 
<< Maritiem recht - Overzicht van rechtspraak 
(1960-1967) », in Tijdschrift voor Privaatrecht, 
1968, biz. 459 e.v., nr. 23; J. HEENEN en J. LIBOU· 
TON, « Examen de jurisprudence (1966 a 1978). 
Le droit maritime », in Rev. cit. de jurispr. bei
ge, 1979, biz. 219 en 220; L. FREDERICQI Hand
hoek van Belgisch Handelsrecht, III, 1980, 
nr. 1788, biz. 401 en 402. 

1973; (2} dat eiseres op 8 maart 1973 
te Antwerpen een cognossement 

. voor vervoer van de drums naar 
Thessaloniki uitgaft; (3) dat de ver
scheepte goederen op 5 april 1973 
aan de douane te Thessaloniki wer
den afgeleverd met tekort en averij; 
(4) dat de verzekeraars van de goe
deren een bedrag van 587.134 frank 
voor het tekort en de averij uitkeer
den aan Union Carbide Belgium, 
met subrogatie in alle rechten tegen 
aansprakelijke derden; (5} dat, bij 
exploot van 22 september 1978, eer
ste verweerster, als cognossement
houder, en de andere verweersters, 
als verzekeraars die verklaarden in 
de rechten te zijn getreden van de 
ladingbelanghebbende, eiseres met 
anderen hebben gedagvaard tot ver
goeding van het tekort en de averij; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1142, 1149, 
1249, 1583 van het Burgerlijk Wetboek, 
89 van de gecoordineerde wetten op de 
zeevaart en de binnenvaart, vormend 
boek II van het Wetboek van Koophan
del, en 22 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen, vormend titel X van 
boek I van het Wetboek van Koophandel, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan de verweersters de som te beta
len van 587.314 frank, met dien verstan
de dat de betaling in handen van een 
hunner bevrijdend zal zijn tegenover alle 
anderen, op grand : dat, ten aanzien van 
de ontvankelijkheid van de oorspronke
lijke vordering in hoofde van de ladings
verzekeraar, uit het voorgebracht subro
gatiekwijtschrift blijkt dat de schadepen
ningen door de verkoper van de goede
ren ontvangen werden; dat aan het 
kwijtschrift een gedrukte kleefstrook ge
hecht was met de tekst « deze subroga
tiekwijting moet ondertekend worden 
door de derde drager van het cognosse
ment »; dat hieruit volgt dat de verzeke
raars het inzicht hadden te betalen voor 
rekening en ter outlasting van de drager 
van het c6gnossement; dat nu blijkt dat 
de derde drager van het cognossement 
de subrogatiekwijting niet ondertekend 
heeft en alle gegevens omtrent de verre
kening van de schade tussen koper en 
verkoper ontbreken, de ladingsverzeke
raars enkel in de rechten van de verko
per gesubrogeerd zijn en dienvolgens 
gebonden zijn door de cognossements-
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voorwaarden geldende als overeenkomst 
van zeevervoer; dat artikel 89 van de 
zeewet niet belet dat de ladingsverzeke
raars, die de schadepenningen aan de 
CIF-verkoper uitbetaald hebben, een vor
dering samen met de derde drager van 
het cognossement tegen de zeevervoer
der en scheepseigenaar kunnen instel
len, 

terwijl, eerste onderdeel, de verkoper 
van de goederen en inlader « Union Car
bide Belgium » in wiens rechten de 
verwerende ver~ekeringsmaatschappijen 
staan, de koopwaar bij CIF-verkoop aan 
Cosmoplatica E. Efthymiades, drager van 
het cognossement, verkocht heeft, zodat 
het risico van de koopwaar op de koper 
bij de inlading van de goederen was 
overgegaan; de koper en houder van het 
cognossement zelf een vordering inge
steld heeft tot schadevergoeding wegens 
averij en als ladingbelanghebbende op
treedt, zodat de verwerende verzeke
ringsmaatschappijen noch hun auteur la
dingbelanghebbende zijn en geen belang 
hebben bij het instellen van de vordering 
tot schadevergoeding; het feit dat de ver
zekeringsmaatschappijen de CIF-verko
per vergoed hebben, hun dit belang niet 
kan geven daar, zoals het arrest zelf 
vaststelt, elk gegeven omtrent de verre
kening van de schade tussen verkoper 
en koper ontbreekt (schending van de ar
tikelen 89 van de Zeevaartwet, 17, 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1142, 1149 en 
1583 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de verwerende ver
zekeringsmaatschappijen, die de CIF-ver
koper " Union Carbide Belgium » ver
goed hebben en in diens plaats getreden 
zijn bij subrogatie, niet meer rechten 
kunnen doen gelden dan hun auteur en 
derhalve evenmin enig recht op vergoe
ding tegenover eiseres kunnen inroepen 
(schending van de artikelen 22 van de 
wet van 11 juni 1874 en 1249 van het 
Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 89 van de Zeevaartwet, ai
leen hij die houder is van het cog
nossement, het recht heeft om zich 
de lading door de kapitein te doen 
afleveren; 

Overwegende dat die bepaling er
aan in de weg staat dat, wanneer de 
houder van het cognossement tegen 
de zeevervoerder een vordering tot 
vergoeding van tekort of averij in-

stelt, tevens dezelfde vordering 
wordt ingesteld door de verkoper of 
door de verzekeraars die, door hem 
te vergoeden, in zijn rechten zijn ge
treden; 

Dat het arrest artikel 89 van de 
Zeevaartwet schendt door te beslis
sen dat die bepaling niet belet dat 
« Iadingsverzekeraars, die de scha
depenningen aan de CIF-verkoper 
uitbetaald hebben, een vordering sa
men met de derde drager van het 
cognossement tegen de zeevervoer
der en scheepseigenaar kunnen in
stellen », en door dientengevolge de 
vordering van de verweersters sub 2 
tot 30 tegen eiseres als zeevervoer
der toelaatbaar te verklaren; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1165, 1197, 1199, 
1202 van het Burgerlijk Wetboek, 91, A, 
§ 3, 6°, vierde lid, 266, derde lid, en 270 
van de gecoordineerde wetten op de zee
vaart en de binnenvaart, vormend 
boek II van het Wetboek van Koophan
del, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan de verweersters de som te beta
len van 587.314 frank, met dien verstan
de dat de betaling in handen van een 
hunner bevrijdend zal zijn tegenover alle 
anderen, op grond : dat de oorspronke
lijke averijvordering van (de verweer
sters) ingesteld bij inleidende dagvaar
ding van 22 september 1978, tegen de 
S.A. Marcuento Armadora hetzij op 
grond van de cognossementsvoorw~ar
den (clause 2) hetzij op grond van arhkel 
266 van de zeewet alleszins door verja
ring uitgedoofd is, daar krachtens artikel 
1998, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek 
de lastgever niet gehouden is tot hetgeen 
door de lasthebber buiten de hem ver
leende macht werd gedaan; dat omwille 
van de fout begaan door (eiseres) in
gevolge de overschrijding van haar 
bevoegdheid tot het verlenen van verlen
gingen van de verjaringstermijn tot 23 
september 1978, zij persoonlijk tegenover 
(de verweersters) gehouden is ten aan
zien van de voor hen schadelijke gevol
gen van de ten voord~le. van haar princi
palen ingetreden ve9.armg; dat (e.lseres) 
dienvolgens persoonhJk gebonden 1s door 
de door haar verleende schorsing van de 
gevolgen van de verjaring zowel tegen-
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over de derde houder van het cognosse
ment als tegenover de ladingsverzeke
raars; dat (de verweersters) ook (eiseres) 
gedagvaard hadden ten einde veroor
deeld te worden tot betaling van de alge
hele schadevergoeding aan (de verweer
sters) of een dezer; dat bij toepassing 
van de artikelen 1179 en 1199 van het 
Burgerlijk Wetboek de stuiting van de 
verjaring ten aanzien van de verzeke
raars door (eiseres) eveneens tot voor
deel van de derde cognossementhouder 
en hoofdelijke schuldeiser strekt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de 
verlenging van de verjaringstermijn van 
de vordering tot schadevergoeding we
gens averij en manco van de lading op 
conventionele wijze enkel toegestaan 
had aan de verwerende verzekerings
maatschappijen en niet aan de houder 
van het cognossement, zodat eiseres ge
rechtigd was de verjaring van de verde
ring tegen de houder van het cognosse
ment, zijnde Cosmoplatica E. Efthymia
des, in te roepen; immers de convention
ele verlenging van de verjaring slechts 
tussen de contracterende partijen geldt, 
tot wie de cognossementhoudende schuld
eiser niet behoort (schending van de ar
tikelen 1134, 1135, 1165 van het Burger
lijk Wetboek, 91, A, § 3, 6•, vierde lid, 266, 
derde lid, en 270 van de Zeevaartwet); 

tweede onderdeel, het arrest ten on
rechte beslist dat de cognossementhou
der en de verwerende verzekeringsmaat
schappijen alle hoofdelijke schuldeisers 
van eiseres zouden zijn, zodat de stuiting 
van de verjaring, door eiseres verleend 
aan de verzekeringsmaatschappijen, ook 
tot voordeel zou strekken aan de cognos
sementhouder; de actieve solidariteit tus
sen schuldeisers ten opzichte van de 
schuldenaar ook in handelszaken slechts 
ontstaat bij overeenkomst en daarvan 
tussen de schuldeisers geen enkel bewijs 
wordt voorgebracht; evenmin enige actie
ve solidariteit tussen de schuldeisers 
blijkt uit het cognossement of uit enige 
wetsbepaling, zodat eiseres onwettig ver
oordeeld wordt tot betaling van het be
drag van 587.134 frank aan eerste ver
weerster (schending van de artikelen 
1197, 1199 en 1202 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, het onmogelijk is na 
te gaan op welke grond het arrest beslist 
dat er actieve solidariteit zou bestaan 
tussen de schuldeisers van eiseres, zijn
de de in de rechten van de CIF-verkoper 
gesubrogeerde verzekeringsmaatschap
pijen en de derde cognossementhouder; 
dit gebrek aan precisering toelaat te ver-

onderstellen dat deze solidariteit zou 
steunen op een conventionele, wettelijke 
of gebruikelijke grond; de motieven van 
het bestreden arrest derhalve onvolledig, 
dubbelzinnig en onduidelijk zijn (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat eerste verweerster, koper 
van de vervoerde goederen en derde 
houder van het cognossement, sa
men met de overige verweersters, 
gesubrogeerde verzekeraars van de 
verkoper, de zeevervoerder en eise
res, die « als agent " van de zeever
voerder optrad, tot vergoeding van 
tekort en averij hebben aangespro
ken; dat het arrest vaststelt dat de 
vordering tegen de zeevervoerder 
ingevolge artikel 266 van de Zee
vaartwet verjaard is, maar dat tus
sen eiseres en de verzekeraars over
eengekomen was de verj aringster
mijn te verlengen; dat het arrest 
oordeelt dat, krachtens de artikelen 
1197 en 1199 van het Burgerlijk Wet
boek, « de stuiting van de verjaring 
ten aanzien van de verzekeraars 
door (eiseres) eveneens tot voordeel 
van de derde cognossementhouder 
en hoofdelijke schuldeiser strekt »; 
dat het arrest aldus oordeelt dat eer
ste verweerster en de verzekeraars 
van de verkoper hoofdelijke schuld
eisers van eiseres zijn; 

Overwegende dat het arrest, nu 
eiseres bij conclusie betwistte dat er 
te haren opzichte actieve hoofdelijk
heid bestond tussen eerste verweer
ster, aan wie zij geen verlenging 
van de verjaringstermijn had toege
staan, en de verzekeraars, uit de on
derlinge verhoudingen van de pro
cespartijen die het vaststelt, niet 
wettig heeft kunnen afleiden dat 
eerste verweerster en de verzeke
raars hoofdelijke schuldeisers van 
eiseres waren en dat dientengevolge 
de verlenging van de verjaringster
mijn die eiseres slechts aan de ver
zekeraars had toegestaan, ook tot 
voordeel van eerste verweerster 
strekt; dat daaraan niet afdoet de 
omstandigheid dat de verweersters 
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eiseres gedagvaard hebben tot beta
ling van de algehele schadevergoe
ding aan de verweerster of aan een 
hunner, met dien verstande dat be
taling in handen van een hunner be
vrijdend zal zijn voor alle anderen; 
dat immers die omstandigheid de 
schuldeisers niet tot hoofdelijke 
schuldeisers maakt; 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Om die redenen, ongeacht het 
derde middel, het tweede onderdeel 
van het eerste middel en het derde 
onderdeel van het tweede middel, 
die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het de vorderingen 
van de verweersters tegen eiseres 
toelaatbaar en gegrond verklaart en 
uitspraak doet over de kosten dien
aangaande; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

26 oktoher 1984 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Janssens, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Dassesse. 

Nr. 148 

3" KAMER - 29 oktober 1984 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - VONNIS WAARBIJ DE HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN AMBTSHALVE WORDT BE
VOLEN - ONTVANKEL!JK HOGER BEROEP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VONNIS WAARBIJ DE 

HEROPENING VAN DE DEBATTEN AMBTSHAL
VE WORDT BEVOLEN - ONTVANKELIJK HO
GER BEROEP. 

1 o en 2o Art. 776 Ger. W., volgens hetwelk 
tegen de beslisisng van de rechter over 
de aanvraag tot heropening van de de
batten geen hager beroep openstaat, 
vindt geen toepassing op het geval 
waarin de rechter de heropening van 
de debatten ambtshalve beveelt over
eenkomstig art. 774 Ger. W. 

(« ETABLISSEMENTS R. HEINEN N.V. 
T. HEEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 7083) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 776 van het 
Gerechtelijk Wethoek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het hoger heroep 
van verweerder tegen het vonnis van 8 
juli 1982 van de Arheidsrechthank te 
Brussel, waarhij de heropening van de 
dehatten wordt hevolen, ontvankelijk 
verklaart, op grond dat artikel 76 van 
het Gerechtelijk Wethoek « dat hepaalt 
dat tegen de heslissing over de aanvraag 
tot heropening van de dehatten geen ha
ger heroep openstaat », niet van toepas
sing is op de heslissingen die, zoals ten 
deze, de heropening van de dehatten 
amhtshalve uitspreken, 

terwijl tegen de vonnissen waarhij de 
heropening van de dehatten wordt hevo
len, nooit hoger heroep openstaat, zonder 
dat onderscheid dient te worden ge
maakt naargelang de rechter die herope
ning amhtshalve dan wel op aanvraag 
van een van de partijen heeft hevolen 
(artikel 776 van het Gerechtelijk Wet
hoek); daaruit volgt dat het arrest, door 
het hager heroep van verweerder ontvan
kelijk te verklaren, terwijl het was ge
richt tegen een heslissing waarhij alleen 
de heropening van de dehatten is hevo
len, artikel 776 van het Gerechtelijk Wet
hoek schendt : 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge-
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1eid dat het middel niet zegt in welk 
opzicht het arrest artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert in welk opzicht het arrest 
het vormvoorschrift van artikel 97 
van de Grondwet schendt; dat het in 
zoverre niet ontvankelijk is; 

Ten aanzien van het middel, in zo
verre het is gegrond op de schen
ding van artikel 776 van het Gerech
telijk W etboek : 

Overwegende dat het Gerechtelijk 
Wetboek in. artikel 1050 bepaalt dat 
hoger beroep kan worden ingesteld 
zodra het vonnis is uitgesproken, 
zelfs al is dit een beslissing alvorens 
recht te doen, en in artikel 616 dat 
tegen ieder vonnis hoger beroep kan 
worden ingesteld, tenzij de wet an
ders bepaalt; 

Overwegende dat artikel 776 van 
het Gerechtelijk Wetboek luidt « te
gen de beslissing van de rechter 
over de aanvraag tot heropening 
van de debatten staat geen hoger 
beroep open »; dat deze bepaling 
geen betrekking heeft op het geval 
waarin de rechter, overeenkomstig 
artikel 774 van het Gerethtelijk 
W etboek, de heropening van de de
batten ambtshalve beveelt; 

Dat bijgevolg het arrest, dat het 
hoger beroep tegen een beslissing 
van de eerste rechter waarbij de 
heropening van de debatten ambts
halve wordt bevolen, ontvankelijk 
verklaart, artikel 776 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

doordat het arrest het totale jaarloon 
van verweerder als basis voor de vast
stelling van de compensatoire opzeg
gingsvergoeding en van de uitwinnings
vergoeding op 1.832.355 frank bepaalt, op 
grond dat « het totale loon dat enigszins 
is aangepast volgens de opmerkingen 
van gei:ntimeerde (thans eiseres) 
(1.832.355 frank) nauwelijks wordt be
twist >>, 

terwijl verweerder, « om het proces 
niet te laten aanslepen >>, zich beriep op 

een jaarloon van 1.832.355 frank, dit is 
het door het arrest aangenomen bedrag; 
eiseres daarentegen in haar appelconclu
sie deed gelden dat verweerder niet het 
bewijs leverde « van het door hem aan
gevoerde loon en (dat) de opgegeven cij
fers worden betwist ''• dat « voor de bere
kening van de compensatoire opzeg
gingsvergoeding, volgens de rechtspraak 
in zake het veranderlijk loon, enkel re
kening moet worden gehouden met de 
lonen en de voordelen die tijdens de 
twaalf maanden v66r de beeindiging zij n 
ontvangen », dat « volgens de afrekening 
en de bewijsstukken (staat van commis
sielonen en lonen) dit brutoloon 1.469.768 
frank bedraagt »; daaruit volgt 1) dat het 
arrest, door het to tale j aarloon van ver
weerder vast te stellen op het bedrag 
van 1.832.355 frank, dat deze bij conclu
sie aanvoerde, zonder te zeggen om wel
ke reden het geen rekening houdt met 
het bedrag van 1.469.768 frank dat eise-

. res in haar appelconclusie had opgege
ven, niet antwoordt op die conclusie en 
derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 2) dat het arrest, door het 
door verweerder bij conclusie aangevoer
de bedrag van 1.832.355 frank in aanmer
king te nemen en tevens te zeggen dat 
dit bedrag enigszins was aangepast vol
gens de opmerkingen van eiseres, terwijl 
zulks klaarblijkelijk niet het geval is, 
steunt op duistere gronden en derhalve 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 39, § 1, tweede lid, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de ar
beidsovereenkomsten, de opzeg
gingsvergoeding niet aileen het lo
pend loon, maar ook de voordelen 
verworven krachtens de overeen
komst behelst; 

Overwegende dat verweerder be
toogde dat bij de berekening van 
de opzeggingsvergoeding rekening 
moest worden gehouden met een to
taal jaarloon van 1.839.415 frank, 
zijnde, enerzijds, het vast loon en de 
commissielonen (namelijk 1.476.409 
frank} en, anderzijds, de krachtens 
de overeenkomst verworven voorde
len (namelijk 363.006 frank}; 

Dat eiseres in haar conclusie het 
door verweerder aangevoerde be
drag betwistte op grond dat « vol-
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gens de afrekening en de bewij s
stukken (staat van commissielonen 
en lonen) dat brutoloon 1.469.768 
frank bedraagt »; 

Dat verweerder op die conclusie 
antwoordde dat eiseres « erkent dat 
het (veranderlijk en vast) basisloon 
1.469.768 frank bedraagt, dit is 6.641 
frank minder dan het door (hem) 
aangevoerde bedrag; dat op die ba
sis het jaarloon 1.832.355 frank be
draagt; dat (hij), om het proces niet 
te laten aanslepen, akkoord gaat 
met de cijfers van (eiseres) »; 

Dat derhalve het arrest, door bij 
de berekening van de opzeggings
vergoeding het bedrag van 1.832.355 
frank in aanmerking te nemen met 
de vermelding dat << dit totale jaar
loon enigszins (is) aangepast vol
gens de opmerkingen van (eise
res) », impliciet maar zeker zegt dat 
in aanmerking is genomen het be
drag (1.469.768 frank) dat eiseres als 
vast loon en commissielonen had 
voorgesteld, waaraan is toegevoegd 
het bedrag dat verweerder had voor
gesteld voor de krachtens de over
eenkomst verworven voordelen; dat 
het arrest aldus de conclusie van ei
seres zonder enige duisterheid be
antwoordt en regelmatig met rede
nen is omkleed; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

Nr. 149 

2' KAMER - 30 oktober 1984 

1° NACHTGERUCHT, NACHTRUMOER 
- ART, 561, 1°, SW. - MISDRIJF - BESTAND
DELEN. 

2° OVERTREDING NACHTGERUCHT, 
NACHTRUMOER - ART. 561, 1°, SW. - MIS
DRIJF - BESTANDDELEN. 

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- GEVAL WMR
IN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL 
VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN - PROCESSEN
VERBAAL - GEMEENTELIJKE POLITIE - BE
WIJSWAARDE. 

1" en 2" De correctionele straiten van art. 
11 wet van 18 juli 1973 betreffende de 
bestrijding van geluidshinder zijn ge
steld op de daarin opgesomde misdrij
ven, onverminderd de toepassing van 
de in het Sw. gestelde straiten; noch 
de bepalingen van dat art. noch die 
van K.B.'s genomen ter uitvoering v?n 
de genoemde wet doen afbreuk aan 
art. 561, 1", Sw. dat met politiestraifen 
strait degenen die zich schuldig ma
ken aan nachtgerucht of nachtrumoer 
waardoor de rust van de inwoners kan 
worden verstoord. 

3" In strafzaken, wanneer de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in Ieite en der
halve op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van de hem voorgelegde 
gegevens op grand waarvan hij tot zijn 
overtuiging is gekomen, mits hij de be
wijskracht van de akten waarin die ge
gevens zijn opgenomen, niet miskent 
(1). 

4" Wanneer de processen-verbaal vast
stellingen bevatten gedaan door agen
ten van de gemeentelijke politie die 
geen of/icier van gerechtelijke politie 
zijn, gelden zij als inlichtingen waar
van de feitenrechter de bewijswaarde 
vrij beoordeelt. 29 oktober 1984 - 3' kamer - Voorzit

ter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui- t----------------..,--
dende conclusie van van de h. Duchate
let, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Biitzler. 

(1) Zie Cass., 15 maart 1983, A.R. nr. 7753, S 
juni 1983, A.R. nr. 2913, en 18 aug. 1983, A.R. 
nr. 3137 (A.C., 1982-83, nrs. 391, 559 en 613). 
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(CROYMANS-PLAGHKI) 

ARREST 

(A.R. nr. 8811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
ien vonnis, op 5 april 1984 in hoger 
::>eroep gewezen door de Correctio
n.ele Rechtbank te Hasselt; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eerste middel, hieruit afgeleid dat 
:le rechtbank ten onrechte oordeelt dat 
artikel 561, 1", van het Strafwetboek van 
toepassing is; de geluidshinder wordt ge
regeld door de wet van 18 juli 1973 be
treffende de bestrijding van de geluids
hinder; meerdere koninklijke besluiten 
ter uitvoering van deze wet werden vast
gesteld, waaronder het koninklijk besluit 
van 24 februari 1977 houdende vaststel
ling van geluidsnormen voor muziek in 
de openbare en private instellingen; er 
derhalve een specifieke wetgeving be
staat, welke afwijkt van artikel 561, 1", 
van het Strafwetboek, hetwelk zeer alge
meen is; overeenkomstig artikel 100 van 
het Strafwetboek, de bijzondere wet of 
verordening dient te worden toegepast; 
het koninklijk besluit van 24 februari 
1977 juist tot doel heeft de geluidsnor
men van muziek in de openbare en pri
vate inrichtingen vast te stellen; deze 
wetgeving bovendien van latere datum is 
als artikel 561 van het Strafwetboek; 

het tweede middel, hieruit afgeleid dat, 
aangezien artikel 561, 1", van het Straf
wetboek geen toepassing vindt, de poli
tierechtbank niet bevoegd is; de wet van 
18 juli 1973 toepasselijk is, zodat de cor
rectionele rechtbank bevoegd is, ten ein
de de niet-naleving van de in de voor
melde wetgeving vastgetelde objectieve 
normen vast te stellen, en eventueel de 
erin bepaalde correctionele straffen uit 
te spreken: 

Overwegende dat artikel 11 van 
de wet van 18 juli 1973 betreffende 
de bestrijding van de geluidshinder, 
onverminderd de toepassing van de 
in het Strafwetboek gestelde straf
fen, correctionele straffen stelt op 
degene die inrichtingen of toestellen 
onder zich heeft welke wegens nala
tigheid of gebrek aan vooruitzicht 
van zijnentwege aan de oorsprong 
liggen van een door de Koning ver-

boden vorm van lawaai en op dege
. ne die de bepalingen van de ter uit
voering van deze wet vastgestelde 
koninklijke beshiiten overtreedt; 

Overwegende dat uit de voorberei
dende werken en de memorie van 
toelichting van de wet van 18 juli 
1973 blijkt dat de wetgever geen af
breuk heeft willen doen aan de toe
passing van artikel 561, 1", van het 
Strafwetboek dat, los van de ter uit
voering van die wet bij het konink
lijk besluit van 24 februari 1977 
vastgestelde geluidsnormen, met po-· 
litiestraffen straft zij die zich schul
dig maken aan nachtgerucht of 
nachtrumoer waardoor de rust van 
de inwoners kan worden verstoord; 
dat de bepalingen van de ter uit
voering van de wet van 18 juli 1973 
vastgestelde koninklijke besluiten 
daaraan geen afbreuk doen; 

Dat de middelen in zoverre naar 
recht falen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het vonnis geen vaststellingen 
inhoudt nopens de eventuele toepas
selijkheid ten deze van de wet van 
18 juli 1973, zodat het onderzoek 
van de middelen het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van fei
ten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat de middelen in zoverre niet 
ontvankelijk zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het recht van verdeding, 

doordat eiser in zijn verdediging en 
verhaal ernstig geschaad is door de han
delwijze van de Hasseltse politie, dewel
ke bevestigd en goedgekeurd werd door 
de politierechtbank en de correctionele 
rechtbank; zelfs indien men zou oordelen 
dat artikel 561, 1", van het Strafwetboek 
van toepassing is, geen straf kan worden 
uitgesproken op basis van touter « sub
jectieve vaststellingen » door de gemeen
telijke overheid, in casu de gemeente
lijke politie; eiser immers geen verhaal 
heeft tegen voormelde subjectieve vast
stellingen; wanneer ter zake normen be
staan en een precieze vaststelling door 
een sonometer mogelijk is, zulks dan 
ook als dusdanig dient te gebeuren; de 
vaststellingen bovendien zouden dienen 
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te geschieden door officieren van de ge- Nr. 150 
rechtelijke politie : 

Overwegende dat in strafzaken, 
wanneer, zoals ten deze, de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, de rechter in feite en der
halve op onaantastbare wijze de be
wij swaarde beoordeelt van de hem 
voorgelegde gegevens op grond 
waarvan hij tot zijn overtuiging is 
gekomen, mits de bewijskracht niet 
miskent van de akte waarin die ge
gevens zijn opgenomen, wat ter za
ke niet wordt aangevoerd; 

Overwegende dat de in de proces
sen-verbaal opgenomen in se niet 
onregelmatige vaststellingen, ge
daan door agenten van de gemeen
telijke politie die geen officier van 
gerechtelijke politie zijn, gelden als 
inlichtingen waarvan de rechter de 
bewijswaarde vrij beoordeelt; 

Overwegende dat eisers recht van 
verdediging niet werd miskend, nu 
hij tegen die vaststellingen tegen
spraak heeft kunnen voeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan-

2• KAMER - 31 oktober 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM CASSATIEBEROEP IN TE 
STELLEN - STRAFZAKEN - CASSATIEBE
ROEP TEGEN EEN BESLISSING GEWEZEN IN 
EEN ZAAK WAARIN DE ElSER GEEN PARTIJ 
WAS - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE-
ROEP - VEREISTEN. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
tegen een beslissing die gewezen werd 
in een zaak waarin de eiser geen par
tij was en die te zijnen opzichte geen 
uitspraak doet (1). 

(CHERON, LIENARD T. SCOZZARO) 

(A.R. nr. 3646) 

31 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens - Verslaggever : de 
h. Ghislain - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Wispelaere. 

tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in Nr. 151 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 2• KAMER - 31 oktober 1984 

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

30 oktober 1984 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Boon, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Matthijs - Ge
Jijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Walter Niewold, Hasselt. 

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 8757, 
in dezelfde zin gewezen op het cassatieberoep 

1° WEGVERKEER - PLAATS VAN DE BE

STUURDERS OP DE OPENBARE WEG - WEG
VERKEERSREGLEMENT, ART. 9.3 - VERPLICH
TING ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECHTER
RAND VAN DE RIJBAAN TE BLIJVEN - BE
GRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - VERKEERSONGE

VAL - VONNIS DAT BESLIST DAT DE FOUT 
VAN EEN DER BESTUURDERS HET ONGEVAL 
NIET HEEFT VEROORZAAKT - VASTSTELLIN
GEN VAN HET VONNIS WAARUIT BLIJKT DAT 
HET ONGEVAL OOK ZONDER DIE FOUT ZOU 
HEBBEN PLAATSGEHAD - WETTELIJKE BE
SLISSING. 

van dezelde eiser tegen een vonnis in zijn 1-----------------
zaak van dezelfde correctionele rechtbank in 
hoger beroep gewezen op 8 maart 1984. (!) Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 411). 
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3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN TWEE PERSONEN - VERPLICHTING 
VOOR BElDEN DE SCHADE VAN HET SLACHT
OFFER VOLLED!G TE VERGOEDEN. 

1• De omstandigheid dat een bestuurder 
op de rijbaan voorrang heeft en dat 
die voorrang over de gehele breedte 
van de baan geldt, ontslaat hem niet 
van de verplichting zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan te 
bl:ijven overeenkomstig art. 9.3 Weg
verkeersreglement. 

2• Naar recht verantwoord is het vonnis 
dat, na te hebben geoordeeld dat twee 
in een verkeersongeval betrokken be
stuurders een fout hebben begaan, be
slist dat de botsing uitsluitend te wij
ten is aan de fout van de eerste 
bestuurder en dat de fout van de twee
de geen oorzakelijk verband met het 
ongeval vertoont, wanneer uit zijn 
vaststellingen blijkt dat, zonder de 
fout van de tweede, het ongeval tach 
zou hebben plaatsgehad zoals het zich 
heeft voorgedaan (1). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

a· Wanneer door de samenlopende lou
ten van verscheidene personen schade 
is veroorzaakt, is ieder van hen t.a. v. 
de benadeelde gehouden tot volledige 
schadevergoeding (2). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

(POULIART, " JULIEN PRAET > N.V. 
T. PRECEL, THEUWEN, HESSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3689) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 3 april 1984 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

de beslissing op de tegen haar inge
stelde strafvordering : 

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

II. In zoverre de voorziening van 
eiseres, beklaagde, gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering 
tegen de verweerder Albert Precel, 
medebeklaagde: 

Overwegende dat eiseres geen 
hoedanigheid bezit om zich tegen 
die beslissing in cassatie te voor
zien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. In zoverre de voorzieningen 
van de eiseressen, burgerlijke par
tijen, gericht zijn tegen de beslissin
gen op de door hen tegen de ver
weerders Albert Precel en Alain 
Theuwen ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
9.3 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis, na met 
bevestiging van het beroepen vonnis de 
eiseres Pouliart te hebben veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 12.3.1 
van het Wegverkeersreglement, beslist 
dat die partij de volledige aansprakelijk
heid draagt voor het ongeval van 14 ja
nuari 1983, op grond dat « Pouliart voor
rang diende te verlenen aan Precel die 
van rechts uit de rue Procureur het 
kruispunt kwam opgereden; dat de recht
bank vaststelt dat zij artikel 12.3.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 heeft overtreden; dat er geen gron
den zijn om te beslissen dat Precel ten 

I. In zoverre de voorziening van deze artikel 9.3 van het koninklijk be
eiseres, beklaagde, gericht is tegen sluit heeft overtreden; dat immers Precel 
------------------1 die van rechts kwam, voorrang had on

geacht zijn rijgedrag op de door hem ge
volgde weg; dat Pouliart door diens rijge
drag helemaal niet in haar gewettigde 
verwachtingen is bedrogen; dat Pouliart 

(1) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
682) en 8 sept. 1983, A.R. nr. 6851 
(ibid., 1983-84, nr. 13). 

(2) Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 35481 daarentegen, toen zij het kruispunt 
(A.C., 1984-85, nr. 8). opreed terwijl een voertuig niet regie-
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mentair geparkeerd stand op de hoek 
van de rue Procureur en de rue Longtin 
en haar aldus het zicht sterk belemmer
de, dubbel voorzichtig diende te zijn, te 
meer daar er ook voertuigen konden ko
men uit de avenue Lecharlier; ... dat de 
tegen Theuwen bewezen verklaarde 
overtreding, ofschoon ze bewezen is ge
bleven, niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval, zoals het zich heeft 
voorgedaan », 

uit de vaststellingen van het vonnis voor 
het overige niet blijkt dat de botsing zich 
eveneens zou hebben voorgedaan zoals 
ze ten deze gebeurd is, indien het zicht 
van de eiseres Pouliart niet gehinderd 
was door het niet reglementair gepar
keerde voertuig van Theuwen; de in het 
middel weergegeven redengeving derhal
ve de beslissing waarbij de eiseres Pou
liart volledig aansprakelijk wordt ver
klaard voor het litigieuze ongeval, niet 
genoegzaam naar recht kan verantwoor
den (schending van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

terwijl, eerste onderdeel, de eiseressen 
bij conclusie hadden aangevoerd « dat 
uit de vaststellingen van de verbalisan
ten genoegzaam blijkt dat de heer Precel 
kennelijk niet zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan gebleven is >>; 
artikel 9.3 van het Wegverkeersregle- Overwegende dat het vonnis op de 
ment elke bestuurder die de rijbaan conclusie van de eiseressen ten be
volgt, verplicht zo dicht mogelijk bij de toge dat « Precel kennelijk niet zo 
rechterrand van de rijbaan te blijven; dicht mogelijk bij de rechterrand 
van die regel niet wordt afgeweken wan- van de rijbaan gebleven is », ant
neer de bestuurder een kruispunt oprijdt woordt « dat er geen gronden zijn 
waar hij voorrang heeft; de grand van 
het vonnis volgens welke Precel voor- om aan te nemen dat Precel ten de
rang had ongeacht zijn rijgedrag op de ze artikel 9.3 van het koninklijk be
door hem gevolgde weg derhalve de be- sluit van 1 december 1975 heeft 
slissing waarbij Precel wordt vrijgespro- overtreden » op grond « dat Precel 
ken van overtreding van artikel 9.3 van die van rechts kwam, voorrang had 
het Wegverkeersreglement, niet genoeg- ongeacht zijn rijgedrag op de open
zaam naar recht kan verantwoorden bare weg »; 
(schending van artikel 9.3 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 Overwegende dat artikel 9.3 van 
houdende algemeen reglement op de po- het Wegverkeersreglement elke be
litie van het wegverkeer); het vonnis stuurder die de rijbaan volgt, ver
voor het overige niet vaststelt dat de li- plicht zo dicht mogelijk bij de rech
tigieuze botsing zich eveneens zou heb- terrand van de rijbaan te blijven 
ben voorgedaan zoals ze ten deze ge- behoudens de bij dat reglement be
beurd is, indien Precel wei zo dicht paalde uitzonderingen; dat, wat dit 
mogelijk bij de rechterrand van de rij- betreft, de omstandigheid dat een 
baan was gebleven; het bestreden vonnis 
derhalve de beslissing waarbij de eiseres bestuurder voorrang heeft over de 
Pouliart volledig aansprakelijk wordt gehele breedte van de weg hem niet 
verklaard voor het litigieuze ongeval, ontslaat van de verplichting om die 
niet naar recht verantwoordt (schending reglementaire bepaling na te leven; 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet- Dat derhalve het vonnis, nu het 
boek); op grond van de bovenaangehaalde 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is redengeving beslist dat Precel moet 
te beslissen, enerzijds, dat het zicht van ·worden vrijgesproken van overtre
de eiseres Pouliart sterk gehinderd was ding van artikel 9.3 van het Wegver
door het voertuig van Theuwen dat niet keersreglement, de in dit onderdeel 
reglementair geparkeerd stand op de 
hoek van de rue Procureur en de rue vermelde bepalingen schendt; 
Longtin, anderzijds, dat de tegen Theu- Dat het eerste onderdeel gegrond 
wen bewezen verklaarde overtreding is; 
niet in oorzakelijk verband stand met 
het ongeval; het vonnis, nu het de beslis
sing grondt op die twee onverenigbare 
consideransen, derhalve een tegenstrij
digheid bevat die gelijkstaat met het ge
brek aan redengeving dat een schending 
oplevert van artikel 97 van de Grondwet; 

Wat 
treft : 

het tweede onderdeel be-

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat het ongeval zich heeft voor
gedaan op een kruispunt en dat de 
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eiseres Nicole Pouliart geen voor
rang heeft verleend aan de van 
rechts komende verweerder Precel, 
dat eiseres, toen ze het kruispunt 
opreed terwijl haar zicht sterk werd 
gehinderd door het niet reglemen
tair geparkeerde voertuig van de 
verweerder Theuwen, dubbel voor
zichtig moest zijn; dat het op grond 
van die vaststellingen beslist dat de 
door Theuwen begane overtreding 
niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval, zoals het zich heeft 
voorgedaan; 

Overwegende dat het vonnis al
dus, door een feitelijke beoordeling 
van de gegevens van de zaak, erop 
wijst dat het ongeval, zoals het zich 
heeft voorgedaan, op dezelfde wijze 
zou gebeurd zijn zonder de aan de 
verweerder Theuwen verweten fout; 
dat het derhalve wettig is en de in 
het middel aangevoerde tegenstrij
digheid niet bevat, wanneer het 
daaruit afleidt dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de door 
de verweerder Theuwen begane 
overtreding en het ongeval, zoals 
het zich heeft voorgedaan; 

Dat het tweede onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

IV. In zoverre de voorziening van 
de eiseres Nicole Pouliart, beklaag
de, gericht is tegen de beslissing op 
de door de verweerder J oris Hes
sens tegen haar ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

Overwegende dat het vonnis, met 
bevestiging van de beroepen beslis
sing, de eiseres Pouliart veroordeelt 
om aan de burgerlijke partij Joris 
Hessens de provisionele vergoeding 
van 76.177 frank te betalen die door 
haar, zonder enig voorbehoud van 
de toekomst, werd gevorderd voor 
de op 100.000 frank geraamde scha
de; dat de correctionele rechtbank 
door deze, nochtans als provisioneel 
aangemerkte, beslissing haar rechts
macht volledig heeft uitgeoefend; 
dat ze bijgevolg een eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 

W etboek van Strafvordering en wet
telijk onmiddellijk door cassatiebe
roep kon worden bestreden; dat er 
derhalve geen gronden zijn om akte 
te verlenen van de afstand die im
mers op dwaling berust en niet als 
berusting kan worden uitgelegd; 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Overwegende dat, wanneer schade 
is veroorzaakt door de samenlopen
de fouten van verschillende perso
nen, ieder van hen jegens de bena
deelde gehouden is tot algehele 
vergoeding van de schade; 

Dat derhalve het door eiseres aan
gevoerde middel geen doel kan tref
fen wat de beslissing betreft waarbij 
eiseres is veroordeeld tot algehele 
vergoeding van de door de verweer
der J oris Hessens geleden schade, 
aangezien die veroordeling naar 
recht verantwoord blijft zelfs in ge
val van samenlopende fouten van de 
verweerders Precel en Theuwen : 

Dat het middel, in zoverre het te
gen die beslissing gericht is, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eiseressen 
tegen de verweerder Albert Precel, 
behalve in zoverre het beslist dat de 
eiseres Nicole Pouliart een fout 
heeft begaan waardoor ze aanspra
kelijk is voor het ongeval; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis; 
veroordeelt iedere eiseres in drie 
achtste van de kosten en verwijst de 
verweerder Albert Precel in de over
blijvende twee achtste; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel, zitting 
houdende in hoger beroep. 
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31 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

Nr. 152 

2• KAMER ~ 31 oktober 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- M!DDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE RE
GELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING VOOR 
DE FEITENRECHTER - MIDDEL NIET VOOR
GELEGD AAN DE FEITENRECHTER - ElSER 
DIE ZICH OVER DE GROND VAN DE ZAAK 
HEEFT VERDEDIGD - N!ET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- CASSAT!EBEROEP TEGEN DE BESL!SSING 
VAN DE APPELRECHTER- MIDDEL GERICHT 
TEGEN DE BESL!SSING VAN DE EERSTE 
RECHTER - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - GETUIGEN, DESKUNDIGEN, 
TOLKEN - NIETIGHEDEN I.V.M. DE DOOR 
HEN AF TE LEGGEN EED - ANDERE BESLIS
SINGEN OP TEGENSPRAAK DAN EEN BESLIS
SING VAN INWENDIGE AARD - NIET!GHEID 
GEDEKT. 

1° Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel kritiek oefent op de regelmatig
heid van de dagvaarding voor de eer
ste rechter of voor de appelrechter, als 
het niet aan de feitenrechter is voorge
Jegd en de eiser zich over de zaak zelf 
heeft verdedigd (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
enkel de beslissing van de eerste rech
ter bekritiseert, terwijl het cassatiebec 
roep uitsluitend tegen de beslissing 
van de appelrechter is gericht (2). 

3° In strafzaken is een nietigheid ten ge
volge van een onregelmatigheid i. v.m. 

de eed van getuige, deskundigen en 
tolken gedekt, wanneer een ander von
nis of arrest op tegenspraak, dan 
waarin een maatregel van inwendige 
aard wordt gelast, gewezen is zonder 
dat de nietigheid door een der partijen 
is aangevoerd of door de rechter 
ambtshalve is uitgesproken (3). (Art. 
407 Sv., aangevuld bij het enige artikel 
van de wet van 22 juni 1976.) 

(GRANDJEAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3854) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van eiser enkel uitspraak 
doet over de tegen hem ingestelde 
strafvordering; 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt vrijgesproken van de te
lastlegging A 8 : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld op de tegen 
hem ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de op 15 februari 1984 aan eiser 
betekende dagvaarding om te verschij
nen op de zitting van de correctionele 
rechtbank niet alleen tegen eiser, maar 
ook tegen drie andere beklaagden, name
lijk Hellofs, Kohnen en Mackels was uit
gebracht, 

terwijl uit de formulering van de in 
die dagvaarding omschreven telastleggin
gen, meer bepaald de telastlegging A 7 
en C 10, bleek dat er een vijfde beklaag
de moest zijn wiens naam niet in de dag
vaarding wbrdt vermeld, zodat eiser on
mogelijk met zekerheid de personen kon 

------------------1 kennen met wie hij verondersteld werd 

(1) Cass., 28 old. 1980 en 2 juni 1981, twee 
arresten, (A.C., 1980-81, nrs. 127, 566 en 567). 

(2) Cass., 17 nov. 1981 (A.C., 1981-82, nr. 180). 

(3) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 659) en 7 
maart 1984, A.R. nr. 3484 (ibid., 1983-84, 
nr. 390). 
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de hem verweten misdrijven te hebben 
gepleegd en evenmin kon weten of bij de 
behandeling ter zitting een van de ande
re beklaagden ondervraagd werd als 
medebeklaagde dan wel als getuige en of 
hij al dan niet de door de wet voorge
schreven eed diende af te leggen; de eer
ste rechter die fout in de dagvaarding 
over het hoofd heeft gezien ofschoon het 
probleem hem op de zitting was voorge
legd; het hof van beroep evenmin op die 
fout heeft gewezen, hoewel ze een grond 
is van nietigheid van de inleidende akte 
en de nietigheid van de gehele daarop
volgende rechtspleging tot gevolg heeft : 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter de onregelmatigheid 
heeft aangevoerd van de aan hem 
betekende dagvaarding; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 407 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat de heer Hellofs, zonder de 
wettelijke eed te hebben afgelegd, op de 
zitting van de correctionele rechtbank is 
ondervraagd over feiten waarvoor hij 
blijkbaar niet was vervolgd, 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
rechter niet heeft geantwoord op de con
clusie die eiser dienaangaande op de te
rechtzitting had neergelegd; 

tweede onderdeel, uit de beslissing van 
de eerste rechter en het arrest van het 
hof van beroep onmogelijk kan worden 
opgemaakt of die rechtscolleges de nieti
ge getuigeverklaring van Hellofs in aan
merking hebben genomen: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

enkel tegen de beslissing van de 
eerste rechter is gericht; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser zich voor 
de appelrechter niet heeft beroepen 
op de eventuele nietigheid die zou 
voortvloeien uit het feit dat de heer 
Hellofs de door de wet voorgeschre
ven eed niet zou hebben afgelegd op 
de terechtzitting van de correctione-

le rechtbank; dat het hof van beroep 
die nietigheid evenmin ambtshalve 
heeft uitgesproken; dat derhalve het 
arrest dat op 28 juni 1984 op tegen
spraak is gewezen ten aanzien van 
eiser en geen maatregel van inwen
dige aard inhoudt, de aangevoerde 
nietigheid heeft gedekt overeen
komstig het bij de wet van 22 juni 
1976 gewijzigde artikel 407, derde 
lid, van het W etboek van Strafvorde
ring; 

Dat het tweede onderdeel faalt 
naar recht; 

En overwegende dat de substan
WHe of op ·straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

31 oktober 1984 - z• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. A. Bernard, Luik. 

Nr. 153 

2• KAMER - 31 oktober 1984 

REGELING VAN RECHTSGEBIED -
STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER W AARBIJ EEN VERDACHTE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VER
WEZEN WEGENS MISDADEN EN WANBEDRIJ
VEN - GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN VOOR DE MISDADEN -
VONNISGERECHT OORDEELT IMPLICIET DOCH 
ZEKER DAT DE MISDRIJVEN SAMENHANGEND 
ZIJN EN VERKLAART ZICH ONBEVOEGD VOOR 
DE ZAAK IN HAAR GEHEEL - BESLISSINGEN 
MET KRACHT VAN GEWIJSDE - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED - BESLISSING VAN ON
BEVOEGDVERKLARING VERANTWOORD LIJ-
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KEND - VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KING - VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens misdaden en wanbedrijven, 
zonder opgave van verzachtende om
standigheden voor de misdaden, naar 
de correctionele rechtbank heeft ver
wezen, het vonnisgerecht, na impliciet 
doch zeker te hebben geoordeeld dat 
de misdrijven samenhangend zijn, zich 
onbevoegd heeft verklaard om kennis 
te nemen van de zaak en de beslissin
gen in kracht van gewijsde zijn ge
gaan, vernietigt het Hof, bij de rega
ling van het rechtsgebied, de beschik
king van de raadkamer en verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS 
IN ZAKE PFAFF) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3938} 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 25 september 1984 inge
diend door de procureur des Ko
nings te Verviers; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, bij beschikking van 
6 juli 1984, Jean Louis Pfaff, gebo
ren op 11 december 1965 te Ver
viers, er wonende in de rue .de la 
Chapelle 95, naar de correctwnele 
rechtbank heeft verwezen wegens 
het feit dat hij zich tussen 1 februa
ri 1984 en 12 mei 1984 te Verviers 
en Dison schuldig heeft gemaakt 
aan zware diefstallen door middel 
van braak, inklimming of valse sleu
tels (telastleggingen 1 tot 8), gewone 
diefstallen (telastleggingen 9 en 10), 
paging tot zware diefstal door mid
del van braak, inklimming of valse 
sleutels (telastlegging 11), alsook 
aan het onopzettelijk in brand ste
ken van een onroerend goed dat aan 

(1) Zie Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 877), 
28 april 1982, A.R. nr. 2278 (ibid., 1981-82, 
nr. 508), 2 mei 1984, A.R. nr. 3604 
(ibid., 1983-84, nr. 506). 

een ander toebehoort (telastlegging 
12); dat die beschikking, die niet 
heeft verklaard de gronden over te 
nemeh van de vordering van de pro
cureur des Konings, geen gewag 
maakt van de verzachtende omstan
digheden voor de door de wet als 
misdaden aangemerkte feiten; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Verviers zich bij het 
op tegenspraak gewezen vonnis van 
2 augustus 1984 niet bevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van 
het geheel van de telastleggingen, 
op grand « dat de in de telastleggin
gen 1 tot 8 omschreven feiten straf
baar zijn met een criminele straf 
(en) dat bovenbedoelde beschikking, 
ofschoon ze melding maakt van arti
kel 2 van de wet van 4 oktober 1867, 
dat is vervangen door artikel 1 van 
de wet van 1 februari 1977, in haar 
redengeving geen gewag maakt van 
verzachtende omstandigheden »; dat 
het vonnis niet uitdrukkelijk vast
stelt dat de andere ten laste gelegde 
en door de wet als wanbedrijf om
schreven feiten samenhangend zijn 
met de in de telastleggingen 1 tot 8 
omschreven feiten, maar dat die 
vaststelling besloten ligt in de be
slissing van de correctionele recht
bank die zich voor het geheel niet 
bevoegd heeft verklaard; 

Overwegende dat de beschikking 
van 6 juli 1984 en het vonnis van 2 
augustus 1984 in kracht van gewijs
de zijn gegaan en dat uit hun strij
digheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de loop van 
het gerecht belemmert; dat er grand 
bestaat tot regeling van rechtsge
bied; 

Overwegende dat, krachtens dt) 
artikelen 461, eerste lid, en 467 van 
het Strafwetboek, de diefstallen die 
worden gepleegd door middel van 
braak, inklimming of valse sleutels, 
worden gestraft met een criminele 
straf; 

Dat de feiten van de telastleggin
gen 9 tot 12, zoals ze zijn omschre
ven, samenhangend schijnen te zijn 
met de sub 1 tot 8 ten laste gelegde 
feiten; 
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Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de op 6 juli 1984 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers, in zoverre ze Jean Louis 
Pfaff naar de correctionele recht
bank verwijst; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Luik, kamer van inbeschul
digingstelling. 

31 oktober 1984 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal. 

Nr. 154 

2' KAMER - 5 november 1984 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 

- TOEPASSINGSGEBIED - ORKEST. 

Onder de sociale zekerheid voor werkne
mers valt de orkestleider die muzikan
ten aanwerft om tegen betaling van 
loon op te treden tijdens voorstellingen 
(1). (Art. 3, 2°, K.B. 28 november 1969.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. VANSCHOONWINKEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 4459) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1983 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, § 1, 1°, van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be-

(1) Cass., 30 april 1984, A.R. nr. 4315 
(A.C., 1983-84, nr. 501). 

jtreffende de maatschappelijke zekerheid 
,der arbeiders en 3, 2°, van het koninklijk 
'besluit van 28 november 1969 tot uitvoe
ring van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, 

I 
doordat het arrest de vordering van ei

ser tot betaling van bijdragen, bijdrage
opslagen en verwijlintresten, voor te
\werkstelling van muzikanten door ver
weerder in de periode van 1977 tot 1980 
afwijst op grond dat verweerder « be
toogt dat de Rijksdienst geenszins aan
toont dat de medewerkers van het door 
hem georganiseerde orkestje door een 
arbeidsovereenkomst met hem zouden 
zijn verbonden, tegen loon arbeidspresta
ties onder zijn gezag zouden verrichten 
of die arbeid in gelijkwaardige voorwaar
den als die van een arbeidsovereenkomst 
zouden presteren; dat dit bewijs niet 
voortvloeit uit de omstandigheid dat hij 
als vertegenwoordiger van een feitelijke 
.vereniging optreedt en de inkomsten ver
'Jdeeld worden naar rato van 2/6 voor 
hem (inclusief vervoer en andere kosten) 
\en 1/6 voor ieder van de vier andere le
·den; dat de ingeroepen wetgeving tot 
doel heeft de sociale zekerheid voor be
paalde marginale groepen, die daarvan 
verstoken bleven, te waarborgen, maar 
niet mag leiden tot de negatie van sa
menwerkingsvormen die " intuitu perso
nae" en op voet van gelijkheid en maat
schap zijn aangegaan, met de opdracht
houder die de contracten aanbrengt en 
bepaalde taken voor rekening van de 
groep vervult; dat een dergelijke organi
satie niet, zoals in casu, automatisch 
mag afgedaan worden met de termen 
" gezag " en " loon " », 

terwijl der vordering van eiser steunt 
op artikel 3, 2°, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969, waarbij de 
'toepassing van de sociale zekerheid van 
de werknemers, als bepaald bij de wet 
van 27 juni 1969, wordt uitgebreid tot 
« de schouwspelartiesten, zoals de dra
matische, lyrische, choreographische en 
varieteartiesten, alsmede de musici, de 
orkestleiders, de balletmeesters, de aan
vullingsartiesten die tegen betaling van 
loon aangeworven worden om op te tre
den tijdens voorstellingen, alsmede tot 
de personen die deze artiesten aanwer
ven »; de Koning aldus het wettelijk ver
moeden heeft ingesteld dat personen die 
zich bevinden in de omstandigheden be
paald door artikel 3, 2°, van het konink
lijk besluit, worden geacht personen te 
zijn die, zonder door een arbeidsovereen-
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komst te zijn verbonden, tegen loon, on
der gezag, arbeid verrichten of die ar
beid verrichten in gelijkaardige omstan
digheden (artikel 2, § 1, 1", van de wet 
van 27 juni 1969); het bijgevolg de feiten
rechters niet toekwam na te gaan of de 
muzikanten van het orkest « The Black 
Five >> arbeid verrichten onder gezag en 
toezicht van verweerder, of onder gelijk
aardige voorwaarden als die van een ar
beidsovereenkomst, en de feitenrechter 
slechts kon en mocht nagaan of genoem
de muzikanten waren aangeworven om 
tegen betaling muziekvoorstellingen te 
verzorgen; uit geen enkele van de be
schouwingen van de rechters kan wor
den afgeleid dat verweerder inderdaad 
niet voldoet aan de voorwaarden door 
het koninklijk besluit opgelegd; het ar
rest in werkelijkheid dit onderzoek niet 
doet, doch zich beperkt tot het opsom-: 
men van diverse elementen en omstan-' 
digheden die niets te maken hebben met' 
de door de wetgever voor de toepassing' 
van de sociale zekerheid van muzikanten 
opgelegde criteria; het arrest, dat niet 
vaststelt dat de muzikanten van het or
kest « The Black Five >> niet door ver
weerder waren aangeworen om tegen be
taling muziekvoorstellingen te verzorgen, 
derhalve niet wettig heeft kunnen beslis
sen dat verweerder en zijn muzikanten 
niet waren onderworpen aan de sociale 
zekerheid van de werknemers: 

Overwegende dat, luidens artikel 
2, § 1, 1", van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffen
de de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, de Koning, bij in mi
nisterraad overlegd besluit en na 
het advies van de Nationale Ar
beidsraad te hebben ingewonnen, de 
toepassing van deze wet kan uitbrei
den, onder de voorwaarden die Hij 
bepaalt, tot de personen die, zonder 
door een arbeidsovereenkomst te 
zijn verbonden, tegen loon arbeid 
onder het gezag van een ander per
soon verrichten of die arbeid ver
richten in gelijkaardige voorwaar
den als die van een arbeidsovereen
komst; 

Overwegende dat ter uitvoering 
daarvan, bij koninklijk besluit van 
28 november 1969, inzonderheid arti-

kel 3, 2", de toepassing van de wet 
werd verruimd tot, onder meer, de 
muzikanten die tegen betaling van 
loon aangeworven worden om op te 
treden tijdens voorstellingen; 

Dat de aldus door artikel 3, 2", van 
het koninklijk besluit aangewezen 
muzikanten, indien ze aan de erin 
bepaalde voorwaarden voldoen, wor
den geacht personen te zijn die te
gen loon arbeid onder het gezag van 
een ander persoon verrichten of die 
arbeid verrichten in gelijkaardige 
voorwaarden als die van een ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat ten deze door de 
feitenrechter dus enkel diende te 
worden onderzocht, binnen de per
ken van de door de partijen aange
voerde feitelijke gegevens, of de mu
zikanten van het orkest « The Black 
Five >> door verweerder werden aan
geworven om, tegen betaling van 
loon, op te treden tijdens voorstellin
gen; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van zijn redengeving, niet 
wettig beslist dat eisers vordering 
ongegrond is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde arrest; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daarom
trent aan de feitenrechter over; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

5 november 1984 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
delingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Lenaerts, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Bruyn. 
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Nr. 155 

2' KAMER - 6 november 1984 

1° DRUKPERS (POLITIE OVER DE} -
RECHT TOT ANTWOORD - WET VAN 23 JUNI 
1961, ART. 1 - PERSOON DIE IMPLIC!ET AAN
GEWEZEN IS - BEOORDELING - CRITERIUM. 

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE} -
RECHT TOT ANTWOORD - WET VAN 23 JUNI 
1961, ART. 1 - PERSOON DIE IMPLICIET AAN
GEWEZEN IS - BEOORDELING. 

1° Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die bij de beoordeling van de vraag of 
een natuurlijke of rechtspersoon in 
een periodiek geschrift impliciet aan
gewezen is, in de zin van art. 1 van de 
wet van 23 juni 1961 betreffende het 
recht tot antwoord, zich op het stand
punt stelt van de algemene lezersgroep 
met inbegrip van de lezers die van de 
behandelde zaak op de hoogte zijn (1). 

2o Voor de toepassing van art. 1 van de 
wet van 23 juni 1961 betreffende het 
recht tot antwoord oordeelt de feiten
rechter op onaantastbare wijze in feite 
of de natuurlijke of rechtspersoon die 
aanspraak maakt op het recht om kos
teloze plaatsing van een antwoord te 
vorderen, in een periodiek geschrift bij 
name genoemd of impliciet aangewe
zen is (2). 

(NIEBERDING T. CRIEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 8761} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Brussel na 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 22 februari 1983; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan het openbaar 
ministerie; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerder: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, eerste lid, van de wet van 23 juni 
1961 betreffende het recht tot antwoord, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke vorde

-------------------1 ring tot kosteloze inlassing van zijn 

(1) In de memorie van toelichting tot het 
wetsontwerp betreffende het recht tot ant
woord wordt artikel 1 als volgt toegelicht : 
« Artikel 1., lid 1, wijzigt vooreerst de termino
logie van het decreet. Het woord « genoemd » 
dat in art. 13 voorkomt, dekt niet al de geval
len, inzonderheid het geval van weglating niet, 
en beperkt door zijn verengende zin de ge
dachte van de wetgever; de woorden « bij na
me genoemd of impliciet aangeduid >> lijken 
beter op hun plaats. Zij bedoelen elke aandui
ding, door een aanhaling, zinspeling of zelfs 
kwaadwillige weglating, mits zij persoonlijk 
weze, bepaald zij, een andere aanduiding uit
sluite en elk persoon, die van de behandelde 
zaak op hoogte is, de bedoelde persoon kun
ne noemen. (Pari. Doc. Kamer, 1952-1953, 
16 okt. 1953, nr. 706, blz. 1). 

(2) Cfr. Cass., 14 okt. 1974 (A.C., 1975, 205) 
en 22 feb. 1983, A.R. nr. 7549 (A.C., 1982-83, 
nr. 351). 

recht tot antwoord in het weekblad 
« Trends >> op het erin gepubliceerde arti
kel « M.B.A. van de Noordzee tot de Dij
le >>, en tot betaling van 1 frank schade
vergoeding ten provisonelen titel, onge
grond verklaart op de gronden dat door 
de lezing van het gei:ncrimineerd artikel 
vaststaat dat de burgerlijke partij (eiser) 
niet bij name genoemd werd, noch in 
haar persoonlijke naam noch als hoofd 
van de hierboven vermelde onderwijsin
stelling; dat evenzo vaststaat dat geen 
enkele benaming van deze laatste, hetzij 
E.E.C. School, hetzij European Universi
ty, hetzij E.E.C. College, vermeld werd; 
dat ten deze aldus slechts te onderzoe
ken blijft of de burgerlijke partij (eiser) 
impliciet aangewezen werd; dat, opdat er 
van impliciete aanwijzing sprake zou 
kunnen zijn, er in het aangevochten arti-
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kel voldoende aanduidingen moesten 
voorkomen die wezen op een zekere 
identificatie van de burgerlijke partij, of 
nog, dat deze op zulke duidelijke, ondub
belzinnige en persoonlijke wijze gevi
seerd werd dat de lezer niet kon twijfe
len over wie het ging; dat zulks ter zake 
niet het geval is; dat in geen enkel on
derdeel van het gei:ncrimineerd artikel 
de burgerlijke partij rechtstreeks of on
rechtstreeks als zodanig aangewezen 
werd dat de lezer haar zeker moest her
kennen en identificeren; dat noch haar 
leidende titel noch enige andere, bepaal
de beschrijving van haar persoon er in 
voorkomen; dat het vermoeden van een 
Faculteit van de European University of 
van de E.E.C. School, of van het E.E.C. 
College, waarvan de namen niet eens 
vermeld werden en dewelke meerdere 
afdelingen of faculteiten hebben, terzake 
niet van die aard was dat ze de lezer 
moest leiden tot een zekere en ondubbel
zinnige vereenzelviging van de persoon 
van de burgerlijke partij; dat uit voor
gaande beschouwingen volgt dat be
klaagde (verweerder) terzake mocht be
schouwen dat het door de burgerlijke 
partij (eiser) gevorderde recht tot ant
woord uitging van een natuurlijke per
soon die niet bij name genoemd noch im
pliciet aangewezen werd, en dat hij, 
derhalve, niet gehouden was tot de kos
teloze inlassing van het antwoord, 

terwijl, eerste onderdeel, het niet ver
eist is, opdat eiser impliciet aangeduid 
zou geweest zijn in het artikel « M.B.A. 
van de Noordzee tot de Dijle >>, gepubli
ceerd in het periodiek geschrift 
« Trends >>, dat de lezer niet zou kunnen 
twijfelen over wie het ging; dat de impli
ciete aanduiding te weerhouden is wan
neer de lezer, die van de zaak op de 
hoogte is, de in het artikel impliciet aan
geduide partij kan vereenzelvigen; dat 
het arrest, door als criterium te weerhou
den de lezer in het algemeen, en niet de 
lezer die van de zaak op de hoogte is, 
zijn beslissing niet wettelijk verant
woordt (schending van artikel 1 wet van 
23 juni 1961); 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 8 fe
bruari 1984 neergelegde conclusie staan
de hield dat men zich afvraagt wie an
ders dan de burgerlijke partij bedoeld 
zou kunnen geworden zijn, daar waar er 
sprake is van een « Faculty of Business 
University >> gevestigd Amerikalei, te 
Antwerpen; dat er ook geen (andere) on

' derwijsinstelling bestaat te Antwerpen, 
in de Amerikalei, die een « bachelors de
gree >> aflevert, zodat de identificatie van 

de school voor de lezers van Trends, die 
woonachtig zijn te Antwerpen, voor stu
denten en voor de ouders van studenten, 
geen twijfel liet (zie conclusie van eiser, 
stuk 16, bladzijde 3, sub n' III); dat het 
arrest, door !outer te stellen dat de lezer 
niet kan uitmaken wie aangeduid werd, 
niet antwoordt op dit verweer, volgens 
dewelke de lezers die van de zaak op de 
hoogte waren, wei konden uitmaken dat 
eiser impliciet aangeduid was, zodat het 
arrest niet naar recht gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet), 

derde onderdeel, de vermelding, in het 
kwestieuze artikel, dat het ging over de 
« aan de Antwerpse Amerikalei gevestig
de Faculty of Business Administration, 
affiliated with the University of Dallas >>, 
waar geen andere dergelijke instelling 
gevestigd is, de lokalisatie en benaming 
ener fakulteit inhoudend, van aard was 
om eiser te laten vereenzelvigen door dH 
lezers van « Trends >>, die van de zaak 
pas op de hoogte waren, zoals oud-leer
lingen, ouders, leraars en professoren; 
dat dientengevolge eiser in het artikel 
impliciet aangewezen was en het arrest, 
door !outer te stellen dat de lezer eiser 
niet kon vereenzelvigen, zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt, daar niet 
uitgesloten is dat de lezers, die van de 
zaak op de hoogte waren, eiser wel ken
den vereenzelvigen zodat de vordering 
van eiser ten onrechte verworpen wordt 
(schending van artikel 1 wet 23 juni 
1961, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, de motieven van het 
arrest, volgens dewelke de lezer eiser 
niet kon vereenzelvigen op grond van de 
in het kwestieuze artikel gedane vermel
dingen, tegenstrijdig, dubbelzinnig, on
duidelijk en vaag zijn; dat het inderdaad 
niet uit te maken is of het arrest als kri
terium de algemene lezer weerhouden 
heeft, dan wel de lezer die van de zaak 
op de hoogte is; dat de eerste veronder
stelling tot onwettelijkheid aanleiding 
geeft, zodat het arrest onwettelijk gemo
tiveerd is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1961 
betreffende het recht tot antwoord, 
elke natuurlijke of rechtspersoon, 
die in een periodiek geschrift bij na
me is genoemd of impliciet aange
wezen, onverminderd de andere 
rechtsmiddelen, het recht heeft bin-
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nen drie maanden kosteloze inlas
sing van een antwoord vorderen; 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze, in feite, oor
deelt of bedoelde natuurlijke of 
rechtspersoon impliciet in het ge'in
crimineerd artikel is aangewezen; 

Overwegende dat het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat eiser in 
het ge'incrimineerd artikel niet bij 
name genoemd werd, noch in zijn 
persoonlijke naam noch als hoofd 
van de « E.E.C. School/European 
University/E.E.C. College » en dat 
geen enkele benaming van deze 
laatste, hetzij E.E.C. College, hetzij 
European Universituy, hetzij E.E.C. 
College, vermeld werd, zoals in het 
middel wordt aangehaald, over
weegt : « dat aldus slechts te onder
zoeken blijft of (eiser) impliciet aan~ 
gewezen werd; dat, opdat er van 
impliciete aanwijzing sprake zou 
kunnen zijn, er in het aangevochten 
artikel voldoende aanduidingen 
moesten voorkomen die wezen op 
een zekere identificatie van (eiser), 
of nog, dat deze laatste op zulke dui
delijke, ondubbelzinnige en persoon
lijke wijze geviseerd werd dat de le
zer niet kon twijfelen over wie het 
ging; dat zulks ter zake niet het ge
val is; dat in geen enkel onderdeel 
van het ge'incrimineerd artikel (ei
ser) rechtstreeks of onrechtstreeks 
zodanig aangewezen werd dat de le
zer (hem) zeker moest herkennen 
en identificeren; dat noch (zijn) lei
dende titel nog enige andere, be
paalde beschrijving van (zijn) per
soon er in voorkomen; dat het 
vernoemen van een Faculteit van de 
European University, of van de 
E.E.C. School, of van het E.E.G. Col
lege, waarvan de namen niet eens 
vermeld werden en dewelke meerde
re afdelingen of faculteiten hebben, 
ter zake niet van die aard was dat 
ze de lezer moest leiden tot een ze
kere en ondubbelzinnige vereenzel
viging van de persoon van (eiser); 
dat uit voorgaande beschouwingen 
volgt dat (verweerder) ter zake 
mocht beschouwen dat het door ei
ser gevorderd recht tot antwoord 

uitging van een natuurlijke persoon 
die niet bij name genoemd noch im
pliciet aangewezen werd, en dat hij, 
derhalve, niet gehouden was tot de 
kosteloze inlassing van het ant
woord »; 

Overwegende dat uit de context 
van deze redengeving duidelijk en 
zonder dubbelzinnigheid blijkt dat 
de appelrechters met de << lezer » de 
algemene lezersgroep beogen met 
inbegrip van de lezers << die van de 
zaak op de hoogte waren » en die 
zelfs meer in het bijzonder door de 
redengeving blijken bedoeld te zijn; 
dat het arrest erop wijst dat de on
derwij sins telling waarvan eiser het 
hoofd is, gekend is onder de bena
ming E.E.C. School/European Uni
versity/E.E.C. College, en in dit ver
band refereert naar een interpellatie 
in het Parlement door de heer Van
dezande, het antwoord van de heer 
Thorn, namens de commissie, in het 
publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen, en de brief de dato 1 
februari 1984 van de minister van 
Onderwijs; dat het arrest releveert 
dat het ook onder voormelde bena
ming is dat de onderwijsinstelling 
waarvan eiser het hoofd is, bekend 
is << bij ge'interesseerde ouders »; 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing naar recht verantwoor
den; 

Dat zij, door nauwkeurig en om
standig de feitelijke gegevens te ver
melden waarop zij hun beslissing la
ten steunen, de door eiser met die 
gegevens strijdige of aangevoerde 
gegevens verwerpen, mitsdien zijn 
verweer beantwoorden en hun be
slissing regelmatig met redenen om
kleden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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6 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 156 

2• KAMER - 6 november 1984 

1° VERZEKERING - VERZEKERING IN 
RET ALGEMEEN - OMVORMING VAN RET 
VERZEKERD VOERTUIG - GEVOLGEN. 

2° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 

- WET VAN 1 JULI 1956 - OMVORMING VAN 
RET VERZEKERD VOERTUIG - GEVOLGEN. 

1o en 2o Wanneer de rechter op grand 
van zijn onaantastbare feitelijke vast
stellingen oordeelt dat een bromfiets 
in de zin van artikel 2.16 van het Weg
verkeersreglement, na het afsluiten 
van de verzekeringsovereenkomst 
werd omgevormd tot een motorfiets in 
de zin van art. 2.17 van voormeld re
glement, beslist hij wettig dat, nu de 
verzekeringsovereenkomst enkel dek
king verstrekte voor een bromfiets en 
de aard van het voertuig voor de ver
zekeraar bepalend was, het omge
vormd voertuig niet het voorwerp van 
de onderwerpelijke verzekeringsover
eenkomst is en niet door een verzeke
ringsovereenkomst is gedekt (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. VERMEYLEN, DE ROOIJ A., DE ROOIJ J.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8909) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 11, alinea 1, 16 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
burgerrechtelijke aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen en 31 van 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874, op-
genomen in het Wetboek van Koophan
del, 

doordat het arrest eiser in solidum 
met beklaagde Van Hoevelen veroordeelt 
tot het betalen van schadevergoeding 
aan de verweerders op grond van de 
strafrechtelijke veroordeling van de be-
klaagde, onder andere wegens het ge
brek aan W.A.M.-verzekering voor het 
voertuig waarmee hij in de aanrijding 
betrokken was, en op grand van onder 
andere de volgende overwegingen : « W at 
de feiten A en F betreft : De eerste rech
ter heeft, zoals uit de hem reeds overge
legde stukken bleek, terecht vastgesteld 
dat het motorrijtuig waarvoor beklaagde 
op 13 februari 1980 een verzekerings
overeenkomst afsloot, een bromfiets was 
met een maximumsnelheid van 40 km 
per uur. Het door beklaagde op 25 janua
ri 1980 ondertekend voorstel tot verzeke
ring sluit aile twijfel hieromtrent uit. De 
in het voorstel opgesomde kategorieen 
" tweewielige of gelijkgestelde motorrij
tuigen" (rijwiel met hulpmotor, brom
fiets, scooter, motorrijwiel met of zonder 
zijspan ... ) wijzen er duidelijk op dat de 
omringde vermelding - bromfiets - en 
de tot tweemaal toe aan te treffen aan
duiding maximum 40 km per uur niet ai
leen voor de omvang van het risico maar 
ook en vooral voor de aard van het ver
zekerd voertuig bepalend waren. Terecht 
heeft de eerste rechter uit de gegevens 
van het PV nr. 5177 d.d. 26 oktober 1983 
van de politie te Oostende en zijn aan
hangsel afgeleid dat de aan het oor
spronkelijk verzekerd voertuig aange
brachte wijzigingen (vervanging tandwiel 
en uitlaat) die de maximale snelheid, 
niet aileen hoven "het toegestane maxi
mum brachten, maar ook ongeveer ver
dubbelden, de werkelijke aard van het 
voertuig hebben veranderd. Hieruit moet 
besloten worden dat, gelet op het feit dat 
de aard van dit voertuig bepalend was 
voor de verzekeraar, dat het op 5 juli 
1982 door beklaagde bereden voertuig 
niet ge!ijk te stellen is met het voertuig, 
voorwerp van de· verzekeringsovereen
komst met de vrijwillig tussenkomende ------------------! partij de N.V. De· Bij-De Vrede afgeslo-
ten. Beklaagde legt aldus geen op het 
ogenblik van de feiten voor het door 
hem bereden voertuig geldig afgesloten 

(1) Cass., 4 maart 1980 (De Verzekering, 
1981, nr. 261); Cass., 5 mei 1982 (De Verzeke
ring, 1982, nr. 265). 
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verzekeringsovereenkomst voor. Het 
hem ten laste gelegde feit A is aldus zo
als voor de eerste rechter bewezen geble
ven », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
dat aanvaardt dat aan het voertuig waar
mee de beklaagde in de aanrijding be
trokken was, wijzigingen werden aange
bracht waardoor de maximale snelheid 
ongeveer verdubbeld werd, door na te Ia
ten te bepalen wanneer die wijzigingen 
werden aangebracht, namelijk v66r of na 
het sluiten van de verzekeringsovereen
komst, niet antwoordt op het uitvoerig 
verweer dat eiser in zijn conclusie in ha
ger beroep (blz. 2 onderaan en blz. 3 bo
venaan) ingeroepen had, namelijk : 
« Door partijen wordt immers niet be
twist dat op het ogenblik van het afslui
ten van de verzekeringsovereenkomst 
door de heer Van Hoevelen aan de brom
fiets niet was gesleuteld. Blijkbaar na 
het afsluiten van de verzekeringsover
eenkomst is de bromfiets gestolen ge
:vorde~ en werd zwaar beschadigd terug 
1~ bez1t genomen. De verandering van 
mtl~at en. ~andwiel ~s blijkbaar toen ge
schied. BhJkens arhkel 9, lid 2 van de 
modelpolis is de verzekeringsn~mer er
toe gehouden elke verzwaring van risico 
aan de v~rzekeraar mede te delen. Bij 
het afslmten van de verzekeringsover
eenkomst heeft de heer Van Hoevelen 
derhalve geen foutieve verklaring afge
legd. Hij is echter wei in gebreke geble
ven zijn verzekeraar op de hoogte te 
stellen van de verzwaring van het risico. 
Om te stellen dat er geen verzekering 
zou zijn, dient bewezen te worden dat de 
aa~passing zou geschied zijn v66r het af
slmten van de verzekeringsovereen
komst. In dit geval is de overeenkomst 
onb~staande. lndien de aanpassing ech
ter IS geschied dient dit als een verzwa
ring van het risico beschouwd te worden. 
Bij de verzwaring van het risico is de 
verzekeraar tot tussenkomst gehouden. 
Het niet nakomen van de contractuele 
verplichtingen van de verzekerde, de 
heer Van Hoevelen, door de verzwaring 
van het risico niet te melden ontslaat de 
verzekeraar niet van zijn verplichting de 
slachtoffers schadeloos te stellen », zodat 
het arrest wegens gebrek aan antwoord 
op dit verweer niet regelmatig gemoti
veerd is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tweede onderdeel, het arrest dat er
k~;>t. ~at aan het oorspronkelijk voertuig 
WIJZigmgen werden aangebracht even
min antwoordt op het verweer v~n eiser 
dat de door het arrest vastgestelde wijzi-

gingen een risicoverzwaring uitmaakten 
waarop de artikelen 9, alinea 2 en 24 
van de modelpolis van toepassing' waren· 
het arre~t er zich niet kon toe beperker{ 
deze arhkelen van de modelpolis niet toe 
te passen zonder dat het aangaf waarom 
deze artikelen niet van toepassing waren 
en waarom de wijzigingen aan het voer
tuig niet als risicoverzwaring in de zin 
van genoemde polisartikelen konden 
aangezien worden, zodat het arrest we
gens gebrek aan antwoord op bovenge
noemd verweer niet regelmatig gemoti
veerd is en artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde onderdeel, overeenkomstig arti
kel 6 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen de verzekering aan de be
nadeelde een eigen recht tegen de verze
keraar geeft en dit eigen recht onderwor
pen is aan het bestaan van een verzeke
ring; overeenkomstig artikel 16 van de
zelfde wet op eiser slechts verhaal kan 
genomen worden door personen die be
nadeeld zijn door het gebruik van een 
motorrijtuig dat niet gei:dentificeerd is of 
waarvoor geen W.A.M.-verzekering be
staat; overeenkomstig artikel 11, alinea 
1, van dezelfde wet geen uit de wet of de 
overeenkomst van verzekering voorvloei
ende nietigheid, exceptie of verval door 
een verzekeraar aan een benadeelde kan 
tegengeworpen worden en aldus een ver
zekeraar risicoverzwaring niet kan inroe
pen tegen een benadeelde; overeenkom
stig art.ike~ 31 van de verzekeringswet 
van 11 JUm 1874, opgenomen in het Wet
hoek van Koophandel, de verplichtingen 
van de verzekeraar een einde nemen 
wanneer een daad van de verzekerde de 
risico's door het veranderen van een we
zenlijke omstandigheid wijzigt of die ri
si.co's verzwaart derwijze dat, indien de 
meuwe staat van zaken ten tijde van de 
overeenkomst had bestaan, de verzeke
raar de verzekering niet zou hebben aan
gegaan of slechts daarin onder andere 
voorwaarden . zou hebben toegestemd; 
overeenkomshg hager vermelde artike
len een bromfiets met een maximale 
snelheid van 40 km/u waarvoor een 
(W.A.M.-verzekering gesloten werd van die 
verzekering het voorwerp blijft z~lfs wan
neer door de vervanging var: het tand
wiel. en de uitlaat van dat voertuig de 
max1male snelheid ongeveer verdubbeld 
wordt; het arrest derhalve uit de feite
lijke vaststellingen dat het tandwiel en 
de uitlaat van het oorspronkelijk verze-

. kerd voertuig, een bromfiets met een 
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maximumsnelheid van 40 km/u, zo ge
wijzigd werden dat de maximumsnelheid 
ongeveer verdubbeld werd en de aard 
van het voertuig veranderd werd, niet 
wettelijk kon afleiden dat het voertuig in 
het ongeval niet het voorwerp van de 
verzekeringsovereenkomst met de N.V. 
De Bij-De Vrede uitmaakte, dat het voer
tuig in het ongeval derhalve niet verze
kerd was, de verzekeringsmaatschappij 
De Bij-De Vrede buiten zake diende ge
steld te worden en eiser tot schadever
goeding gehouden was, zodat het arrest 
niet wettelijk verantwoord is en schen
ding inhoudt van de artikelen 6, 11, ali
nea 1, en 16 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en van artikel 31 van de 
Verzekeringswet van 11 juni 1874, opge
nomen in het Wetboek van Koophandel : 

Overwegende dat, zoals in het eer
ste onderdeel aangehaald, het arrest 
zegt dat de eerste rechter terecht uit 
de gegevens van het proces-verhaal 
nr. 5477 van 26 oktoher 1983 van de 
politie van Oostende en zijn hijvoeg
sel heeft afgeleid dat de << aan het 
oorspronkelijk verzekerd voertuig » 
aangehrachte wijzigingen (verande
ring tandwiel en uitlaat) die de 
maximale snelheid niet aileen hoven 
het toegelaten maximum hrachten, 
maar ongeveer verduhhelden, de 
werkelijke aard van het voertuig 
hehhen veranderd; dat de appel
rechters, door vast te steilen dat de 
wijzigingen werden aangehracht 
<< aan het oorspronkelijk verzekerd 
voertuig », vaststeilen dat die wijzi
gingen Werden aangehracht na het 
afsluiten van de onderwerpelijke 
verzekeringsovereenkomst; 

Dat het onderdeel in zoverre op 
een verkeerde lezing van het arrest 
herust en aldus feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het overige van de drie on
derdelen hetreft : 

Overwegende dat de appelrechters 
op onaantasthare wijze in feite vast
steilen dat : 1 o de verzekeringsover
eenkomst enkel dekking verstrekte 
voor een hromfiets met maximum
snelheid van 40 km per uur en dat 
de aard van het voertuig hepalend 

was voor de verzekeraar; 2° aan het 
oorspronkelijk verzekerd voertuig 
wijzigingen werden aangehracht, na
melijk vervanging van tendwiel im 
uitlaat, die de maximale snelheid 
niet aileen hoven het toegelaten 
maximum hrachten, maar ongeveer 
verduhhelden; 

Overwegende dat een voertuig 
door transformatie, ook na het af
sluiten van een verzekeringsover
eenkomst voor dit voertuig, een an
der voertuig kan worden; 

Overwegende dat de appelrechters 
op grond van hun voormelde onaan
tasthare feitelijke vaststellingen 
konden heslissen dat de aange
hrachte wijzigingen de werkelijke 
aard van het voertuig hehhen veran
derd en dat het voertuig van Van 
Hoevelen, waarmee het ongeval 
werd veroorzaakt, niet gelijk te stel
len is met het voertuig, voorwerp 
van de verzekeringsovereenkomst 
met de N.V. De Bij-De Vrede afge
sloten (hromfiets in de zin van arti
kel 2.16 van het Wegverkeersregle
ment), maar wel een ander voertuig 
is dan hetgeen in het verzekerings
contract was vermeld; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na aldus heslist te hehhen dat 
het voertuig van Van Hoevelen, 
waarmee het ongeval werd veroor
zaakt, niet het voorwerp van de on
derwerpelijke verzekeringsovereen
komst was en niet door een verzeke
ringsovereenkomst werd gedekt, de 
door eiser aangevoerde gegevens die 
de risicoverzwaring en de gevolgen 
daarvan hetreffen, en die een 
toepasselijke verzekeringsovereen
komst verondersteilen en derhalve 
ingevolge de vaststelling van de af
wezigheid daarvan niet dienend 
zijn, verwerpen, mitsdien zijn ver
weer heantwoorden en hun heslis
sing, zonder de in het middel aange
haalde wettelijke hepalingen te 
schenden, regelmatig met redenen 
omkleden en naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
ie schending van artikel 97 van de 
::Xrondwet, 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerster Elisa
beth Vermeylen tegen eiser; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt eiser in vier vijfde 
en eerste verweerster in een vijfde 
van de kosten, verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

6 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 157 

2' KAMER - 7 november 1984 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE VAN 
DE BURGERLIJKE PART!J VOERT VERSCHEI
DENE ELEMENTEN VAN DE SCHADE AAN -
BESL!SSING SLAAT GEEN ACHT OP EEN VAN 
DE ELEMENTEN VAN DE SCHADE - BESLIS
SING NIET REGELMATIG MET REDENEN OM
KLEED. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - DODEN - SCHADE 
VOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN DE GE
TROFFENE T.G.V. RET DERVEN VAN ZIJN IN
KOMSTEN- VASTSTELL!NG VAN DIE SCHADE 
- GRONDSLAG - NETTO-INKOMSTEN - VER
EISTE. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - OMVANG VAN DE 

SCHADE- MINDERING VAN DE TOEGEKENDE 
SCHADEVERGOEDING MET DE BETAALDE 
VOORSCHOTTEN EN MET DE DAARDOOR OP
GEBRACHTE RENTE - VEREISTE. 

1o Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest dat niet antwoordt op de 
conclusie van de burgerlijke partij ten 
betoge dat de schade die zij heeft gele
den door het verlies van bepaalde bij-
zondere voordelen inzake gezondheids
uitgaven wegens het door haar dode
Jijk verongelukte man uitgeoefend be
roep van geneesheer, moet worden 
begrepen in het bedrag van de in aan
merking te nemen bezoldigingen (1). 

2o De eventuele belasting op de aan de 
burgerlijke partij toegekende vergoe
ding wordt niet over het hoofd gezien 
door de rechter die deze vergoeding 
berekent op het netto-inkomen van de 
getroffene en die voorbehoud maakt 
met betrekking tot de terugbetaling 
van de eventuele belasting op dat inko
men. 

3o Nu de vaststelling van de schade, die 
voor de rechthebbenden van een dode
Jijk verongelukte voortvloeit uit het 
derven van diens beroepsinkomsten, 
enkel op grand van het brutoloon kan 
gebeuren als de rechter vaststelt dat 
het bedrag van de sociale en fiscale 
Jasten ten late van de rechthebbenden 
gelijk is aan het bedrag ten Jaste van 
de getroffene toen hij nag Jeefde, ver
antwoordt het arrest, dat vaststelt dat 
die equivalentie onmogelijk met zeker
heid kan worden vastgesteld, naar 
recht zijn beslissing om enkel het net
toloon in aanmerking te nemen en 
voorbehoud te maken om de schadellj
dende partij in staat te stellen een 
aanvullende vordering betreffende die 

OVEREENKOMST- SCHADE RAMING (1) Zie Cass., 7 sept. 1982, moheven, A.R 
BELASTINGEN nr 7157 (A.C., 1982-83, nr 19) 
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eventuele uitgaven in te stellen (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4° De feitenrechter beoordeelt in feite, 
binnen de perken van de conclusies 
van de partijen, de omvang van de 
schade veroorzaakt door een misdrijf; 
noch art. 1138, 2', Ger. W:, noch de arti
kelen 1382 en 1383 B. W:, noch het alge
meen beginsel van het recht van ver
dediging, noch van het beginsel van de 
autonomie van de procespartijen wor
den geschonden door de rechter die 
beslist van de door hem toegekende 
bedragen het bedrag af te trekken van 
de betaalde voorschotten en van de 
rente daaruit, als hij oordeelt dat zij 
gediend hebben om de door hem vast
gestelde schade reeds gedeeltelijk te 
vergoeden (3). 

(SCHEPMANS T. VINCKBOOMS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3673) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep het bedrag 
van de aan eiseres toegekende vergoe
ding heeft berekend op basis van het 
netto-inkomen van haar echtgenoot, op 
grand: « ••• dat de vergoeding waarop de 
burgerlijke partij (eiseres) aanspraak 
mag maken, moet worden berekend op 
basis van het netto- en niet van het bru
to-inkomen, gelet niet alleen op de blij
vende onzekerheid omtrent de eventuele 
belastbaarheid van de vergoeding, maar 
gelet ook op de onmogelijkheid vast te 
stellen dat de belastingen en de sociale 
lasten die de rechtverkrijgende zou moe
ten betalen, zeker even hoog zijn als de 

lasten op het gedeelte van de bezoldiging 
waaruit hij voordeel haalde; dat in dat 
opzicht de eventuele belastingen op de 
opbrengst uit de een of andere vorm van 
belegging die de rechtverkrijgende zou 
doen met de ontvangen vergoeding, ver
band houden met het vermogensbeheer 
waarin hij volkomen vrij is, en niet met 
de vergoeding van de schade; dat daaren
tegen de toekenning van een netto
bedrijfsinkomen berekende vergoeding 
voor de burgerlijke partij (thans eiseres) 
het recht meebrengt om akte te doen ne
men van haar voorbehoud betreffende de 
terugbetaling van de belasting op die 
vergoeding en van de sociale lasten "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar regelmatig genomen conclusie van 
hager beroep aanvoerde dat het overlij
den van haar man voor haar het verlies 
van sociale voordelen tot gevolg had en 
dat de vergoeding hiervan moest worden 
meegerekend in het bedrag van de in 
aanmerking te nemen bezoldigingen, 
waaruit volgt dat de bestreden beslis
sing, nu ze op dat middel niet heeft ge
antwoord, niet regelmatig met redenen 
is omkleed ( schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, wanneer moet wor
den vastgesteld of de vergoeding van de 
rechtverkrijgende op het netto- dan wel 
op het bruto-inkomen van de overleden 
getroffene moet worden berekend, de fei
tenrechter overeenkomstig de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
bij de vaststelling van het bedrag van de 
door de rechtverkrijgende te betalen so
ciale en fiscale lasten, de belastingen op 
het inkomen uit de aan de rechtverkrij
gende toegekende vergoeding in aanmer
king moet nemen; de omstandigheid im
mers dat dit inkomen en de daarop 
geheven belastingen uitsluitend verband 
houden met het vrije beheer van de 
rechtverkrijgende en niet met de vergoe
ding van de schade niet ter zake dienend 
is, vermits de vraag of het netto- dan wel 
het bruto-inkomen in aanmerking client 
te worden genomen, slechts kan bere
kend worden beantwoord aan de hand 
van de vergelijking tussen de door de 
rechtverkrijgende te betalen sociale en 
fiscale lasten op de inkomsten van de ge

------------------1 troffene, waaruit volgt dat het hof van 

(2} Zie Cass., 11 april 1984, A.R. nr. 3423 
(A.C., 1983-84, nr. 461). 

(3) Zie Cass., 16 feb. 1983, A.R. nr. 2662 
(A.C., 1982-83, nr. 340) en Cass., 7 maart 1984, 
A.R. nr. 3353 (ibid., 1983-84, nr. 385). 

beroep, nu het geen rekening houdt met 
de eventuele belastingen op de aan eise
res toegekende vergoeding en die vergoe
ding aldus heeft berekend op het netto
inkomen van de getroffene, zijn beslis
sing niet naar recht heeft verantwoord 
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(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek}; 

derde onderdeel, het brutoloon over
eenkomstig de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek in aanmer
king mag worden genomen wanneer de 
feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
van de sociale en de fiscale lasten die 
zouden moeten worden betaald door de 
rechtverkrijger~de wiens materiele scha
de voorvloeit uit de derving van het in
komstengedeelte waaruit hij persoonlijk 
voordeel haalde, gelijk is aan het bedrag 
van de lasten op de bezoldiging; het hof 
van beroep bijgevolg, nu het de vergoe
ding niet heeft berekend op basis van 
het bruto-inkomen op grond dat onmoge
lijk kon worden vastgesteld dat de door 
eiseres te betalen fiscale en sociale las
ten zeker gelijk waren aan de lasten op 
het gedeelte van de bezoldiging waaruit 
ze voordeel haalde, en nu het niet na
gaat of de door eiseres te betalen fiscale 
en sociale lasten al dan niet gelijk waren 
aan de lasten op de bezoldiging van de 
getroffene, zijn beslissing niet naar recht 
heeft verantwoord (schending van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek}: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres, om het 

bedrag te ramen van de materiele 
schade die zij en de rechtverkrijgen
den van de getroffene hadden gele
den ten gevolge van diens overlij
den, in haar conclusie van hoger 
beroep vergoeding eiste van de 
schade die voor haar voortvloeide, 
enerzijds, uit het verlies van de so
ciale voordelen verbonden aan de 
inhoudingen op de inkomsten van 
de getroffene en, anderzijds, uit het 
verlies van bepaalde bijzondere en 
vaste voordelen die verbonden wa
ren aan gezondheidskosten en die 
zij genoot wegens het feit dat de 
overledene het beroep van dokter 
uitoefenende; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het zich ertoe beperkt te beslissen, 
enerzijds, dat << de toekenning van 
een op het netto-bedrijfsinkomen 
berekende vergoeding voor de bur
gerlijke partij (thans eiseres) het 
recht meebrengt om akte te doen 
nemen van haar voorbehoud om
trent de terugbetaling van de belas-

ting op die vergoeding en van de so
ciale lasten », en, anderzijds, dat 
van dat voorbehoud akte wordt ver
leend, niet antwoordt op de conclu
sie waarin eiseres aanvoerde dat de 
vergoeding voor de schade die voor 
haar voortvloeide uit de derving van 
de door haar aangevoerde bijzonde
re voordelen, moest worden meege
rekend in het bedrag van de in aan
merking te nemen bezoldigingen; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zeker 
niet weigert rekening te houden met 
de eventuele belastingen op de aan 
eiseres toegekende vergoeding, doch 
voorbehoud maakt wat de terugbeta
ling van de belasting op die vergoe
ding betreft; 

Dat het onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van het arrest en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het brutoloon 

slechts in aanmerking mag worden 
genomen wanneer de rechter vast
stelt dat het bedrag van de door de 
rechtverkrijgenden te betalen so
ciale en fiscale lasten gelijk is aan 
de door de getroffene tijdens diens 
leven betaalde lasten; dat op dit 
punt het arrest waarbij de onmoge
lijkheid wordt vastgesteld met ze
kerheid uit te maken of beide bedra
gen gelijk zijn, de beslissing om 
alleen het nettoloon in aanmerking 
te nemen en akte te verlenen van 
het voorbehoud, ten einde de bena
deelde in staat te stellen een aanvul
lende vordering in te stellen tot te
rugbetaling van die eventuele uitga
ven, naar recht is verantwoord; 

Dat het derde onderdeel faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, alsook van het al
gemeen rechtsbeginsel dat alleen de par-
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tijen beschikken over hun rechtsvorde
ring en schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het hof van beroep in het be
schikkend gedeelte van het arrest heeft 
beslist : « veroordeelt beklaagde (thans 
verweerster) om aan de burgerlijk partij 
(thans eiseres), ter vergoeding van de 
materiele schade ten gevolge van het 
overlijden van haar echtgenoot, het be
drag van 21.480.682 frank te betalen, ver
hoogd met de op 5.928.586 frank bereken
de compensatoire interesten tegen de 
wettelijke rentevoeten, met ingang van 1 
juni 1982, onder aftrek van de reeds ge
storte bedragen, en van de interesten die 
vanaf de datum van die starting tegen 
dezelfde rentevoeten hebben gelopen », 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster 
in haar conclusie niet heeft gevraagd dat 
van de aan eiseres toe te kennen vergoe
ding de interesten tegen de wettelijke 
rentevoeten op de reeds gestorte bedra
gen met ingang van de dag van de beta
ling ervan zouden worden afgetrokken, 
en de partijen derhalve de gelegenheid 
niet hebben gekregen om zich uit te 
spreken over de vraag of door eiseres op 
de reeds gestorte bedragen interesten 
verschuldigd waren met ingang van de 
dag van de starting; het hof van beroep 
bijgevolg, nu het ambtshalve beslist dat 
van de aan eisers toegekende vergoeding 
niet aileen de reeds gestorte bedragen, 
doch ook de op die bedragen tegen de · 
wettelijke rentevoeten berekende inte
resten vanaf de dag van de starting 
moesten worden afgetrokken en nu het 
de partijen niet vooraf heeft aangezocht 
om een standpunt in te nemen over de 
aftrek van de interesten; het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging heeft miskend en, in strijd met arti
kel 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek, aan verweerster meer dan het door 
haar gevorderde heeft toegekend; 

tweede onderdeel, het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk aileen de 
partijen beschikken over de rechtsvorde
ring de rechter verbiedt een geschil op te 
werpen dat de partijen hem niet hebben 
voorgelegd en dat niet uit hun conclusie 
kon worden afgeleid; het hof van beroep 
bijgevolg, nu het ambtshalve beslist dat 
de interesten, tegen de wettelijke rente
voeten, op de reeds gestorte bedragen te 
rekenen van de starting moesten worden 
afgetrokken van de aan eiseres verschul
digde vergoeding, het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk aileen de partijen 
beschikken over de rechtsvordering, 
heeft miskend, daar geen enkele vorde-

ring uit dien hoofde is ingesteld bij het 
hof van beroep; 

derde onderdeel, de rechter, overeen
komstig de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, de schade moet 
ramen op de dag waarop hij uitspraak 
doet en de volledige schade van de bena
deelde moet vergoeden; de compensa
toire interesten een aanvullende vergoe
ding zijn voor de fout van de schadever
oorzaker; het hof van beroep bijgevolg, 
nu het beslist dat van de aan eiseres ver
schuldigde vergoeding de interesten, te
gen de wettelijke rentevoeten, op de 
reeds gestorte bedragen en te rekenen 
van de datum van de starting moesten 
worden afgetrokken, haar geen volledige 
schadevergoeding heeft toegekend, daar 
die interesten noodzakelijkerwijze dee! 
uitmaken van de volledige vergoeding, 
en derhalve zijn beslissing niet naar 
recht heeft verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Wat de drie onderdelen samen be
treft: 

Overwegende dat de rechter, bin
nen de grenzen van de conclusies 
van de partijen, de omvang van de 
door een misdrijf veroorzaakte scha
de in feite beoordeelt; dat de toeken
ning van compensatoire interesten 
betrekking heeft op de omvang van 
de schade en deel uitmaakt van de 
vergoeding; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op grond van zijn onaantastbare be
oordelingsbevoegdheid de gestorte 
vergoedingen en de interesten op 
die vergoedingen mag aftrekken van 
de door hem toegekende bedragen 
als hij oordeelt dat ze reeds hebben 
gediend voor de gedeeltelijke ver
goeding van de door hem bepaalde 
schade; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing naar recht verantwoordt op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, zonder 
de overige wetsbepalingen en de al
gemene rechtsbeginselen die in het 
middel worden vermeld, te schen
den; 

Dat de drie onderdelen van het 
middel falen naar recht; 
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Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre daarbij 
het bedrag wordt vastgesteld van de 
materiele schade die voor eiseres 
voortvloeit uit het overlijden van 
haar echtgenoot, behalve in zoverre 
verweerster wordt veroordeeld om 
aan eiseres uit dien hoofde ten min
ste het bedrag van 21.480. 682 frank 
te betalen, verhoogd met de compen
satoire interesten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
elke partij in de helft van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

7 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Ghislain - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Simont 
en VanRyn. 

Nr. 158 

2' KAMER - 7 november 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESL!SS!NG 
DIE VASTSTELT DAT DE STRAFVORDERING 
DOOR VERJARING VERVALLEN IS - NIET 
ONTVANKELIJK CASSAT!EBEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE - BE

SLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBE
ROEP - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKE PERSOON TEGEN EEN BESLISS!NG 
W AARBIJ HIJ IMPLICIET BUITEN DE ZAAK 
WORDEN GESTELD - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BESLISS!NG VAN DE APPEL
RECHTER GEGROND OP EIGEN REDENEN -
BEROEPEN VONNIS NIETIG - NIETIGHEID 

1" en 2" Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang zijn het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen een beslissing die 
vaststelt dat de strafvordering door 
verjaring vervallen is, en het cassatie
beroep van de burgerrechtelijk aan
sprakelijke persoon tegen een beslis
sing waarbij hij impliciet buiten de 
zaak wordt gesteld (1). 

3' Wanneer de appelrechter zijn overtui
ging met eigen redenen staaft zonder 
dat hij de redenen van het beroepen 
vonnis overneemt, neemt hij geenszins 
de nietigheid van de procedure voor de 
eerste rechter of van diens beslissing 
over, ook al bevestigt hij de burger
rechtelijke beschikkingen van het be
roepen vonnis (2). 

(DABEE, ORBAN T. BOSI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3753) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen eiser Dabee ingestelde 
strafvordering en op de door het 
openbaar ministerie tegen de eiser 
Orban ingestelde vordering : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de strafvordering verjaard 
is en impliciet de eiser Orban buiten 
de zaak stelt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door verweerster tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat de eisers af
stand doen van hun voorziening; 

{1) Zie Cass., 28 mei 
(A.C., 1979-80, nr. 607). 

1980, redenen 

ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN {2) Zie Cass., 5 mei 1982, A.R. nr. 2115 
DE BESLISSING IN HOGER BEROEP. (A.C., 1981-82, nr. 521). 
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III. In zoverre de voorziening van 
de eiser Orban gericht is tegen de 
beslissing op de door hem tegen ver
weerster ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 782, 785, 786 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 234 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis de bur
gerlijke beschikkingen van het het be
roepen vonnis bevestigt en de rechtbank 
niet bevoegd verklaart om kennis te ne
men van de door de eiser Orban tegen 
verweerster ingestelde civielrechtelijke 
vordering, 

terwijl het beroepen vonnis, blijkens 
de uitgifte ervan, noch door de voorzitter 
van de rechtbank die het vonnis heeft 
gewezen noch door de griffier is onderte
kend, zonder dat die onmogelijkheid om 
te tekenen wordt vastgesteld; het beroe
pen vonnis dus nietig is; het bestreden 
vonnis, nu het die nietigheid overneemt 
door het beroepen vonnis op burgerlijk 
gebied te bevestigen, door te verwijzen 
naar het beschikkend gedeelte, moet 
worden vernietigd (schending van de ar
tikelen 782, 785, 786 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 234 van het Wetboek van 
Strafvordering); het Hof bovendien in de 
onmogelijkheid verkeert de bestreden 
beslissing op haar wettigheid te toetsen, 
in zoverre het bestreden vonnis, dat het 
beroepen vonnis op burgerlijk gebied be
vestigt door te verwijzen naar het be
schikkende gedeelte, uitspraak doet op 
basis van een door de griffier van de Po
litierechtbank te Hoei afgegeven uitgifte 
van het beroepen vonnis waarin niet 
wordt vastgesteld dat het vonnis is on
dertekend door de Politierechter te Hoei 
en door de griffier (schending van de ar
tikelen 782 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 234 van het Wetboek van Strafvorde
ring): 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, dat zijn beslissing grondt op 
een eigen redengeving en de reden
geving van het beroepen vonnis niet 
overneemt, niet lijdt aan de nietig
heid van de voor de eerste rechter 
gevoerde rechtspleging, ook al heeft 
het de burgerlijke beschikkingen 
van het beroepen vonins bevestigd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzieningen 
van de eisers, in zoverre ze gericht 
zijn tegen de beslissingen op de 
door verweerster tegen de eisers 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 

7 november 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 159 

2" KAMER - 7 november 1984 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDINGEN VAN DE 
WEGVERKEERSWET OF VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT - VERJARING NOODZA
KELIJK INGETREDEN NA VERLOOP VAN TWEE 
JAREN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VONNIS WAARBIJ DE ZAAK 
WORDT UITGESTELD - ONDERZOEKSDAAD 

WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING VERNIETIGD WEGENS 
VERJARING - VERNIETIGING ZONDER GE
VOLG T.A.V. DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING DIE VOOR DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING IS !NGESTELD. 

1• De strafvordering ten gevolge van een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
van overtredingen van het Wegver
keersreglement is noodzakelijk ver
jaard wanneer, bij gebrek aan schor
sing, sedert de feiten twee jaren zijn 
verlopen (1). (Artt. 21, tweede lid, 22, 
23, 24 en 25 wet 27 april 1878 en art. 68 
Wegverkeerswet.) 

(1) Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 788) en 
Cass., 5 nov. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 146). 
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2" Een tijdig genomen beslissing tot uit
stel van de zaak stuit de verjaring van 
de strafvordering (2). (Art. 22 wet van 
17 april 1878.) 

3" Het verval van de strafvordering door 
verjaring en de daaruit voortvloeiende 
vernietiging hebben geen gevolg t.a. v. 
de burgerlijke rechtsvordering die v66r 
de verjaring van de strafvordering is 
ingesteld (3). (Artt. 26 en 27 wet van 17 
april 1878.) 

(ZOMPI T. ALESI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3795) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 juni 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 25 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, 418, 420 van het Strafwet
boek en 68 van de bij het koninklijk be
sluit van 16 maart 1968 gecoordineerde 
en bij de wet van 9 juli 1976 gewijzigde 
wegverkeerswetten, 

doordat het bestreden vonnis van 12 
juni 1984 de aan eiser sub A, B, C, D, E 
ten laste gelegde feiten, zoals ze werden 
omschreven, bewezen verklaart en hem 
wegens die vermengde telastleggingen 
veroordeelt tot een enkele geldboete van 
50 frank, en hem op burgerlijk gebied 
veroordeelt tot betaling van 30.000 frank 
aan de verweerster Rosaria Alesi, bur
gerlijke partij, en een geneesheer-des
kundige aanwijst om de burgerlijke par
tij te onderzoeken en de gevolgen van 
het ongeval te beschrijven, 

terwij1 de feiten waarvoor eiser is ver
oordeeld, zijn gepleegd op 7 oktober 
1981; het feit A dat een wanbedrijf is 

door de raadkamer van de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi bij beschikking 
van 9 april 1982 werd gecontraventionali
seerd; de overige feiten overtredingen 
zijn; al die misdrijven verjaard waren, 
vermits meer dan twee jaren verlopen 
waren tussen de dag waarop ze werden 
gepleegd en het tijdstip waarop het be
streden vonnis werd uitgesproken : 

Overwegende dat het aan eiser 
sub A ten laste gelegde feit « onop
zettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen » door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Charleroi bij beschikking van 
9 april 1982 werd gecontraventionali
seerd; dat de tegen eiser bewezen 
verklaarde telastleggingen B, C, D 
en E overtredingen zijn van het 
Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat de wegens al 
die feiten ingestelde strafvordering 
krachtens de artikelen 21 van de 
wet van 17 april 1878 en 68 van de 
bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 gecoi:irdineerde wegver
keerswetten verj a art door ver loop 
van een jaar te rekenen van de dag 
waarop de misdrijven zijn gepleegd, 
namelijk 7 oktober 1981; 

Overwegende dat de strafvorde
ring die wegens al de aan eiser ten 
laste gelegde feiten is ingesteld, ze
ker verjaard was op 12 juni 1984, 
dag van de uitspraak van het bestre
den vonnis, daar meer dan twee ja
ren verlopen waren sedert de dag 
waarop de misdrijven werden ge
pleegd en er geen enkele grond van 
schorsing van de verj aring was tus
sengekomen; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat verweerster zich 
tegen eiser burgerlijke partij heeft 

---------------I gesteld op 10 november 1982, dat is 
v66r de verjaring van de strafvorde
ring, vermits de verjaring was ge
stuit door de op tegenspraak gewe
zen beslisisng van 6 oktober 1982 

(2) Cass., 19 jan. 1982, A.R. nr. 
(A.C., 1981-82, nr. 298). 

(3) Cass., 14 okt. 1981, A.R. nr. 
(A.C., 1981-82, nr. 117). 

6718 

1757 
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waarbij de Politierechtbank te Char-, 
leroi de behandeling van de zaak 
heeft verdaagd naar 10 november 
1982; 

Dat het verval van de strafvorde
ring en de daaruit voortvloeiende 
vernietiging derhalve geen gevolgen 
hebben voor de civielrechtelijke vor
dering; 

Overwegende dat eiser, bij op 24 
augustus 1984 op de griffie van het 
Hof neergelegde akte, verklaart af
stand te doen van zijn voorziening 
tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering, op grond dat die 
beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; 

Dat er grond bestaat om akte te 
verlenen van de afstand; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering; 
verleent akte van de afstand van de 
voorziening, in zoverre het vonnis 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vordering; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen 
grond bestaat tot verwijzing. 

7 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 160 

2• KAMER - 7 november 1984 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -

GEWETIIGDE VERDENKING - CORRECTIONE
LE RECHTBANK - VORDER!NG VAN DE PRO-

CUREUR-GENERAAL B!J HET HOF VAN CASSA
TIE - VORDERING TOT ONTIREKKING -
GEGEVENS WAARMEE REKENING KAN WOR
DEN GEHOUDEN. 

Wanneer de aan het Hoi van Cassatie 
overgelegde beoordelingsgegevens tot 
staving van de vordering van de procu
reur-generaal bij het Hoi strekkende 
tot onttrekking van de zaak aan een 
correctionele rechtbank, met name, 
enerzijds, het instellen van een onder
zoek tegen magistraten van hetzelfde 
arrondissement als die rechtbank 
waarbij vervolgingen aanhangig zijn 
tegen beklaagden die steeds zijn blij
ven beweren dat de genoemde vervol
gingen steunen op de misdrijven die 
het voorwerp van het onderzoek uit
maken, en, anderzijds, de opschudding 
die in gerechtelijke kringen van dat 
arrondissement en bij de hele bevol
king door de onderzoeksverrichtingen 
en de daaraan door de pers gegeven 
ruchtbaarheid werd verwekt, erop wij
zen dat het voor aile magistraten van 
de rechtbank van eerste aanleg onmo
gelijk is in de zaak van die beklaag
den, waarbij magistraten van hetzelfde 
arrondissement onrechtstreeks zijn be
trokken, uitspraak te doen zonder bij 
de publieke opinie een gewettigde ver
denking te wekken omtrent de ge
schiktheid van de rechters om ob
jectiei en onpartijdig tot een beslissing 
te komen, aanvaardt het Hoi de vorde
ring tot verwijzing wegens gewettigde 
verdenking (1). (Artt. 542 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE SABLON, STAUMONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3955) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cassa
tie: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie, 

(1) Zie Cass., 23 maart 1983, A.R. nr. 2858 
(A.C., 1982-83, nr. 412); zie oak Cass., 9 jan. 
1980 (A.C., 1979-80, nr. 276); 19 okt. 1982, A.R. 
nr. 7600, en 15 maart 1983, A.R. nr. 7901 
(ibid., 1982-83, nrs. 123 en 394); in burgerlijke 
zaken, zie Cass., 23 sept. 1982, A.R. nr. 6749 
{ibid., 1982-83, nr. 59). 
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De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij uiteen te 
zetten dat de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, bij beschikking van 15 juni 
1981, 

1° Sablon Emile, Joseph, Eva, 
Ghislain, aannemer, geboren op 21 
maart 1935 te Corroy-le-Grand, 

2o Staumont Eric, Emile, Denis, 
aannemer, geboren op 28 april 1957 
te Ukkel, 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel heeft verwezen, ter zake dat 
zij op 8 december 1980 te Court
Saint-Etienne als failliete hande
laars van wie de tweede failliet ver
klaard was bij het op 8 september 
1980 gewezen vonnis van de Recht
bank van Koophandel te Nijvel, zich 
als daders of mededaders schuldig 
hebben gemaakt aan bedrieglijke 
bankbreuk. Die zaak heeft volgnum
mer 75.50.2593/80 in de notities van 
het parket te Nijvel. 

De beklaagdfen blijven staande 
houden dat de feiten waarvoor ze 
worden vervolgd, misdrijven zijn die 
onder meer aan leden van de Recht
bank van Koophandel te Nijvel toe 
te schrijven zijn en dat meer in het 
bijzonder voormeld vonnis van 8 
september 1980 waarbij de tweede 
beklaagde ambtshalve failliet wordt 
verklaard, een valsheid zou uitma
ken; 

De procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel zag zich ge
noodzaakt de instelling van een on
derzoek te vorderen tegen de voor
zitter van de Rechtbank van Koop
handel te Nijvel en tegen twee 
curatoren van dat arrondissement 
wegens overtreding van de artikelen 
193, 197, 213, 245, 246 tot 251 en 491 
van het Strafwetboek. 

Een raadsheer werd met het on
derzoek belast en onafgebroken 
worden onderzoeksverrichtingen uit
gevoerd die heftige beroering deden 
ontstaan in gerechtelijke kringen te 
Nijvel, vooral onder de magistraten, 
tot welk rechtscollege ze ook beho
ren. Deze beroering die nog werd 

versterkt door de ruchtbaarheid die 
door de pers aan het gerechtelijk 
onderzoek werd gegeven, heeft haar 
weerslag op de gehele bevolking en 
heeft er een allesbehalve serene at
mosfeer geschapen. 

Het valt bijgevolg te vrezen dat de 
voorzitter, ondervoorzitter en rech
ters, zowel de werkende rechters als 
de rechters-plaatsvervangers van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel de zaak niet met de nodi
ge geestesonafhankelijkheid zullen 
kunnen behandelen. In elk geval 
blijkt het onmogelijk de correctione
le rechtbank die kennis neemt van 
de vervolgingen samen te stellen om 
in deze zaak, die onrechtstreeks col
lega's van de rechtbank van koop
handel van hetzelfde arrondisse
ment aanbelangt, te vonnissen, zon
der in de algemene opinie een 
gewettigde verdenking te wekken 
aangaande de geschiktheid om op 
een objectieve en onpartijdige wijze 
te oordelen; 

Om die redenen, gelet op de arti
kelen 542 en 545 van het Wetboek 
van Strafvordering, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het aan het Hof moge behagen 
te bevelen dat de thans bij de Cor
rectionele Rechtbank van het Arron
dissement Nijvel aanhangige zaak 
met volgnummer 75.50.2593/80 in de 
notities van het parket te Nijvel zou 
worden verwezen naar een andere 
correctionele rechtbank. 

Brussel, 19 oktober 1984, 
Voor de procureur-generaal, 

de advocaat-generaal, 
(get.) Liekendael. » 

Gelet op de artikelen 542 en 545 
van het W etboek van Strafvorde
ring, 

Overwegende dat, gelet op de fei
telijke gegevens die in de vordering 
zijn vermeld en gelet met name op 
de omstandigheid dat een onderzoek 
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is bevolen door de procureur-gene
raal bij het Hof van Beroep te Brus
sel, het voor de voorzitter, onder
voorzitter en rechters, zowel de 
werkende rechters als de rechters
plaatsvervangers van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg, te Nijvel onmo
gelijk is uitspraak te doen in deze 
zaak die onrechtstreeks leden van 
de rechtbank van koophandel van 
genoemd arrondissement aanbe
langt, zonder bij de openbare opinie 
gewettigde verdenking te doen ont
staan omtrent de geschiktheid om 
de zaak op een objectieve en onpar
tijdige wijze te beoordelen; beveelt 
dat de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel zal worden 
verwezen. 

7 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Nr. 161 

2• KAMER - 7 november 1984 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN

GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING 
VAN DE BEKLAAGDE - VORDERING TOT ONT
TREKKING VAN DE ZAAK AAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK - ONTTREKKING REEDS 
BEVOLEN - GEEN BESTAANSREDEN - NIET 
ONTVANKELIJKE VORDERING. 

Wanneer het Hof, op de vordering van 
de procureur-generaal in het Hoi van 
Cassatie tot onttrekking van een be
paalde procedure aan een correctionele 
rechtbank, heeft bevolen dat die proce
dure naar een andere correctionele 
rechtbank zal worden verwezen, is de 
vordering van de beklaagde strekken
de tot dezelfde onttrekking niet ont
vankelijk bij gebrek aan bestaansre
den. 

(SABLON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3894) 

HET HOF; - Gelet op het op 12 
september 1984 op de griffie van het 
Hof ingekomen verzoekschrift dat 
ertoe strekt eisers zaak met parket
notitienummer 75.50.2593/80 die 
door de tweede correctionele kamer 
van de Rechtbank te Nijvel wordt 
behandeld, op grand van gewettigde 
verdenking te verwijzen van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel naar een andere rechtbank; 

Overwegende dat het Hof, bij het 
thans op 7 november 1984 gewezen 
arrest in de zaak met het algemene 
rolnummer 3955, beveelt dat de in 
het verzoekschrift bedoelde zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel zal worden verwezen; 

Dat het verzoekschrift geen be
staansreden heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

7 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest, A.R. nr. 3895 
in dezelfde zin gewezen op het cassatieberoep 
van de eiser Staumont, strekkende tot onttrek
king van de zaak aan dezelfde correctionele 
rechtbank. 

'Nr. 162 

1 • KAMER - 8 november 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - GROND VAN NIET-



Nr. 162 HOF VAN CASSATIE 355 

ONTV ANKELIJKHEID GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID AFGELEID UIT GEBREK 
AAN BELANG DAAR HET AANGEVOERDE MID
DEL ENKEL BETREKKING HEEFT OP EEN BE
SCHIKKEND GEDEELTE AANGAANDE EEN AN
DERE VERWEERDER EN NIETS TE MAKEN 
HEEFT MET DE BESCHIKKENDE GEDEELTEN 
AANGAANDE DE VERWEERDER DIE DE 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP
WERPT - VORDERING VAN EEN VAN DE EI
SERS TEGEN DIE VERWEERDER NIET ONT
V ANKELIJK VERKLAARD EN DE EISERS IN 
DIENS KOSTEN VEROORDEELD- GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID KAN NIET WORDEN 
AANGENOMEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - ONDERVERHURING - VORDERING 
TOT HUURHERNIEUWING VAN DE HOOFD
HUURDER - HUURHERNIEUWING GEWEI
GERD OM REDENEN DIE DE HOOFDHUURDER 
ALLEEN BETREFFEN - REDENEN DIE DE 
HOOFDHUURDER ALLEEN BETREFFEN - BE
GRIP. 

1" De door een van de verweerders tegen 
het cassatieberoep opgeworpen grand 
van niet-ontvankelijkheid hieruit afge
leid dat het cassatieberoep zonder be
lang is in zoverre het tegen hem is ge
richt, nu het enige door de eisers 
aangevoerde middel niets te maken 
heeft met het beschikkende gedeelte 
aangaande die verweerder, kan niet 
worden aangenomen wanneer de vor
dering van een van de eisers tegen die 
verweerder niet ontvankeiljk is ver
klaard en de twee eisers in de kosten 
jegens die verweerder zijn veroor
deeld. 

2" Het stilzitten van de hoofdhuurder na 
de weigering door de verhuurder van 
huurhernieuwing, gegrond op een 
wettige reden als bedoeld in art. 16 
Handelshuurwet, is geen reden van 
weigering van huurhernieuwing die de 
hoofdhuurder alleen betreft, in de zin 
van die bewoordingen in art. 11, II, 
tweede lid, van dezelfde wet (1). 

(1) Over het begrip redenen die de hoofd
huurder aileen betreffen, zie LA HAYE en VAN
DEKERCKHOVE, Les Novelles, Droit civil VI, 2, 
« Les baux commerciaux ,, "• nrs. 1722 en 1726; 
PAUWELS en RAES, Manuel pratique des baux a 
layer et des baux commerciaux, 1971, nr. 566; 
Gedr. St., Kamer, 1954-55, 97, nr. 4. 

(VANDEPOEL, UTEN 
T. « BROUWERIJ VAN ALKEN ' N.V., BODEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4310) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 juni 1983 in hoger 
beroep door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Hasselt gewezen; 

Over de excepties van niet-ontvan
kelijkheid van de tegen haar ge
richte voorziening, opgeworpen door 
verweerster : 

Overwegende dat de rechtbank de 
vordering van eiseres niet ontvanke
lijk verklaart; dat het vonnis de ei
sers veroordeelt in de kosten van 
verweerster; dat eiseres derhale be
lang heeft in haar voorziening; dat 
de eisers er belang bij hebben hun 
voorziening tegen verweerster te 
richten; dat de voorziening ontvan
kelijk is; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11, II, tweede lid, 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 
die afdeling Ilbis van hoofdstuk II van ti
tel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, zoals deze bepaling werd 
vervangen door de wet van 29 juni 1955, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder op 1 
juli 1979 zijn eigendom gelegen te Sint
Truiden, Grote Markt 4, aan verweerster 
in handelshuur gaf, dat verweerster op 
dezelfde datum het goed aan eiser in on
derhuur gaf en dat beide huurovereen
komsten dus op 30 juni 1982 ten einde 
liepen, na te hebben vastgesteld dat ver
weerder de hernieuwing van de hoofd
huur weigerde, omdat hij van plan be
weerde te zijn het verhuurde pand zelf 
te bewonen, en dat verweerster aan eiser 
de hernieuwing van de onderhuur wei
gerde, omdat zijzelf geen hernieuwing 
van de hoofdhuur bekwam, en na de vor
dering tot huurhernieuwing van eiseres 
onontvankelijk te hebben verklaard, om
dat zij bij de overeenkomst tot onderver
huring geen partij was en dienvolgens 
niet de nodige hoedanigheid en/of be
lang had om de hernieuwing van deze 
overeenkomst te eisen, als antwoord op 
het .middel waarin eiser had laten gelden 
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dat de door verweerder ingeroepen re
den om de huurhernieuwing te weigeren 
ernstig was en dat, nu verweerster had 
nagelaten deze weigering aan te vechten, 
kon worden gezegd dat haar aanvraag 
tot huurhernieuwing was verworpen om 
haar aileen toe te schrijven redenen, zo
als bepaald door artikel 11, II, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, vermits 
verweerster door dit optreden had uitge
sloten dat zij de huurhernieuwing zou 
kunnen bekomen, de vordering van ei
ser, ertoe strekkende het vonnis van de 
eerste rechter, dat hem de huurhernieu
wing ten opzichte van verweerder toe
kende onder dezelfde voorwaarden als 
de onderhuur, die tussen eiser en ver
weerster had bestaan, te horen bevesti
gen, ongegrond verklaart op grond van 
de overweging : « voor wat de onderhuur
overeenkomst betreft, is de weigering 
van verhuurder (verweerder) duidelijk 
geen verwerping van de huurhernieu
wingsaanvraag om aan de hoofdhuurster 
persoonlijk toe te schrijven beweegrede
nen. De formulering van het weigerings
motief in de brief van 9 juni 1981 
spreekt ter zake voor zichzelf! In rechte 
kan onderhuurder Vandepoel (eiser) dan 
ook geen recht op hernieuwing van on
derhuurovereenkomst doen gelden en dit 
ongeacht of hij een aanvraag tot her
nieuwing al dan niet aan de verhuurder
eigenaar richtte. (Verweerder) heeft dan 
ook gelijk wanneer hij tegen de beslis
sing van de vrederechter aanvoerde dat 
er een foute toepassing van artikel 11, II, 
tweede linea, van de handelshuurwet 
werd gedaan » en op grond van de over
weging : « het is van belang voorafgaand 
vast te steilen dat dit weigeringsmotief 
(het motief dat verweerder had ingeroe
pen om aan verweerster de huurhernieu
wing te weigeren) ingeroepen werd 
naar aanleiding van de vraag tot her
nieuwing van de hoofdhuurovereen
komst, zijnde een kontrakt, waarmee 
Vandepoel-onderhuurder (eiser) niets te 
zien heeft. Vandaar dat Vandepoel (ei
ser) ten onrechte het door (verweerder) 
ingeroepen weigeringsmotief op zijn gel
digheid betwist. Als onderhuurder kan 
hij enkel betwisten of de door verhuur
der (verweerder) ingeroepen weigerings
grond ja dan neen iets te maken heeft 
met de persoon, de identiteit van de 
hoofdhuurster, maar nu reeds hoger 
daaromtrent is gestatueerd en het dus 
vaststaat dat dit niet het geval is, is de 
kritiek van Vandepoel (eiser) op het wei
geringsmotief van (verweerster) in 
rechte niet relevant en wordt daarom 

zonder verder onderzoek ter zijde ge
schoven »; het bestreden vonins vaststelt 
dat verweerster in de weigering tot huur
hernieuwing uitgaande van verweerder 
heeft berust en dienvolgens haar vorde
ring, ertoe strekkende te horen zeggen 
dat het door verweerder ingeroepen mo
tief om de hernieuwing van de huurover
eenkomst te weigeren, niet ernstig was 
en manifest ongegrond en dat haar om 
die reden de huurhernieuwing moest 
worden toegestaan aan dezelfde voor
waarden als de lopende overeenkomst 
onontvankelijk verklaart, zonder verder 
te onderzoeken of de door verweerster 
ingeroepen weigeringsreden inderdaad 
weinig ernstig was en doordat het beroe
pen vonnis door heel deze motivering te 
kennen geeft dat er slechts sprake kan 
zijn van een verwerping van de huurher
nieuwing om aan de hoofdhuurder toe te 
schrijven redenen, in de zin van artikel 
11, II, tweede lid, van de Handelshuur
wet, als het motief dat door de hoofdver
huurder wordt ingeroepen om de huur
hernieuwing te weigeren, verband houdt 
met de persoon van de hoofdhuurder en 
niet telkens als de hoofdhuurder door 
zijn toedoen uitsluit dat hij de huurher
nieuwing zou kunnen bekomen, zoals dit 
laatste het geval is wanneer de hoofd
huurder berust in de weigering tot huur
hernieuwing, wanneer het door het door 
de hoofdverhuurder ingeroepen weige
ringsmotief niet ernstig is en diens wei
gering bijgevolg ongegrond. 

terwijl artikel 11, II, tweede lid, van de 
Handelshuurwet, door te steilen dat het 
verwerpen van de huurhernieuwingsaan
vraag van de hoofdhuurder om redenen 
die hem aileen betreffen, geen afbreuk 
doet aan het recht op huurhernieuwing 
van de onderhuurder, bedoelt dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan het recht op 
huurhernieuwing van de onderhuurder, 
niet aileen wanneer de door de hoofdver
huurder ingeroepen reden om de huur
hernieuwing te weigeren verband houdt 
met de persoon van de hoofdhuurder, 
maar ook telkens wanneer de hoofdhuur
der door zijn toedoen uitsluit dat hij de 
hernieuwing van de handelshuur zou 
kunnen bekomen en met name wanneer 
de hoofdhuurder berust in de weigering 
tot hernieuwing, ook wanneer de reden 
die de verhuurder inroept om deze wei
gering te staven weinig ernstig is en de 
weigering dienvolgens ongegrond is, 

zodat het bestreden vonnis, door de 
vordering van eiser ongegrond te verkla
ren op grond van de overweging dat er 
slechts sprake kan z1jn van een verwer-
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ping van de huurhernieuwing om aan de 
hoofhuurder toe te schrijven redenen, in 
de zin van artiekl 11, II, tweede lid, van 
de Handelshuurwet, als het motief dat 
door de hoofdverhuurder wordt ingeroe
pen om de huurhernieuwing te weigeren 
verband houdt met de persoon van de 
hoofdhuurder en niet telkens als de 
hoofdhuurder door zijn toedoen uitsluit 
dat hij de huurhernieuwing zou kunnen 
bekomen, zoals dit laatste het geval is 
wanneer de hoofdhuurder berust in de 
weigering tot huurhernieuwing, wanneer 
het door de hoofdverhuurder ingeroepen 
weigeringsmotief niet ernstig en dienvol
gens ongegrond is, artikel 11, II, tweede 
lid, van de Handelshuurwet schendt : 

Overwegende dat artikel 11, II, 
tweede lid, van de Handelshuurwet 
onder meer handelt over de aan
vraag tot huurhernieuwing gedaan 
door de hoofdhuurder en verworpen 
door de hoofdverhuurder om rede
nen die de hoofdhuurder alleen be
treffen; 

Overwegende dat het stilzitten 
van de hoofdhuurder na de weige
ring door de verhuurder van huur
hernieuwing, gegrond op een wetti
ge reden, geen reden van weigering 
van huurhernieuwing is die de 
hoofdhuurder alleen betreft; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

LIJKHEID - OPRICHTERS - AANSPRAKE
LIJKHEID - VENNOOTSCHAPPEN OPGERICHT 
V66R DE DATUM VAN INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 6 MAART 1973 - AANSPRA
KELIJKHEID GEREGELD DOOR DE BEPALIN
GEN VAN ART. 123 HANDELSVENNOOTSCHAP
PENWET DIE OP DE DAG VAN DE OPRICHTING 
VAN KRACHT WAS. 

2° WETTEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- TOEPASSING IN DE TIJD- PERSONENVEN

NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID - WET TOT WIJZIGING VAN DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICHTERS 
OF TOT INVOERING VAN EEN NIEUWE AAN
SPRAKELIJKHEID - WET NIET TOEPASSELIJK 
OP AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPRICH
TERS VAN EEN VENNOOTSCHAP DIE 
V66R HAAR INWERKINGTREDING IS OPGE
RICHT - U!TZONDERING. 

1" en 2" De wet die een regel inzake aan
sprakelijkheid wijzigt of een nieuwe 
aansprakelijkheid invoert, kan de aan
sprakelijkheid niet regelen van de op
richters van een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
die v66r de inwerkingtreding van die 
wet is opgericht, tenzij de wetgever 
heeft w11len afwijken van het in art. 2 
B. W. gestelde principe (1). (Art. 123 
Handelsvennootschappenwet 30 nov. 
1935, gewijzigd bij art. 22 wet 6 maart 
1973.) 

(SWENNEN, MIGUET Q.Q. T. BLEUKX, RASKIN, 
BEYNSBERGER) 

ARREST 

(A.R. nr. 4302) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 15 december 1981 
en 7 februari 1983 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

8 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge
neraal Advocaten: mrs. Hutzler, 
Bayart en Dassesse. 1------------------

Nr. 163 

1' KAMER - 9 november 1984 

1° VENNOOTSCHAP PERSONENVEN-

NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE-

(1) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. nr. 2955 
(A.C., 1980-81, nr. 418), en Cass., 9 okt. 1981, 
A.R. nr. 3107 (ibid., 1981-82, nr. 101); zie ook E. 
WYMEERscH, « Oprichtingsaansprakelijkheid bij 
inbreng van een financieel negatief vennoot
schapsvermogen », R. W., 1978-79, kol. 2129 e.v.; 
T. BREESCH, « De oprichting van de N.V's en 
P.V.B.A's, Enige cijfers en bedenkingen », 
R. W., 1980-81, kol. 1625 e.v.; B. VAN BRUYSTE
GHEM, « Oprichtersaansprakelijkheid wegens 
kennelijk ontoereikend kapitaal », B.R.H, 
1982, II, 139, e.v.; nr. 13, in fine, en J. RoNSE, 
De vennootschapswetgeving 1973, nr 432-433. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 6, 1845 van het 
Burgerlijk Wetboek, 123, 4", 190 van de 
door het koninklijk besluit van 30 no
vember 1935 gecoordineerde wetten op 
de vennootschappen, vormend titel IX 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel, als vervangen door de wet van 6 
maart 1973, 42 van de wet van 6 maart 
1973 tot wijziging van de wetgeving be
treffende de handelsvennootschappen en 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest van 15 december 
1981 de door de eisers qualitate qua inge
stelde vordering tot hoofdelijke veroorde
ling van de verweerders tot betaling van 
het bedrag van 952.000 frank, zijnde het 
verschil tussen het ingeschreven kapi
taal (1.200.000 frank) en het betaalde 
(248.000 frank) slechts gegrond verklaart 
voor een bedrag van 2.000 frank en het 
meer gevorderde verwerpt, op grond : dat 
de bepaling van artikel 2 van het Bur
gerlijk Wetboek beduidt enerzijds dat 
een nieuwe wet geen rechtsverhoudingen 
mag aantasten die v66r haar inwerking
treding definitief zijn ontstaan en gere
geld doch anderzijds dat een nieuwe wet 
geldt ten aanzien van de rechtsgevolgen 
van de verhoudingen, ontstaan onder de 
oude wet doch voortdurend onder de 
nieuwe wet; dat de litigieuze rechtsver
houding, ten deze de hoofdelijke aan
sprakelijkheid is van de oprichters van 
de P.V.BA. Peeters ten aanzien van de 
volstorting van het wettelijk minimum
kapitaal (volgens de oude wet) of van het 
volledig toegezegde kapitaal (volgens de 
nieuwe wet); dat de oprichtingsovereen
komst van de P.V.B.A. Peeters duidelijk 
bepaalt wat de oprichters van het vastge
steld maatschappelijk kapitaal (1.200.000 
frank) betaald hebben (248.000 frank) en 
wat zij nog moeten betalen (L. Peeters 
480.000 frank, Reynsberger 472.000 frank 
en Bleukx niets meer, zijn aandeel vol
stort zijnde); dat derhalve op de datum 
van de oprichting van de P.V.B.A. de in
houd van de litigieuze rechtsverhouding 
- waarvan de bronnen te vinden zijn 
enerzijds in de oprichtingsovereenkomst 
en anderzijds in de Vennootschappenwet 
(v66r de aanpassing van 6 maart 1973) -
duidelijk en volledig is vastgelegd; dat de 
overeenkomst aantoont dat het wettelijk 
minimumkapitaal voor 2.000 frank te 
weinig is volgestort en dat de Vennoot
schappenwet bepaalt dat de drie oprich
ters hoofdelijk kunnen aangesproken 
worden voor de volstorting van het wet
telijk minimumkapitaal; dat - waar beide 
voormelde bronnen (oprichtingsovereen-

komst en de Vennootschappenwet voor 1 
september 1973) de rechtsverhouding 
hiervoor aangehaald exhaustief hebben 
geregeld - moest aanvaard worden dat 
de op 1 september 1973 in werking getre
den wet van 6 maart 1973 deze rechts
verhouding gewijzigd heeft (in die zin 
dat de oprichters van de P.V.B.A. v66r 1 
september 1973 hoofdelijk zouden kun
nen aangesproken worden voor een be
drag van slechts 2.000 frank en na 1 sep
tember 1973 voor een bedrag van 952.000 
frank), dit zou betekenen dat deze wet 
toegepast wordt met terugwerkende 
kracht in strijd met artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

en doordat het arrest van 1 februari 
1983 de kosten ten laste legt van de mas
sa op grond : dat het verschil tussen de 
ten laste van Bleukx gevorderde som 
(veroordeling met de andere oprichters) 
en de som waartoe hij veroordeeld werd, 
deze stelling doet aanvaarden, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
ders, als oprichters van de P.V.BA. L. 
Peeters, niettegenstaande enig hiermee 
strijdig beding, hoofdelijk gehouden zijn, 
ingevolge de wet van 6 maart 1973, tot 
betaling van het verschil tussen het be
drag van het minimum!~apitaal en het 
bedrag der inschrijvingen en zij van 
rechtswege als inschrijvers beschouwd 
werden; deze bepaling van openbare or
de en van dwingend recht is; dientenge
volge die persoonlijke en hoofdelijke ver

. plichting van de verweerders tot betaling 
van het litigieuze verschil toepasselijk is, 
ook al was, ten tijde van de oprichting 
van de vennootschap, die verplichting be
perkt tot het door de wet voorgeschreven 
minimumkapitaal; zodat het arrest van 
15 december 1981 ten onrechte de verde
ring van de eisers q.q. beperkt tot het 
niet-volgestorte gedeelte van het mini
mumkapitaal (schending van de artike
len 123, 4", van de Vennootschappenwet, 
2, 6 van het Burgerlijk Wetboek en 42 
van de wet van 6 maart 1973); 

tweede onderdeel, de verplichting van 
de oprichters van de P.V.B.A. Peeters om 
de door hen ingeschreven delen van het 
maatschappelijk kapitaal, boven het mi
nimumkapitaal, vol te storten bij de 
oproeping ervan, die zij op zich genomen 
hadden door hun inschrijving bij de op
richting van de maatschappij, is blijven 
bestaan ook na de inwerkingtreding van 
de wet van 6 maart 1973; de toestand 
van de verwerende oprichters niet defini
tief vastgelegd was bij de oprichting van 
de vennootschap en zij steeds tot verde~ 
re betaling gehouden waren, zodat de 
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toekomstige gevolgen van de oprichting 
van de vennootschap verder liepen onder 
gelding van de wet van 6 maart 1973; 
dientengevolge op deze lopende verbinte
nissen de nieuwe regeling van de aan
sprakelijkheid van de oprichters onmid
dellijk van toepassing was (schending 
van de artikelen 123, 4°, 190 van de Ven
nootschappenwet, 2, 6, 1845 van het Bur
gerlijk Wetboek en 42 van de wet van 6 
maart 1973); 

derde onderdeel, de eisers q.q. ten on
rechte veroordeeld worden door het ar
rest van 7 februari 1983 in de gerechts
kosten, nu hun vordering ten onrechte 
afgewezen wordt (schending van artikel 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 123, tweede lid, 3°, van de Ven
nootschappenwet, zoals het luidde 
v66r de wet van 6 maart 1973, de op
richters jegens de belanghebbenden 
hoofdelijk gehouden zijn voor het 
voile gedeelte van het kapitaal dat 
niet werkelijk volgestort zou zijn zo
als voorgeschreven is door artikd 
120; dat de oprichters aldus gehou
den zijn voor het verschil tussen het 
minimumkapitaal en het werkelijk 
gestorte; 

Overwegende dat artikel 123 ver
vangen is door artikel 22 van do wet 
van 6 maart 1973; dat, naar luid van 
de nieuwe tekst, de oprichters je
gens de belanghebbenden hoofdelijk 
gehouden zijn: << 4° voor het voile 
gedeelte van het kapitaal waarvoor 
niet op geldige wijze zou zijn inge
schreven, alsmede voor het even
tuele verschil tussen het minimum
kapitaal vereist bij artikel 120 en 
het geplaatste bedrag; zij worden 
van rechtswege als inschrijvers er
van beschouwd; 5° tot werkelijke 
starting van de aandelen in de ven
nootschap en van het kapitaal voor 
het bedrag bepaald bij artikel 120, 
alsmede voor het gedeelte van het 
kapitaal waarvoor zij overeenkom
stig het 4° als inschrijvers worden 
beschouwd >>; 

Overvvegende dat die wettelijke 
bepaling de aansprakelijkheid van 
de oprichters van een personenven
nootschap met beperkte aansprake-

lijkheid uitbreidt e:n aldus ten aan
zien van d.e vorige bepali:ilg een 
nieuwe aansptakelijkheidsregel in
voert; dat die bepaling derhalve, r:u 
niet blijkt dat de wetge\ er heeft Wil
len afwijken van het in artikel 2 van 
het Burgerlijk Wetboek gestelde 
principe, niet tot gevolg kan hebben 
dat e.an de oprichters van een vPn
nootschap, die opgericht is v66r de 
inwerkingtreding '.'::l.n de wet van 6 
ma<il ~ 1973, een zwaardere aansprR
kelijkheid kan worden opgelegd dan 
die welke op hen rustte op het tijd
stip van de oprichting va.., de Ye!'

nootschap; dat daaraan niet afdoet 
de omstandigheid dat de nieuwe be
paling de openbare orde zo•~ .,.ak~n 
of dwingend recht zou zijn; 

Dat het arrest, dat vaststelt dat de 
vennootschap in kwestie is opge
richt v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 6 maart 1973, door de 
nieuwe bepaling niet toe te passen 
geen van de in het onderdeel ver
melde wettelijk bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, in het arrst van 
15 december 1981, de in het middel 
weergegeven motivering wordt voor
afJegaan door de overweging dat uit 
de conclusie van de partijen blijkt 
dat de betwisting toegespitst is op 
de vraag of de Vennootschappenwet 
moei worden toegepast << zoals zij 
van kracht was v66r of na de inwer
kingtreding van de wet van 6 maart 
1973 >>; dat het arrest in de ooor het 
~idrlel aangevochten motivering en
kei en aueen de aldus geformuleer
de vraag bec:.ntwoordt; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel volgt dat 
het tweede onderdeel, voor zover 
het aanvoert dat de nieuwe regeling 
diende te worden toegepast, faalt 
naar recht; 

Dat het tweede onderdeel, voor 
zover het schending van de artike
len 190 van de Vennootschappenwet 
0.1.1 11345 van het Burgerlijk Wetback 
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aanvoert, geen betrekking heeft op 
de vraag die in de aangevochten mo
tivering wordt beantwoord; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, nu de afwijzing 

van de vordering van de eisers te
vergeefs is aangevochten, het arrest 
van 7 februari 1983 artikel 1017 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

9 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Soetaert, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Houtekier en Btitzler. 

Nr. 164 

1' KAMER - 9 november 1984 

1° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
CLEMENT, ART. 17.2.2", u- DRAAGWIJDTE. 

onverschillig of de bestuurder die voor
rang geniet (1). 

2° In burgerlijke zaken mag de rechter 
geen niet de openbare orde rakende 
betwisting opwerpen waarvan de con
clusie van de partijen het bestaan uit
sluiten (2). (Beschikkingsbeginsel.) 

(VERTOMMEN T. SELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 4457) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1983 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 17.2.2°, a, en 12.3.1 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 houden
de algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, het algemeen 
rechtsbeginsel - het « beschikkingsbe
ginsel » - krachtens hetwelk aileen de 
partijen over de rechtsvordering kunnen 
beschikken, het de rechter niet staat 
ambtshalve een betwisting op te werpen 
die door de partijen bij conclusie is uit
gesloten, de artikelen 702 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, voor zover deze 
artikelen voornoemd beginsel bekrachti
gen, minstens van het algemeen rechts-
beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de vordering 
van eiser ongegrond en die tegen eiser 
gegrond verklaart en het eiser veroor-
deelt tot het betalen aan verweerder van 
een schadevergoeding van 102.200 frank 
plus interesten en kosten op grond van 
volgende overwegingen : « Beide vorde-
ringen vonden hun oorsprong in een ver-

20 RECHTB_ \NKEN - BURGERLIJKE ZA- keersongeval op 28.3.1980 te Edegem, 
KEN- RECHTSMACHT- OMVANG- BETWIS- aan het kruispunt Kontichstraat-Jean 
TING DIE NIET DE OPENBARE ORDE RAAKT - Notestraat, waarbij de voertuigen van de 
BETWISTING UITGESLOTEN DOOR DE CON- beide partijen Werden beschadigd : (ver
CLUSIE VAN PARTIJEN - GEEN RECHTS- weerder) riep in dat (eiser) artikel 12.3.1 
MACHT. van het Wegverkeersreglement had ge-

schonden en (eiser) hield voor dat (ver-
10 Het bij art. 17.2.2', a, van het Wegver-l-----------------

keersreglement bepaalde verbod een 
gespan of een voertuig met meer dan 
twee wielen links in te halen op een 
kruispunt waar de voorrang van rechts 
geldt, is toepasselijk op aile kruispun
ten waar de voorran(J van rechts (Jeldt, 

(1) Cass., 27 juni 1978 (A.C., 1978, 1266) en 
de noot 1, en 9 dec. 1980 (ibid., 1980-81, 
nr. 215). 

(2) Cass., 5 okt. 1984, A.R. nr. 4318, supra, 
nr 97, en de noot. 
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weerder) artikel 17.2.2", a, van dit regle
ment had miskend. Het bestreden vonnis 
aanvaardt het standpunt van (verweerder) 
als juist. Tot staving van zijn hoger be
roep herhaalt (eiser) zijn standpunt inge
nomen voor de eerste rechter, eraan toe
voegend dat deze niet geantwoord heeft 
op zijn argument dat (verweerder) door 
een inhaalmaneuver uit te voerea op een 
kruispunt waar de voorrang v~:.n rechts 
geldt, voor hem (eise1·) een onvoorzienba
re hindernis vormde. ( ... ) dat niet betwist 
wordt dat (verweerder) een voorrangs
weg bereed en dat de voorrang voor (ver
weerder) gelding had over de volle 
breedte van die weg en onafhankelijk 
was van zijn rijwijze (zie trouwens onder 
meer de door (eiser) aangehaalde recht
spraak ( ... ) dat uit het samen lezen van de 
artikelen 12.3.1 en 17.2 van het Wegver
keersreglement blijkt dat het inhaalver
bod, bepaald in de laatste bepaling ge
richt is tot de bestuurder die de voorrang 
moet verlenen ofwel op grond van arti
kel 12.3.1, eerste lid (draagwijdte van ar
tikel 17.2.2", a) ofwel op grond van arti
kel 12.3.1, tweede lid, a en b (draagwijdte 
van artikel17.2.2", b. ( ... ) dat op de plaats 
en op het ogenblik van de litigieuze aan
rijding (verweerder) geen enkele voor
rang verschuldigd was op grond van arti
kel 12.3.1 (noch van het eerste lid noch 
van het tweede lid) van het Wegver
keersreglement, zodat het hem ook niet 
verboden was op voormelde plaats en 
ogenblik een ander voertuig in te halen. 
( ... ) dat (eiser) wist en moest weten niet 
alleen dat hij een voorrangsweg opreed, 
maar ook dat de voorrang op deze weg 
gelding had over de volle breedte ervan, 
zodat hij door het toegelaten (zie supra) 
inhaalmaneuver van (verweerder) niet 
kon bedrogen worden in zijn redelijke 
verwachtingen (zie de door [eiser] aange
haalde rechtspraak van cassatie) en hij 
ook ten onrechte voorhoudt dat (verweer
der) voor hem een onvoorzienbare hin
dernis vormde », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 17.2.2", a, van het Wegver
keersreglement het links inhalen van 
een gespan of van een voertuig met 
meer dan twee wielen verboden is op de 
kruispunten waar de voorrang van 
rechts geldt en dit inhaalverbod van toe
passing is niet alleen op de voorrang
plichtige bestuurder maar ook op de 
voorranghebbende bestuurder, en terwijl 
het arrest derhalve op grond van de 
vaststelling dat verweerder voorrangheb
bende bestuurder was en zelf geen voor
rang verschuldigd was op grond van arti-

kel 12.3.1, eerste of tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement, en in zoverre het 
impliciet maar zeker oordeelde dat ver
weerder de voorrang van rechts genoot 
volgens artikel 12.3.1, eerste lid, niet wet
telijk kon beslissen dat het hem niet ver
boden was een ander voertuig in te ha
len en - impliciet - dat zijn inhaal
maneuver ten deze niet foutief was, 
zodat het arrest, door verweerder van al
le verantwoordelijkheid te ontslaan op 
grond van bovenbedoelde vaststelling, ar
tikel 17.2.2", a, van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer alsook de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, in zoverre het arrest 
oordeelt dat verweerder voorrang genoot 
op basis van artikel 12.3.1, tweede lid, a 
of b, van het Wegverkeersreglement, het 
hof van beroep ambtshalve een punt op
werpt dat partijen in hun conclusie uit
gesloten hadden en waarover zij zich 
ni3t konden verdedigen, vermits zowel 
eiser in zijn verzoekschrift tot hoger be
roep als verweerder in zijn appelconclu
sie gesteld hadden dat verweerder de 
voorrang van rechts genoot, dus - impli
ciet - de voorrang op grond van artikel 
12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersre
glement, zodat het arrest schending in
houdt van het algemeen rechtsbeginsel 
- het « beschikkingsbeginsel » - krach
tens hetwelk aileen de partijen over de 
rechtsvordering kunnen beschikken en 
de tot staving van hun vordering inge
roepen rechtsfeiten of oorzaak kunnen 
bepalen; het arrest tevens schending in
houdt van de artikelen 702 en 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek, voor zover de
ze artikelen genoemd beginsel bekrachti
gen, minstens van het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging, 
daar partijen niet in de gelegenheid wer
den gesteld hun verweermiddelen met 
betrekking tot een voorrang, gesteund op 
een andere wetsbeschikking dan artikel 
12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersre
glement (voorrang van rechts) te Iaten 
gelden; 

derde onderdeel, het arrest op grond 
van de enkele en onwettige vaststelling 
dat het inhaalmaneuver van verweerder 
toegelaten was, evenmin wettelijk kon 
besluiten dat eiser als principieel voor
rangsplichtige door dit toegelaten inhaal
maneuver van verweerder niet kon be
drogen worden in zijn redelijke ver
wachtingen en dat verweerder voor hem 
geen onvoorzienbare hmdernis vormde, 
zodat het arrest niet wettehjk verant-
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woord is en, waar het eiser wegens mis
kenning van de voorrang van verweerder 
veroordeelt, schending inhoudt van art. 
12.3.1 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en, in zoverre het genoemde verkeers
overtreding aanziet als fout op basis 
waarvan het eiser veroordeelt tot beta
ling van schadevergoeding, het scherr
ding inhoudt van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek; 

vierde onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest aileen 

eiser aansprakelijk verklaart voor 
de schadelijke gevolgen van het on
geval, op grond dat verweerder, met 
toepassing van artikel 12.3.1 van het 
Wegverkeersreglement, op het kruis
punt voorrang had over de hele 
breedte van de door hem gevolgde 
openbare weg en dat deze laatste, 
door het links inhalen op het kruis
punt van een gespan of van een 
voertuig met meer dan twee wielen, 
zich niet schuldig heeft gemaakt 
a an overtreding van artikel 17.2.2° 
van het Wegverkeersreglement, 
mitsdien geen fout heeft begaan die 
tot het ongeval heeft bijgedragen 
en, nu eiser wist en moest weten, 
niet aileen dat hij een voorrangsweg 
opreed, maar ook dat de voorrang 
op deze weg gold over de voile 
breedte ervan, hij door het toegela
ten maneuver van verweerder niet 
kon bedrogen worden in zijn rede
lijke verwachtingen en verweerder 
voor hem geen onvoorzienbare hin
dernis vormde; 

Overwegende dat het arrest in het 
ongewisse laat of eiser aan verweer
der voorrang moest verlenen omdat 
deze laatste op het opgereden kruis
punt van rechts kwam (artikel 
12.3.1, eerste lid), dan wel omdat ei
ser uit een openbare weg of een 
rijbaan met een verkeersbord B1 
(omgekeerde driehoek) of met een 
verkeersbord B5 (stop) of uit een 
aardeweg of een pad kwam (artikel 
12.3.1, tweede lid, a en b); 

Overwegende dat het bij artikel 
17.2.2°, a, van het Wegverkeersregle-

ment bepaalde verbod links in te ha
len, toepasselijk is op aile kruispun
ten waar de voorrang van rechts 
geldt, onverschillig of de bestuurder 
die voorrang geniet; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het arrest, voor zover het oordeelt 
dat op het kruispunt de voorrang 
van rechts geldt, uit de vaststelling 
dat verweerder geen voorrang hoef
de te verlenen omdat hij van rechts 
kwam, niet wettig heeft kunnen af
leiden dat hij op het kruispunt een 
gespan of een voertuig met meer 
dan twee wielen links mocht inha
len; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat beide partijen, 
eiser in de gemotiveerde akte van 
hoger beroep, verweerder in de bij 
het hof van beroep ingediende con
clusie, stelden dat op het kruispunt 
de voorrang van rechts geldt en dat 
verweerder voorrang had omdat hij 
van rechts kwam; 

Overwegende dat het arrest, voor 
zover het oordeelt dat verweerder 
voorrang had omdat eiser het kruis
punt vanuit een van de in artikel 
12.3.1, tweede lid, a en b, bedoelde 
wegen is opgereden en dat hij om 
die reden op het kruispunt mocht 
inhalen, een niet de openbare orde 
rakende betwisting opwerpt die de 
partijen in hun conclusies hadden 
uitgesloten; 

Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

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

blijkt uit het antwoord op het eerste 
en het tweede onderdeel, het oor
deel dat het verweerder toegelaten 
was op het kruispunt een gespan of 
een voertuig met meer dan twee 
wielen links in te halen, niet wette
lijk verantwoordt; 

Overwegende dat de appelrechters 
derhalve evenmin wettig hebben 
kunnen uitsluiten dat eiser door ver
weerders inhaalmaneuver in zijn re-
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delijke verwachtingen werd bedro
gen en dientengevolge voor een niet 
te voorziene hindernis kwam te 
staan; 

Dat het onderdeel gegrond is, 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot het onderzoeken 
van het vierde onderdeel, vernietigt 
het bestreden arrest; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

9 november 1984 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Soetaert, af
de!ingsvoorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. De Gryse en 
Biitzler. 

Nr. 165 

2• KAMER - 13 november 1984 

1° HELING- WETENSCHAP VAN DE WEDER

RECHTELIJKE HERKOMST VAN HET VOOR
WERP - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU

SIE VAN BEKLAAGDE Wl\ARIN WORDT AANGE
VOERD DAT HET PAST EEN STRAF MET U!T
STEL UIT TE SPREKEN - ANTWOORD VAN 
HET HOF VAN BEROEP - REGELMATIG GE
MOTIVEERDE BESLISS!NG. 

3° STRAF - CONCLUSIE VAN BEKAAGDE 

WAARIN WORDT AANGEVOERD DAT HET PAST 
EEN STRAF MET UITSTEL UIT TE SPREKEN -
ANTWOORD VAN HET HOF VAN BEROEP- RE
GELMAT!G GEMOTIVEERDE BESLISS!NG. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP HET VOORONDERZOEK - MIDDEL VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

RECHTSCOLLEGE IN HOGER BEROEP DAT DE 
GEVANGENISSTRAF VERMINDERT EN EEN 
GELDBOETE OPLEGT - GEEN EENSTEMMIG
HEID VEREIST. 

1o Naar recht verantwoord is de beslis
sing dat de beklaagde zich schuldig 
heeft gemaakt aan heling, wanneer 
het arrest, na de feitelijke omstandig
heden te hebben vastgesteld die nood
zakelijk de argwaan van de beklaagde 
bij het in ontvangst nemen van de li
tigieuze goederen moesten wekken, op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt 
dat beklaagde op het ogenblik dat hij 
de voorwerpen in on tvangst nam de 
wederrechtelijke herkomst daarvan 
moest kennen. (Art. 505 Sw.) 

2° en 3° Regelmatig met redenen om
kleed is de beslissing die op de conclu
sie van de beklaagde waarin deze, met 
een beroep op verscheidene argumen
ten, aanvoerde dat het paste een straf 
met uitstel uit te spreken, antwoordt 
dat, rekening houdend met de grate 
waarde van de geheelde voorwerpen 
en antecedenten van beklaagde, het 
hof van beroep de overtuiging heeft 
een gepaste bestraffing op te leggen. 
(Art. 97 Gw.) 

4o Een middel dat niet op de bevoegd
heid, doch uitsluitend op het vooron
derzoek betrekking heeft, kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden 
voorgedragen (1). 

5° Er is geen strafverzwaring wanneer, 
nadat de eerste rechter enkel een ge
vangenisstraf heeft uitgesproken, de 
rechter in hager beroep de gevangenis
straf vermindert en een geldboete 
oplegt; voor zodanige uitspraak in ha
ger beroep is derhalve geen eenparig
heid van stemmen vereist (2). 
(Art. 21lbis Sv.) 

(1) Cass., 22 juni 1982, A.R. nr. 7409 
(A.C., 1981-82, nr. 634). 

(2) Raadpl. Cass., 11 dec. 1972 (A.C., 1973, 
356) en 31 jan. 1984, A.R. nr. 8119 
(A.C., 1983-84, nr. 292). 
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(VANTROYES EN DE VIJLDER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8794) 

lijke herkomst daarvan moest ken
nen; 

Dat zij aldus hun beslissing dat 
eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan heling naar recht verantwoor
den; 

Dat het middel niet kan worden 
HET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 19 maart 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe- aangenomen; 
zen; 

I. Op de voorziening van Marcel 
Vantroyes: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 505 van het Straf
wetboek, 

doordat eiser concludeerde dat ter za
ke de voorafgaande of gelijktijdige we
tenschap van de onrechtmatige oar
sprang van de voorwerpen bij hem niet 
aanwezig was en het !outer feit dat hij 
wist dat er aan de zaak een reuk kleef
de, nog niet wil zeggen dat hij wist dat 
de goederen voortkwamen van een 
« misdrijf of een misdaad >>; dat hij ver
der betoogde dat, wanneer op 19 oktober 
1983 de « B.O.B. » bij hem binnenviel, hij 
onmiddellijk verklaarde van oordeel te 
zijn dat de stukken van verdachte her
komst waren, doch dat hij niet wist en 
voor het onderzoek oak nooit geweten 
heeft dat de goederen van diefstal af
komstig waren, waarbij twijfel in het 
voordeel van de verdachte moet ge!nter
preteerd worden; dat de elementen door 
eiser naar voor gebracht bewijzen dat hij 
niet wist dat de kwestieuze goederen van 
diefstal voortkwamen en de omstandig
heid aileen dat de verkrijger, ter zake ei
ser, wist dat zij bedrieglijk werden inge
voerd, niet bewijst dat de verkrijger een 
heling heeft gepleegd, 

zodat, nu eiser in conclusie door zo
veel elementen had naar voor gebracht 
dat hij niet wist dat de zaken « misdrijf 
of misdaad » voortkwamen, het hof van 
beroep artikel 505 van het Strafwetboek 
verkeerdelijk toegepast: 

Overwegende dat de appelrech
ters, met nauwkeurige aanwijzing 
van de feitelijke omstandigheden 
die noodzakelijk de argwaan van ei
ser bij het in ontvangst nemen van 
de kwestieuze goederen (zilverwerk} 
moesten wekken, op onaantastbare 
wijze in feite oordelen dat eiser op 
het ogenblik dat hij de voorwerpen 
in ontvangst nam de wederrechte-

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

doordat het arrest niet antwoordt op 
de conclusie van eiser, waar hij, met in
roeping van verscheidene argumenten, 
aanvoerde dat het paste een straf met 
uitstel uit te spreken : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat, rekening houdend met de zeer 
grote waarde van de geheelde voor
werpen en de antecedenten van de 
drie beklaagden, het hof de overtui
ging heeft een gepaste bestraffing 
op te leggen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de conclusie van eiser beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, letterlijk ge
steld als volgt : de procedure is boven
dien nietig: bij het P.V. d.d. 18.10.1983 
wordt vermeld dat Van Troyes een ge
kend crimineel is, waarvan het ons be
kend is dat hij in het verleden in allerlei 
duistere zaken betrokken was. Ter zake 
werd door onze diensten reeds een om
standig proces-verbaal opgemaakt onder 
nr. 11.41.2873/83 d.d. 6 juli 1983, overge
maakt aan de heer procureur des Ko
nings te Gent. Bovendien stelt de verba
lisant dat hij het proces-verbaal her
opent en ter kennis brengt dat van 
Troyes : als gevolg aan een dossier inza
ke valsmunterij (dossier 963 uitgaande 
van de heer Pieters te Gent) werd be
trokkene in voorlopige hechtenis opge
sloten in de maand juli 1983; betrokkene 
blijkt als opdrachtgever te hebben gefun
geerd in een belangrijke diefstal van an
tiek, gepleegd in 1980. Betreft dossier 
17.39.0043/80 van BOB Moeskroen. Der
gelijke vermeldingen, zonder dat oak 
maar enig dossier wordt voorgebracht, 
be1nvloeden uiteraard de rechter, res
pectievelijk het hof van beroep. Dat de
ze vermeldingen, zonder dat oak maar 
enig bewijs van schuld wordt geleverd 
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en zonder zelfs een dossier voor te bren
gen, het hof hebben bei:nvloed, blijkt 
maar al te best waar het hof verwijst 
naar de antecedenten van onder andere 
verzoeker en niet antwoordt op de argu
mentatie van verzoeker, waar deze het 
hof vroeg een straf met uitstel uit te 
spreken: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser de in het 
middel aangehaalde nietigheid voor 
de feitenrechter heeft aangevoerd; 

Dat het middel, dat enkel betrek
king heeft op het voorbereidend on
derzoek en niet op de bevoegdheid, 
niet voor de eerste maal voor het 
Hof kan worden aangevoerd en der
halve niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat de eerste rechter naast de op
gelegde gevangenisstraf geen geldboete 
uitsprak en de appelrechters, naast de 
weliswaar verminderde vrijheidsberoven
de straf eiser ook tot een geldboete met 
vervangende gevangenisstraf veroordeel
den zonder uitspraak te doen met eenpa
righeid van stemmen : 

Overwegende dat er geen strafver
zwaring is wanneer, nadat de eer
ste rechter enkel een gevangenis
straf had uitgesproken, de rechter 
in hager beroep de gevangenisstraf 
vermindert en een geldboete oplegt; 

Dat derhalve voor de uitspraak in 
hager beroep geen eenparigheid van 
stemmen was vereist; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van Sabine 
De Vijlder: 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten van hun respectieve 
voorziening. 

13 november 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Holsters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. A. De 
Roeck, Gent. 

Nr. 166 

2" KAMER - 14 november 1984 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - CORRECTJONELE RECHT
BANK - PROCES-VERBAAL VAN EEN TE
RECHTZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK IS 
BEHANDELD, NIET VOORZIEN VAN DE HAND
TEKENING VAN DE VOORZITTER - VONNIS 
WAARIN NIET ALLE VEREISTE VASTSTELLIN
GEN VOORKOMEN OM DE REGELMATJGHEID 
VAN DE PROCEDCURE TE BEWIJZEN- NIETIG 
VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIETIG -· 
NIETIGHEID OVERGENOMEN IN DE BESLIS
SING VAN HET HOF VAN BEROEP- NJETIG
HEID VAN HET ARREST. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VEROORDELING WEGENS BEDRIEGLJJKE 
BANKBREUK DOOR VERDUISTERING VAN AC
TIV A - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE BESLISISNG 
WAARBIJ DE TERUGKEER VAN DE BEDRIEG
LIJK ONTVREEMDE GELDEN TOT DE FAILLIE
TE BOEDEL WORDT BEVOLEN. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE BE
KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING - VERNIETI
GING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1 o Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank, indien het proces-ver
baal van de terechtzitting tijdens wei-
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ke de zaak is behandeld, niet is 
voorzien van de handtekening van de 
voorzitter en van de griffier, en in het 
vonnis niet aile vereiste vaststellingen 
voorkomen om de regelmatigheid van 
de procedure te bewijzen (1). (Artt. 
155, 189 en 190 Sv.; art. 10 wet 1 mei 
1849.) 

2o Nletig is het arrest van het hof van 
beroep waarin de nietigheid van het 
beroepen vonnis is overgenomen (2). 

3° In geval van veroordeling wegens be
drieglijke bankbreuk door verduiste
ring van aetiva brengt de vernietiging, 
op het cassatieberoep van de beklaag
de, van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging mede van de be
slissing waarbij de terugkeer van de 
bedrieglijk ontvreemde gelden tot de 
failliete boedel wordt bevolen, als die 
beslissing het gevolg is van de eerste 
(3). 

4° Vernietiging, op het niet beperkte cas
satieberoep van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
vernietiging mede van de beslissing op 
de tegen die beklaagde ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering, die het gevolg 
is van de eerstbedoelde beslissing (4). 

(SPIRLET, BIEMAR T. DEWACHTER, MR. RIK
KERS, BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

< DEBRABANT GEBROEDERS » V.G.N.) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 3724) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

-------------------------1 
(1) en (2) Cass., 5 okt. 1983, A.R. nr. 2926 

(A.C., 1983-84, nr. 70). 

(3) Het hof van beroep had op grand van ei
gen motieven de terugkeer tot de failliete hoe
del bevolen van de bedragen, die de verduis
tering van activa uitmaken waarvoor de be
klaagde werd veroordeeld. Het Hof heeft de 
vernietiging tot die beslissing uitgebreid om
dat het oordeelde dat zij ten deze het gevolg 
was van de beslissing op de strafvordering. 

(4) Cass., 6 sept. 1983, A.R. nr. 7947 
(A.C., 1983-84, nr. 4). 

I. Op de voorzieningen van Spirlet 
en Biemar, beklaagden : 

A. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen op de tegen hen inge
stelde strafvordering : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schendirtg van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 10 van de 
wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken 
van eenvoudige en van correctionele po
litie, 155, 189 en 190 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat het proces-ver
baal van de op 22 oktober 1982 door 
de Correctionele Rechtbank te Luik 
gehouden terechtzitting, waarop de 
zaak werd behandeld en vervolgens 
naar een latere datum werd ver
daagd voor uitspraak van het von
nis, niet is ondertekend door de 
rechter die als voorzitter is opgetre
den, en niet vaststelt dat laatstge
noemde in de onmogelijkheid ver
keerde te tekenen; 

Overwegende dat naar luid van de 
bepalingen van artikel 10 van de 
wet van 1 mei 1849 de door de arti
kelen 155 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven 
aantekeningen, zowel door de voor
zitter als door de griffier moeten 
worden ondertekend; dat die rechts
vorm is voorgeschreven om authen
ticiteit te verlenen aan het proces
verbaal en substantieel is; 

Dat dit proces-verbaal aldus geen 
authentieke akte is en niet bewijst 
dat de erin vermelde rechtsvormen 
in acht zijn genomen; 

Dat aan de hand van de geding-
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet kan worden nage
gaan onder meer of de debatten op 
22 oktober 1982 in openbare terecht
zitting hebben plaatsgehad, of het 
rechtscollege regelmatig was samen
gesteld en of de rechters die het be
roepen vonnis hebben gewezen, die 
terechtzitting regelmatig hadden bij
gewoond; dat het beroepen vonnis 
derhalve nietig is; 
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Overwegende dat het arrest het 
beroepen vonnis niet vernie~igt; dat 
het beslist dat de aan de e1ser ten 
laste gelegde en door de eerste 
rechters bewezen verklaarde feiten 
bewezen zijn gebleven en daartoe, 
voor enkele van de feiten (C 9, I 16, 
I 18 I 19 J 20 tot 22 en M 27}, de 
gro~den ~an het beroepen vonnis 
overneemt; dat het arrest bovendien, 
onder verwijzing naar de door de 
eerste rechters aangegeven wetsbe
palingen het beroepen vonnis be
vestigt ~et evenwel enkele wijzigin
gen; 

Dat derhalve het arrest de nietig
heid van het beroepen vonnis over
neemt; 

B. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissing waarbij wordt bevolen dat 
de bedragen van tweemaal 250.000 
frank die zijn gestort voor de op
richting van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid << Spirlet-Biemar fils » en 
<< Spirlet Pores », alsook het onrecht
matig op de rekening van Marie
Paul Spirlet gestorte bedrag van 
4.571.499 frank, opnieuw in de hoe
del van het failissement van de 
personenvennootschap m~t bep~rkte 
aansprakelijkheid « Antome Spulet, 
Felicien Biemar et fils » zullen wor
den gebracht; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging. meebreng.t ':an 
de daaruit voortvloe1ende beshssmg 
waarbij wordt bevolen dat die be
dragen opnieuw in de boedel van 
het faillissement zullen worden ge
bracht; 

C.. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen op de civielre~~te.lijke 
vorderingen die tegen hen ZlJn mge
steld door de verweerders : 

1 o Belgische Staat : 
Overwegende dat het arrest het 

rechtscollege dat van de zaak ken
nis heeft genomen, niet bevoegd 
verklaart om uitspraak te doen over 

de door deze verweerder tegen de 
eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

2o Dewachter en de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam 
<< Debrabant gebroeders >> : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de op de strafvordering gewe
zen beslissing de vernietiging mee
brengt van de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen, die 
daarvan het gevolg zijn; 

3° Meester Rikkers, handelende 
in zijn hoedanigheid van curator 
van het faillissement van de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Antoine Spirlet, 
Biemar Felicien et fils en van de 
faillissementen Antoine Spirlet en 
Felicien Biemar : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij wordt be
volen dat de bedrieglijk aan de hoe
del van het faillissement onttrokken 
bedragen opnieuw in de boedel van 
het faillissement van de personen
vennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Antoine Spirlet, Felicien 
Biemar et fils ,, zullen worden ge
bracht, de vernietiging meebrengt 
van de beslissing waarbij de civiel
rechtelijke vordering van curator 
meester Rikkers niet ontvankelijk 
wordt verklaard bij gebrek aan be
lang; 

II. Op de voorziening van meester 
Rikkers handelende in zijn hoeda
nigheid 'van curator van het faillis
sement van de personenvennoot
schap met berpe~kte aa~sprakeli}~
heid Antoine Sp1rlet, B1emar Feh
cien et fils en van de faillissemen
ten Antoine Spirlet en Felicien Bie
mar, burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 
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Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door de eiser aangevoerde middelen 
die niet tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het arrest, in zo
verre het uitspraak doet over de te
gen de eisers Antoine Spirlet en Fe
licien Biemar ingestelde strafvorde
ring; beveelt dat de bedragen van 
tweemaal 250.000 frank die zijn ge
stort voor de oprichting van de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheidheid << Spirlet-Bie
mar fils » en << Spirlet Pores >>, als
ook het bedrag van 5.4"11.499 frank 
dat onrechtmatig op de rekening 
van Marie-Paule Spirlet is gestort, 
opnieuw in de boedel van het faillis
sement van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk 
<< Antoine Spirlet, Felicien Biemar et 
fils >> zullen worden gebracht, over 
de door de verweerders Dewachter 
en de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam << Debrabant ge
broeders >> tegen de eisers ingestel
de civielrechtelijke vorderingen en 
de civielrechtelijke vordering van de 
verweerder mr. Rikkers niet ontvan
kelijk verklaart; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

14 november 1984- 2' kamer- Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Resteau -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: Mr. P. Van Ommeslaghe. 

Nr. 167 

2' KAMER - 14 november 1984 

VORDERING - CONCLUSIE - MET REDENEN 
OMKLEED VERZOEK TOT VERMINDERING VAN 
DE DOOR DE EERSTE RECHTER OPGELEGDE 
STRAF - APPELRECHTER VERPLICHT DIE 
CONCLUSIE TE BEANTWOORDEN. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE BE
PERKT TOT DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING - VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING - VERNIETI
GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

1 o De appelrechter is gehouden tot het 
beantwoorden van een in conclusie ge
daan verzoek om de door de eerste 
rechter opgelegde straf te verminde
ren, wanneer dat verzoek met redenen 
is omkleed (1). 

2° Vernietiging, op het tot de beslissing 
over de strafvordering beperkte cassa
tieberoep van de beklaagde, van die 
beslissing brengt vernietiging mede 
van de niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke laatste beslis
sing het gevolg is van de eerste (2). 

(SIMON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3811) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser, beklaagde, enkel gericht 
is tegen de beslissing op de tegen 
hem ingestelde strafvordering; 

I. Wat de beslissing op de straf
vordering betreft : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 van het Wetboek van 
Strafvordering en 780 van het Gerechte
lijk Wetboek; 

doordat het arrest all€en vermeldt dat 
'' de straffen die de rechtbank heeft uit-

(1) Cass., 3 feb. 1976 (A.C., 1976, 656). Zie 
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN Cass., 13 nov. 1984 (A.C., 1984-85, nr. 165). 

ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF- (2) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1096). 
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gesproken tegen de dertien beklaagden, 
Robert Dejardin en Alphonse Gomez 
Garcia niet meegerekend, wettig en pas
send zijn •, dat het de grond van de eer
ste rechter overneemt volgens welke 
« hetzelfde ook geldt voor de aanvoerder 
van de bende, Jean-Marie Simon •; dat 
het op grond hiervan laatstgenoemde tot 
een zwaardere straf veroordeelt dan de 
leden van de tweede groep waarvan 
hij deel uitmaakte, 

terwijl eiser een conclusie had neerge
legd waarin hij in verband met de straf 
aanvoerde • dat uit het dossier blijkt dat 
conclusienemer pas met de tweede groep 
en na Mouts Baqueiro en de gebroeders 
Herbillon het cafe is binnengegaan; dat 
hij in het hele drama geen groter aan
deel had dan zijn metgezellen; dat hem 
niet kan worden verweten • de aanvoer
der van de bende » te zijn geweest zoals 
de correctionele rechtbank stelt; dat ei
ser immers niet voor de bendeleider is 
aangezien, vermits hij dan, met toepas
sing van de artikelen 530 en 531 van het 
Strafwetboek, met levenslange dwangar
beid zou zijn gestraft, zonder dat correc
tionalisering mogelijk ware geweest; dat, 
gelet hierop, de conclusienemer, die trou
wens moest worden vrijgesproken van 
weerspannigheid, in geen geval strenger 
mocht worden gestraft dan zijn metge
zellen (buiten de gebroeders Herbillon) »; 
dat het arrest niet antwoordt op die con
clusie en derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat de rechter ver
plicht is te antwoorden op een bij 
conclusie gedaan verzoek tot verla
ging van de door de eerste rechter 
uitgesproken straf, wanneer dat ver
zoek met redenen is omkleed; 

Overwegende dat het arrest met 
de considerans volgens welke « de 
straffen ... wettig en passend zijn » 
niet antwoordt op de in het middel 
aangehaalde conclusie; 

Dat het middel gegrond is; 

II. W at de beslissing betreft op de 
door Freddy Maquet tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, aan genoernde burgerlijke par
tij, benevens de kosten, ook een pro
visionele vergoeding van 200.000 

frank toekent, een geneesheer-des
kundige aanwijst en de uitspraak 
over de overige punten van de vor
dering aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak is 
over een bevoegdheidsgeschil; dat ze 
derhalve niet onmiddellijk door cas
satieberoep kon worden bestreden 
en dat de berusting van eiser in die 
beslissing niet kan worden afgeleid 
uit de enkele omstandigheid dat zijn 
cassatieberoep alleen gericht is te
gen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering de vernietiging tot 
gevolg heeft van de niet definitieve 
beslissing op de tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvordering die 
voortvloeit uit eerstgenoemde beslis
sing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel dat niet tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder ver
wijzing kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en de door 
Freddy Maquet tegen hem ingestel
de burgerlijke rechtsvordering als
ook over de kosten van die rechts
vorderingen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

14 november 1984 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Ghislain -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. P. Julien, Luik. 
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Nr. 168 

2• KAMER - 14 november 1984 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER 

VAN GOEDEREN - GEEN AANGIFTE BIJ DE IN
VOER - VERBEURDVERKLARING VAN DE 
GOEDEREN - VERPLICHTE VERBEURDVER
KLARING. 

2° STRAF VERBEURDVERKLARING 

DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN GOE
DEREN - GEEN AANGIFTE BIJ DE INVOER -
VERBEURDVERKLARING VAN DE GOEDEREN 
- VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING. 

1' en 2' Inzake douane en accijnzen moet 
het gerecht, dat de beklaagde met toe
passing van artt. 56, 220, § 1, Douane 
en Accijnzenwet veroordeelt ter zake 
van invoer van goederen in Belgie zon
der ze aan te geven, de verbeurdver
klaring van die goederen bevelen (1). 
(Art. 221, § 1, Algemene Douane en Ac
cij nzenwet.) 

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

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3885) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1984 gewezen 
door het Hof van Beroep te Bergen, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 7 september 1983; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 221 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coi:irdinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, ge
naamd « algemene wet inzake douane en 
accijnzen ''• 1138, 3', van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ofschoon het heeft 
vastgesteld dat verweerder op 4 april 
1979 twintig calli's lampen en koperen 
maatbekers in Belgie had ingevoerd zon-

der ze aan te geven, en ofschoon het ver
weerder wegens dat misdrijf heeft ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van 
vier maanden, tot een geldboete van 
26.250 frank, zijnde tienmaal de ontdo
ken rechten en de verbeurdverklaring 
heeft bevolen van het voertuig waarmee 
de bedrieglijk ingevoerde goederen wer
den vervoerd, nalaat ook die goederen 
verbeurd te verklaren, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 221 
van het koninklijk besluit van 18 juli 
1977 houdende coordinatie van de alge
mene bepalingen inzake douane en ac
cijnzen, in hoofdstuk XXIV (Boeten e~ 
straffen in het algemeen) bepaalt dat biJ 
invoer van niet aangegeven goederen per 
wagen « de goederen in beslag genomen 
en verbeurd verklaard worden, en de 
overtreders een boete oplopen van tien
maal de ontdoken rechten >>, het arrest 
bijgevolg die wetsbepaling schendt, nu 
het door verweerder bedrieglijk inge
voerde colli's lampen en koperen maat
bekers niet verbeurd verklaart; 

tweede onderdeel, eiser in de oor
spronkelijke dagvaarding van 18 novem
ber 1981 waarbij verweerder was gedag
vaard om (op 20 januari 1982) te ver
schijnen voor de Correctionele Recht
bank te Verviers, (sub 4) uitdrukkelijk 
had verzocht om de « verbeurdverklaring 
van de in beslag genomen goederen die 
bestaan uit lampen en koperen maatbe
kers ter waarde van 37.500 frank >>; het 
arrest nu het de in de dagvaarding ver
melde' goederen niet verbeurd verklaart 
zonder hiervoor gronden op te geven, na
laat uitspraak te doen over een van de 
punten van de vordering (schending van 
artikel 1138, 3', van het Gerechtelijk Wet
hoek) of althans, in de onderstelling dat 
het geweigerd heeft de gevorderde ver
beurdverklaring uit te spreken, de beslis
sing niet regelmatig met redenen om
kleedt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ver

weerder met toepassing van de arti
kelen 56 en 220, § 1; van de algeme
ne wet inzake douane . en accijnzen 
veroordeelt, ter zake dat hij twintig 
colli's lampen en koperen maatbe
kers in Belgie heeft ingevoerd zon
der ze aan te geven; 

----------------! Dat het nochtans nalaat die goe-
(1) Cass., 21 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, deren . verbeurd te verklaren, of-

668); zie R.P.D.B., v' Douanes et accises, schoon artikel 221, § 1, van die wet nr. 689. 
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bepaalt dat in de bij artikel 220 be
paalde gevallen, de goederen in be
slag genomen en verbeurd verklaard 
worden; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 
En overwegende voor het overige 

dat de :>ubstanW~le of op straffe van 
nietighe~d voorge:>chreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en' de be
slissing overeenkomstig de wet is . 
gewezen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het nalaat de door Hubar 
ingevoerde goederen verbeurd te 

. verklaren; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeltelijk ver
nietigde arrest; veroordeelt verweer
der in de helft van de kosten; laat 
de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

14 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Stranard, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Sace ~ Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. A. De Bruyn. 

Nr. 169 

2' KAMER - 14 nove.mber 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VREEMDELINGENWET, ART. 27, DERDE LID -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING DAT BESLIST DE HECHTENIS 
TE HANDHAVEN VAN DE VREEMDELING DIE 
BIJ ADMINISTRATIEVE Mfo.ATRECEL VAN ZIJN 

VRIJHEID IS BEROOFD - REPRATRIERING 
VAN DE VREEMDELING - CASSATIEBEROEP 
DOELLOOS. 

2° VREEMDELINGEN - VREEMDELIN

GENWET, ART. 27, DERDE LID- ARREST VAN 
. DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 

DAT BESLIST DE HECHTENIS TE HANDHAVEN 
VAN DE VREEMDELING DIE BIJ ADMINISTRA
TIEVE MAATREGEL VAN ZIJN VRIJHEID IS BE
ROOFD - REPATRLERING VAN DE VREEMDE
LING - CASSATIEBEROEP DOELLOOS. 

1o en 2° Doelloos is het cassatieberoep 
van een vreemdeling tegen een arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
Jing dat beslist dat hij overeenkomstig 
art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet, 
zal opgesloten blijven, wanneer de vrij
heidsberoving, alvorens het Hoi uit
spraak heeft gedaan over het cassatie
beroep, door repratriering naar een 
ander land is beeindigd (1). 

(TOUZANI) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3910) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat het arrest, na 
het beroep van eiser tegen de maat
regel van vrijheidsberoving die de 
minister van Justitie te zijnen aan
zien had genomen op grand van de 
wet van 15 december 1980 betreffen
de de toegang van het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de ver
wijdering van vreemdelingen, te 
hebben verworpen, beslist dat eiser 
opgesloten blijft overeenkomstig ar
tikel 27, derde lid, van de wet van 15 
december 1980; 

Overwegende dat blijkens een 
schrijven, nr. 5/3.108.880 van 10 ok
tober 1984, uitgaande van de minis
ter van Justitie, Administratie van 

(1) Cass., 4 jan. 1984, A.R. nr. 3346 
(A. C., 1983-84, nr. 231 ); zie Cass., 8 en 23 maart 
1976 (A.C., 1976, 771 en 857); 29 maart 1977 
(ibid., 1977, 817); 17 jan. 1978 (ibid., 1978, 597) 
en 15 april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 517). 
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de Openbare Veiligheid, Dienst reden van bestaan heeft en derhalve 
Vreemdelingen, zesde directie, eiser niet ontvankelijk is; 
op 26 september 1984 is gerepa-
trieerd met bestemming Tanger; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat zijn voorziening ondanks die re
patriering ontvankelijk blijft op 
grond dat het door hem op basis 
van artikel 72 van de wet van 15 de
cember 1980 bij de Rechterlijke 
Macht ingestelde beroep niet uitslui
tend gericht is tegen het feit van 
zijn opsluiting maar ook en vooral 
tegen de maatregel tot verwijdering 
van het grondgebied die aan de vrij
heidsberoving ten grondslag ligt, dat 
« zijn uitzetting » misschien wei een 
eind maakt aan zijn opsluiting maar 
de verwijdering niet wettig maakt 
en dat de Rechterlijke Macht, wil ze 
niet « ontrouw worden aan de 
Grondwet », de wettigheid dient na 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de door eiser voorgedragen 
middelen die geen betrekking heb
ben op de ontvankelijkheid van de 
voorziening, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

14 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. De Kock, Brussel. 

te gaan van de administratieve be- Nr. 170 
slissing waarbij eiser van zijn vrij-
heid is beroofd, zelfs als door de 
verwijdering een einde komt aan 
zijn opsluiting; 

1 • KAMER - 16 november 1984 

1o INKOMSTENBELASTINGEN - PER-
SONENBELASTING - BEDRLJFSBELASTING -
HERSTELPENSIOEN TOEGEKEND AAN EEN 
BURGERLIJK SLACHTOFFER VAN DE OORLOG 
1940-1945 - OORLOGSFEIT TEVENS ARBE!DS-
ONGEVAL - BELAST!NGVRIJ GEDEELTE. 

Overwegende dat uit artikel 71, 
eerste lid, van de wet van 15 decem
ber 1980 blijkt dat het in die bepa
ling bedoelde beroep bij de Rechter
lijke Macht uitsluitend betrekking 
heeft op de tegen eiser getroffen 
maatregel van vrijheidsberoving; 
dat, wanneer, zoals ten deze, de 2° VERGOEDINGSPENSIOEN, HER-

vreemdeling, bij beslissing van de 
minister van Justitie op basis van 
artikel 27, derde lid, van die wet is 
opgesloten en hij tegen die maatre
gel van vrijheidsberoving beroep 
heeft ingesteld bij de raadkamer, dit 
rechtscollege of de kamer van inbe
schuldigingstelling krachtens artikel 
72, tweede lid, van de wet weliswaar 
moet onderzoeken of de maatrege
len van vrijheidsberoving of tot ver
wijdering van het grondgebied in 
overeenstemming zijn met de wet 
doch enkel ten einde de wettigheid 
van de opsluiting na te gaan; 

Overwegende dat, nu de tegen ei

STELPENSIOEN - INKOMSTENBELAS-
TINGEN - PERSONENBELAST!NG - BE-
DRIJFSBELASTING HERSTELPENSIOEN 
TOEGEKEND AAN EEN BURGERLIJK SLACHT-
OFFER VAN DE OORLOG 1940-1945- OORLOGS-
FElT TEVENS ARBEIDSONGEVAL - BELAS-
TINGVRIJ GEDEELTE. 

1° en 2° Wanneer een oorlogsfeit tevens 
een arbeidsongeval is, heeft de getrof
fene geen aanspraak op een pensioen 
als burgerlijk oorlogsslachtoffer dan in 
zoverre dit pensioen de arbeidsonge
vallenvergoedingen overschrijdt; het 
herstelpensioen is slechts belastingvrij 
in zoverre dat pensioen het bedrag van 
die arbeidsongevallenvergoeding over
schrijdt (1). 

ser getroffen maatregel van vrij- l----------------
heidsberoving vervallen is ingevol-
ge de repatriering van betrokkene (1) Cass., 9 maart 1982, A.R. nr F 891 N 
naar Marokko, de voorziening geen (A.C., 1981-82, nr. 399). 
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(MOREELS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN} 

ARREST 

(A.R. nr. F 1144 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1983 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid : 
Eiser werd bij ministerii:He beslissing 
van 10 december 1975 erkend als burger
lijk oorlogsslachtoffer met een totale in
validiteit van 70 pet., met toekenning van 
de in de wet van 15 maart 1954 betref
fende de herstelpensioenen voor burger
lijke oorlogsslachtoffers voorziene gelde
lijke schadeloosstelling voor de opgelo
pen letsels. Artikel 36 van deze wet 
voorziet in vrijstelling van belasting op 
de totale uitbetaalde schadeloosstelling 
voor het ondergane oorlogsfeit. Voor het
zelfde ooi'logsfeit wordt aan verzoeker 
door het Fop.ds voor Arbeidsongevallen 
en de Algemene Verzekeringsmaatschap
pij een rente uitbetaald die echter afge
trokken wordt van het oorlogspensioen 
dat hem door toedoen van het Ministerie 
van Volksgezondheid wordt uitbetaald, 
dit overeenkomstig artikel 5, § 1, van de 
wet van 15 maart 1954. Bij het motiveren 
van zijn arrest steunt het Hof van Be
roep te Brussel verkeerdelijk' op de uit
spraak van het Hof van Cassatie, tweede 
kamer, van 9 maart 1982, waarbij het ar
rest vernietigd werd van het Hof van Be
roep te Antwerpen van 22 mei 1980, dat 
gewezen was iri het geval van een bur
gerlijk oorlogsslachtoffer dat evenwel 
geen herstelpensioen als burgerlijk oor
logsslachtoffer ontvangt daar de uitge
keerde arbeidsongevallenrente hoger is 
dan dit herstelpensioen. Immers het ge
val yan eiser ligt duidelijk in tegenover
gestelde zin aangezien hij wel een her
stelpensioen als 1:mrgerlijke oorlogsinva
lide ontvangt daar . de, op basis van 
45 pet. invaliditeit uitgekeerde, arbeids
ongevallenrente lager is dan het herstel
pensioen als burgerlijke oorlogsinvalide. 
Inderdaad, voor het omstreden aanslag
jaar 1977, bedraagt het herstelpensioen 
dat hem bij de wet van 15 maart 1954 ge
waarborgd wordt voor 70 pet. invaliditeit 
102.401 frank, terwijl de voor hetzelfde 
aanslagjaar uitbetaalde arbeidsongeval
lenrente 86.042 frank beloopt, zodat hij 
nog het verschil, hetzij 16.359 frank ont-

vangen heeft als oorlogspensioen. Hier
uit volgt dat, indien het gedeelte dat ei
ser ontvangt als arbeidsongevallenrente 
belastbaar wordt gesteld, hij niet meer 
102.401 frank, dit is de volledige schade
loosstelling, ontvangt die de wet van 15 
maart 1954 hem waarborgt voor 70 pet. 
invaliditeit, en er aldus schending is van 
de wet van 15 maart 1954, inzonderheid 
van artikel 36 dat vrijstelling van belas
ting voorschrijft voor de volledige scha
deloosstelling van de opgelopen letsels 
ten gevolge van het oorlogsfeit op basis 
van 70 pet. invaliditeit: 

Overwegende dat artikel 36 van 
de wet van 15 maart 1954 betreffen
de de herstelpensioenen voor de 
burgerlijke oorlogsslachtoffers van 
de oorlog 1940-1945 en hun rechtheb
benden luidt : << De bij deze wet be
paalde pensioenen en vergoedingen 
wegens invaliditeit en als rechtheb
benden zijn gelijkgesteld met de 
pensioenen bedoeld bij artikel 29, 
§ 4, 2°, van de samengeordende wet
ten op de inkomstenbelastingen; zij 
zijn vrijgesteld van directe belastin
gen en van alle soortgelijke belas
tingen en mogen niet medegeteld 
worden voor de berekening van de 
aanvullende personele belasting »; 

Dat de ten laste van de Schatkist 
aan burgerlijke slachtoffers van de 
oorlog 1940-1945 toegekende pensioe
nen of renten, krachtens artikel 41, 
§ 1, 2°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 5 januari 1976, belasting
vrij zijn; dat de arbeidsongevallen
vergoedingen daarentegen, op grond 
van artikel 32bis van hetzelfde wet
hoek, gewijzigd bij dezelfde wet, be
lastbare bedrijfsinkomsten uitma
ken; 

Overwegende dat artikel 5, § 1, 
eerste lid, van de voormelde wet van 
15 maart 1954, gewijzigd bij de wet 
van 6 juli 1964, bepaalt : « De bij de
ze wet toegekende pensioenen en 
uitkeringen vormen ten gunste van 
het slachtoffer een forfaitaire scha
deloosstelling; elke vergoeding uitge
keerd wegens hetzelfde schadelijk 
feit wordt daarvan afgetrokken, met 
uitzondering van de vergoeding die 
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het gevolg is van een individuele 
verzekering »; 

Dat uit deze bepaling voortvloeit 
dat, wanneer een oorlogsfeit tevens 
een arbeidsongeval uitmaakt, de ge
troffene geen aanspraak heeft op 
een pensioen als burgerlijk oorlogs
slachtoffer dan voor zoveel zulk een 
pensioen de arbeidsongevallenver
goedingen overtreft; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser wegens een oorlogs
feit dat tevens een arbeidsongeval 
uitmaakte een invaliditeitspensioen 
ontvangt van 102.401 frank, waarvan 
86.042 frank wordt uitgekeerd door 
de Algemene Verzekering en het 
Fonds voor Arbeidsongevallen en 
16.359 frank door de Nationale Kas 
voor Oorlogspensioenen; 

Dat het arrest op grond van die 
vaststelling wettig beslist dat eiser 
geen vrijstelling van belasting ge
niet voor de som van 86.042 frank 
die hem op grond van de arbeidson
gevallenwetgeving wordt uitgekeerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws - Ge

PAALDE RECHTSHANDELINGEN TE VERRICH
TEN - TOEPASSING VAN ART. 1994, TWEEDE 
LID, B.W. OP DE RECHTSVERHOUDINGEN TUS
SEN DIE DERDE EN DE LASTGEVER - VER
EISTEN. 

Niet naar recht verantwoord is het ar
rest dat art. 1994, tweede lid, B. W: toe
past op de rechtsverhouding tussen 
een vervoercommissionair, die geen 
lasthebber van de afzender is, en een 
derde die op verzoek van de commis
sionair bepaalde rechtshandelingen 
heeft verricht, zonder dat die derde als 
een opvolgende vervoerder kan wor
den aangemerkt (1). 

(« POLYTRA » N.V. T. ' DU PONT " (U.K.) LTD., 
« HICKSON & WEICH " LTD., « BELGIAN PAK
HOED » N.V., « DU PONT DE NEMOURS INTERNA-

TIONAL S.A. ») 

ARREST 

(A.R. nr. 4017) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1982 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel, 
het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1782, 1984, 
1994 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 25 augustus 1891 vormende 
hoofdstuk 1 van titel VIIbis van boek 1 
van het Wetboek van Koophandel, 1 van 
het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (CMR), gesloten te 
Geneve op 19 mei 1956 en bekrachtigd 
bij wet van 4 september 1962, 17, 18 van 

lijkluidende conclusie van de h. De-1-----------------
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Claeys Bouuaert. 

'Nr. 171 

1' KAMER - 16 november 1984 

COMMISSIE - VOLMACHT VAN VERVOER
COMMISSIONAIR AAN EEN DERDE OM BE-

(1) Zie Cass., 17 juli 1873 . (Bull. en 
Pas., 1873, I, 302) en 16 dec. 1977. (A. C., 1978, 
472); J. VAN RYN-J. HEENEN, Principes de droit 
commercial, d. III, 1960, biz. 125-126 en 557 tot 
560; J. LIBOUTON, « Observations », in J.T., 1976, 
biz. 526 tot 530, en « Les transports routiers in
ternationaux ''• ibid., 1974, biz. 506 tot 515; 
·R.O. DALCQ en FRAN<;OIS GLANSDORFF, « Prohi
bition du concours des responsabilites et irres
ponsabilite des preposes et agents d'execu
tion », in Rev. crit. jur. beige, 1978, blz. 431 tot 
439; C. PAULUS-R. BOES, « Lac"geving », in 
A.P.R., 1978, blz. 43 tot 47; J. PuTZEYS, Le con
frat de transport routier de marchandises, 
1981, blz. 13 tot 15; P.A. FORIERS, « Observa
tions sur !'article 1994 du Code civil et !'action 
directe nee de la substitution », in Rev. crit. 
jur. beige, 1981, blz. 469 tot 494. 
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het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de ver
weersters 1 tot 4, oorspronkelijk eiseres
sen, de hoedanigheid en een belang heb
ben om tegen ( ... ) diens (de CMR-ver
voerder) agent te Antwerpen op grond 
van artikel 1994, tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek in rechte op te treden, 
en de vordering van de verweersters 1 
tot 4 tegen eiseres aldus ontvankelijk en 
gegrond verklaart, op de gronden : « dat 
tussen partijen vaststaat dat op het on
derhavig vervoer het Verdrag betreffen
de de overeenkomst tot internationaal 
vervoer van goederen over de weg CMR 
van toepassing is; dat hieruit volgt dat 
zowel de afzender als de geadresseerde 
vermag in rechte op te treden tegen de 
vervoerder hoofdens schade wegens ver
lies, mits de betaling aan de ene bevrij
dend zal zijn tegenover de andere; dat 
het de vervoerder niet aanbelangt wie de 
schadelijdende partij is bij wanuitvoe
ring van de vervoerovereenkomst; dat 
ten deze uit de voorgebrachte stukken 
geenszins blijkt dat (tweede verweerster, 
vennootschap naar Engels recht 
"Hickson & Weich Ltd.") een vervoeron
dernemer is of als hoofdvervoerder is op
getreden; dat luidens de waybill uitge
schreven door (zesde verweerster, ven
nootschap naar Engels recht " Trans
flash Units Ltd.") op 25 juli 1974 con
form de " shipping instructions " van 
(tweede verweerster) van 24 juli 1974 en 
het cargo manifest opgesteld door (zesde 
verweerster) op 25 juli 1974, laatstge
noemde door (tweede verweerster), han
delende als verzender namens (eerste 
verweerster, vennootschap naar Engels 
recht " Du Pont (U.K.) Ltd."), gelast 
werd met het vervoer van de partij kegs 
(200) en cartons (500) bevattende Hyvar 
X Bromacil W eedkiller van Bradford 
naar Antwerpen; dat op de waybill als 
shippers vermeld werden " Du Pont 
(U.K.) Ltd. c/o (care of): Hickson & 
Weich Ltd. " en " Du Pont de Nemours 
Int. S.A. " als consignee; dat het cargo 
manifest van (zesde verweerster) een 
groupage of goods van diverse consig
nors, w.o. Hickson & Weich, op trailor 
nr. 9129/1 voor eenzelfde reis bevatte; 
dat (zesde verweerster) als vervoeronder
nemer optrad en de (vennootschap naar 
Engels recht " E.T.S. Freight Forwarding 
Ltd." en de (P.V.B.A. "Vervoeronderne
ming Andre & Etienne Van Coillie ") re
spectievelijk met het vervoer van de 
groupagegoederen op trailor van Castle
ford-Bradford naar Harwich (port of lo-

ading) en van Zeebrugge (port of dis
charge) naar Antwerpen in onderaanne
ming gelastte (waybill van [zesde ver
weerster] en vrachtbrief opgesteld door 
[E.T.S.] te Hull op 25 juli 1974); dat bo
vendien (derde verweerster, de N.V. 
" Belgian Pakhoed ") in de shipping in
structions van (tweede verweerster) als 
notify party aangeduid werd, handelende 
voor de consignee (vierde verweerster, 
vennootschap naar Zwitsers recht " Du 
Pont de Nemours International S.A.); dat 
dienvolgens zowel de (eerste en tweede 
als de derde en vierde verweersters) de 
hoedanigheid en een belang hebben om 
tegen de CMR-vervoerder en tegen diens 
agent te Antwerpen op grond van artikel 
1994, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek in rechte op te treden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1994 
van het Burgerlijk Wetboek waarop het 
arrest steunt om te beslissen dat de ver
weersters 1 tot 4 vermogen in rechte op 
te treden tegen eiseres, agent te Antwer
pen van de CMR-vervoerder Transflash 
Units Ltd., bepaalt « in aile gevallen kan 
de persoon die door de lasthebber in zijn 
plaats is gesteld door de lastgever 
rechtstreeks worden aangesproken >>; de 
toepassing van deze bepaling die betrek
king heeft op het contract van lastgeving 
een « substitutie >> veronderstelt, onder
worpen aan twee voorwaarden, met na
me 1' dat de lasthebber een derde in zijn 
plaats stelt niet om !outer materiiHe ver
richtingen te stellen doch om de rechts
handeling te verrichten die het voorwerp 
is van het oorspronkelijk mandaat, en 
2' dat de lasthebber de derde in zijn 
plaats stelt, niet om in zijn naam en 
voor zijn rekening een rechtshandeling 
te stellen, doch wei om in naam van de 
oorspronkelijke lastgever deze rechts
handeling te verrichten; het arrest van 
deze bepaling geen toepassing kon rna
ken zonder vast te stellen dat de op
drachtgever Transflash Units Ltd., voor 
wie eiseres als agent te Antwerpen is op
getreden, de oorspronkelijke lasthebber 
was van de verweersters 1 tot 4, dat 
Transflash Units Ltd. eiseres in haar 
plaats heeft gesteld om in naam van de 
verweersters 1 tot 4 de rechtshandeling 
te stellen, voorwerp van het oorspronke
lijk mandaat, en dat eiseres in naam van 
de verweersters 1 tot 4 en als gesubsti
tueerde mandataris de rechtshandeling 

. heeft gesteld die het voorwerp uitmaakt 
van het oorspronkelijk mandaat tussen 
die verweersters en Transflash Units 
Ltd., in welk geval aileen er sprake zou 
kunnen zijn van de sub~Jtitutie die de 
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toepassing van het artikel 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek mogelijk maakt ten 
aanzien van eiseres; het arrest door het 
artikel 1994 van het Burgerlijk Wetboek 
toe te passen op eiseres, agent van 
Transflash Units Ltd., aan de zijde van 
deze laatste, CMR-vervoerder ten aan
zien van de verweersters 1 tot en met 4 
een hoedanigheid van lasthebber van d~ 
verweersters 1 tot en met 4 veronderstelt 
door de contracten van lastgeving en van 
vervoer met elkaar te verwarren (schen
ding van de artikelen 1782, 1984 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet van 25 
augustus 1891 en 1 van het CMR-ver
drag); hieruit volgt dat het arrest niet 
wettig heeft kunnen beslissen dat de ver
weersters 1 tot 4 tegen eiseres in rechte 
konden optreden op grond van het arti
kel 1994, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek (schending van artikel 1994 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de artikelen 17 en 
18 van het Gerechtelijk Wetboek de 
rechters in hoger beroep verplichtten de 
hoedanigheid en het belang te onderzoe
ken van elk van de oorspronkelijke eise
ressen, de verweersters 1 tot 4, om op te 
treden in rechte ten opzichte van de par
tijen die zij in de zaak hebben geroepen· 
indien het arrest de hoedanigheid en het 
belang van de verweersters 1 tot 4 om in 
rechte op te treden tegen Transflash 
Units Ltd. ter vergoeding van de schade 
ingevolge verlies heeft kunnen recht
vaardigen op grond van hun respectieve
lijke hoedanigheid van afzender, bestem
meling en agenten van dezen van de 
vervoerde goederen waarvan een gedeel
te door brand verloren is gegaan, derhal
ve op grond van hun verhouding met 
Transflash Units Ltd. voortvloeiend uit 
het vervoercontract, dan kon evenwel 
het arrest op grond van deze vaststellin
gen aileen de hoedanigheid en het be
lang van de verweersters 1 tot en met 4 
niet rechtvaardigen om in rechte op te 
treden tegen eiseres, handelende als 
« agent » van de CMR-vervoerder Trans
flash Units Ltd., vermits enerzijds deze 
kwalificatie « agent » uitsluit dat eiser 
met de verweersters 1 tot en met 4 door 
een rechtstreekse contractuele band ver
bonden was en het arrest anderzijds niet 
vaststelt dat het mandaat dat eiseres · 
met Transflash Units Ltd. zou verbinden, 
een mandaat per substitutie uitmaakte; 
het arrest derhalve zijn beslissing dat de 
verweersters 1 tot 4 vermogen in rechte 
op te treden tegen eiseres op grond van 
artikel 1994, tweede lid, van het Burger
lijk Wetboek niet wettig verantwoordt in 

het licht van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek (schending van 
de artikelen 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1994, tweede lid van het 
Burgerlijk Wetboek); ' 

derde onderdeel, eiseres, in haar twee
de aanvullende conclusie, bladzijde 3 en 
volgende, de mogelijkheid voor de verweer
sters 1 tot 4 om op grond van artikel 
1994 van het Burgerlijk Wetboek tegen 
eiseres op te treden, betwistte op grond 
dat << (verweersters) alvorens op de toe
passing van dit artikel beroep te kunnen 
doen, zouden moeten aantonen dat (ver
weerster) Transflash Units Ltd. voor wie 
appellante N.V. Grisar & Velge, thans 
N.V. Polytra (eiseres), als mandataris is 
opgetreden de lasthebber was van de 
verschillende (verweersters); aangezien 
Transflash Units Ltd. volgens de eigen 
stelling van (verweersters), voor nie
mand onder hen als lasthebber is opge
treden; ( ... ) aangezien er nooit enige con
tractuele binding is ontstaan tussen 
Transflash Units Ltd. en de andere (ver
weersters) ,, en daar in ondergeschikte 
orde nog aan toevoegde << zelfs ware 
Transflash Units Ltd. lasthebber geweest 
van (verweerster) Hickson & Weich Ltd., 
quod non, dan nog artikel 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek verkeerdelijk wordt 
ingeroepen door ge1ntimeerden (verweer
sters); aangezien inderdaad concluante 
Gri~ar. & Velge N.V., thans N.V. Polytra, 
no01t m de plaats van Transflash Units 
Ltd. werd gesteld; aangezien concluante 
Transflash een vervoeropdracht had, die 
de vervoerverrichtingen dekte van Cast
leford tot Antwerpen - dat concluante 
Grisar & Velge N.V., thans N.V. Polytra, 
agent-mandataris was te Antwerpen van 
de vervoerder Transflash Units Ltd. met 
de zeer beperkte opdracht ervoor te zor
gen dat de goederen door de N.V. Belgi
an Pakhoed in het kader van het aanvul
lend vervoer in ontvangst zouden kun
nen genomen worden »; het arrest, na de 
hoedanigheden van (de verweersters) 1 
tot en met 4 te hebben onderzocht met 
betrekking tot het contract van CMR
vervoer en in het licht van de bepalingen 
van het CMR-verdrag er zich toe be
perkt te stellen dat << dienvolgens zowel 
eerste en tweede (verweerster) als derde 
en vierde (verweerster) de hoedanigheid 
en het belang hebben om( ... ) tegen diens 
agent te Antwerpen op grond van artikel 
1994, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
hoek in rechte op te treden » zonder de 
hierboven geciteerde middelen van de 
tweede aanvullende conclusie van eise
res, waarin zij de toepassing van dit arti-
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kel betwistte, te beantwoorden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 17, 34 van 
het Verdrag betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (CMR), gesloten te 
Geneve op 19 mei 1956 en bekrachtigd 
bij wet van 4 september 1962, 1121, 1134, 
1135, 1136, 1137, 1142, 1146, 1147, 1165, 
1382, 1383, 1984, 1994 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vast
gesteld met betrekking tot de rol van ei
seres in de litigieuze vervoeroperatie dat 
« de toezending van een laat-volgen door 
de N.V. "Grisar & Velge ", handelend als 
agent van de vervoerder, v66r de brand 
niet als de aflevering van de goederen 
met overdracht van risico kan gelden » 
en dat « uit de voortgebrachte stukken 
blijkt dat ingevolge instructies van de 
N.V. "Grisar & Velge" de goederen, ver
voerd op trailor nr. 9129/1 op 31 juli 1974 
op kaai 42 DD te Antwerpen door de 
N.V. Wijngaardnatie gelost werden ( ... ), 
dat deze goederenbehandelaar (van eise
res) enkel een opdracht tot lossen en 
herladen kreeg », beslist, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, dat « verweren
de partijen op hoofdeis, thans appellan
ten (waaronder eiseres) ieder voor het 
geheel tot betaling van een bedrag van 
32.347,50 US dollars ( ... ) aan eisende par
tijen, thans eerste, tweede, derde en 
vierde (verweerster), gehouden zijn », en 
na te hebben overwogen dat « luidens ar
tikel 17, lid 1, van het CMR-verdrag de 
vervoerder (Transflash Units Ltd.) aan
sprakelijk is voor het geheel of gedeelte
lijk verlies van de goederen, welke tus
sen het ogenblik van de inontvangstne
ming van de goederen en het ogenblik 
van de aflevering ontstaan is; dat ten de
ze, nu blijkt dat een gedeelte van de goe
deren (200 kegs) ingevolge de brand v66r 
aflevering van de N.V. " Belgian Pak
hoed ", mandataris van de S.A. "DuPont 
de Nemours International", vernield 
werd, de vervoerder (Transflash Units 
Ltd.) voor het verlies aansprakelijk 
blijft », de aansprakelijkheid van eiseres 
voor genoemd verlies weerhoudt op de 
gronden dat « ( ... ) (eiseres) in laatste con
clusies neergelegd op 27 oktober 1982 
overigens erkent als agent van (Trans
flash Units Ltd.) en dus niet als commis
sionair-expediteur opgetreden te zijn; dat 
(eiseres) aldus geen uitvoeringsagent, 
doch een vertegenwoordigingsagent 
(Transflash Units Ltd.) was en in die 
hoedanigheid mede aansprakelijk is voor 

het verlies van de door brand v66r afle
vering vernielde goederen; dat een agent 
van de vervoerder de ontheffingen van 
aansprakelijkheid voorzien onder de al
gemene voorwaarden van de expediteurs 
van Belgie niet kan inroepen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, deze overwe
gingen het Hof niet de mogelijkheid bie
den zijn controle op de wettigheid van 
de beslissing uit te oefenen en de beslis
sing derhalve niet regelmatig met rede
nen is omkleed, nu het arrest niet aan
duidt welke de contractuele of quasi-de
lictuele grondslag is van de aansprake
lijkheid die het ten aanzien van eiseres 
ten opzichte van de verweersters 1 tot 4 
in aanmerking neemt, en nu de beslis
sing steunt op de duistere overweging 
dat « tweede appellante (eiseres) aldus 
geen uitvoeringsagent, doch een verte
genwoordigingsagent (Transflash Units 
Ltd.) was en in die hoedanigheid mede 
aansprakelijk is voor het verlies van de 
door brand v66r aflevering vernielde goe
deren >> (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, indien het arrest de 
contractuele aansprakelijkheid van eise
res in aanmerking neemt op grond van 
het CMR-vervoercontract onderworpen 
aan de bepalingen van het CMR-verdrag, 
in het bijzonder artikel 17, lid 1, van dit 
verdrag, deze beslissing niet wettig ver
antwoord is, vermits deze bepaling, zoals 
ook het artikel 3 van het CMR-verdrag, 
enkel de aansprakelijkheid regelt van de 
contractuele CMR-vervoerder ten opzich
te van de afzender en/of de bestemme
ling en het arrest niet vaststelt dat eise
res als vervoerder is opgetreden in 
uitvoering van het CMR-vervoercontract 
afgesloten met de afzender (Du Pont 
U.K. Ltd.) en zijn verzender (Hickson & 
Weich) en in die hoedanigheid ook aan
sprakelijk is ten opzichte van de bestem
meling Du Pont de Nemours Internatio
nal S.A. en diens agent de N.V. Belgian 
Pakhoed, notify party, doch integendeel 
beslist dat eiseres slechts als agent van 
de CMR-vervoerder te Antwerpen is op
getreden, hetgeen impliceert dat eiseres 
zelf geen CMR-vervoerder was, noch op
volgende vervoerder, noch gesubstitueer
de vervoerder; dat de bepalingen van het 
CMR-verdrag op haar niet van toepas
sing waren en dat de contractuele aan
sprakelijkheid van eiseres derhalve op 
grond van deze bepalingen niet in aan
merking kon worden genomen (schen
ding van de artikelen 3, 17 en 34 van het 
CMR-verdrag); het arrest in dit geval 
door een tegenstrijdigheid is aangetast 
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in zoverre het enerzijds eiseres be
schouwt als een agent te Antwerpen van 
de contractuele CMR-vervoerder Trans
flash Units Ltd., hetgeen impliceert dat 
eiseres zelf geen partij was bij het CMR
vervoercontract en geen CMR-vervoer
der, en anderzijds eiseres op grand van 
het CMR-vervoercontract en de bepalin
gen van het CMR-verdrag contractueel 
aansprakelijk verklaart voor de schade 
ingevolge verlies van 200 kegs door 
brand v66r de aflevering en beslist dat 
de appellanten in hager beroep, waaron
der eiseres, in gebreke zijn gebleven het 
bewijs bij te brengen van de ontheffings
grond van artikel 17, lid 2, van het CMR
verdrag, welke overwegingen integendeel 
impliceren dat eiseres als CMR-vervoer
der wordt bestempeld die onder toepas
sing valt van het artikel 17 van het 
CMR-verdrag houdende het vermoeden 
van fout van de contractuele CMR-ver
voerder, behoudens de uitzonderingen in 
dat artikel bepaald (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, indien het arrest de 
aansprakelijkheid van eiseres in aan
merking neemt als « vertegenwoordi
gingsagent » van Transflash Units Ltd., 
CMR-vervoerder, bepaaldelijk belast 
door Transflash Units Ltd. met de afle
vering van de vervoerde goederen te 
Antwerpen aan de notify party de N.V. 
Belgian Pakhoed, het arrest niet wettig 
verantwoord is vermits het de aanspra
kelijkheid van eiseres op grand van deze 
lastgeving niet kon weerhouden ten op
zichte van de verweersters 1 tot 4 zonder 
vast te stellen dat eiseres een mandata
ris per substitutie was ten opzichte van 
de verweersters 1 tot en met 4; het ar
rest deze vaststellingen niet inhoudt en, 
door eiseres niettemin tegenover de ver
weersters 1 tot 4 aansprakelijk te hou
den, de artikelen 1134, 1165, 1984 en 1994 
van het Burgerlijk Wetboek schendt 
(schending van de artikelen 1134, 1165, 
1984 en 1994 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

vierde onderdeel, het arrest uit zijn 
feitelijke vaststellingen en uit het geheel 
van de motieven met betrekking ener
zijds tot het contract van vervoer dat de 
CMR-vervoerder Transflash Units Ltd. 
verbond met de verweersters 1 tot 4 en 
anderzijds tot de rol van eiseres in haar 
erkende hoedanigheid van « agent » van 
Transflash Units Ltd., waarbij het weinig 
belang heeft of eiseres een uitvoerings
agent wordt genoemd zoals zij in haar 
conclusies stelde, dan wei een « verte
genwoordigingsagent » zoals het arrest 

het stelt, vermits het vaststaat dat eise
res gelast was door Transflash Units 
Ltd. met de uitvoering van de contrac
tuele verbintenis tot aflevering van de 
vervoerde goederen welke Transflash 
Units Ltd. had aangegaan ten opzichte 
van de verweersters 1 tot 4, de contractue
le aansprakelijkheid van eiseres ten op
zichte van de verweersters 1 tot 4 niet 
heeft kunnen weerhouden zonder de re
gels van de contractuele aansprakelijk
heid te schenden (schending van de arti
kelen 1121, 1134, 1135, 1136, 1137, 1142,. 
1146, 1147 en 1165 van het Burgerlijk"~ 
Wetboek); het arrest evenmin de quasi
delictuele aansprakelijkheid van eiseres 
wettig in aanmerking heeft kunnen ne
men vermits het arrest in gebreke blijft 
vast te stellen dat eiseres een fout heeft 
begaan in oorzakelijk verband met de 
schade, dat deze fout van eiseres bestaat 
in de schending van een verplichting die 
zich aan iedereen opdringt en niet louter 
een contractuele fout uitmaakt en dat de 
schade waarvoor door de verweersters 1 
tot 4 vergoeding wordt gevorderd, een 
andere schade betreft dan deze die 
voortvloeit uit wanprestaties van het ver
voercontract (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt: (1) dat de verweerster Du 
Pont (U.K.) Ltd. goederen wilde ver
zenden naar de verweerster Du 
Pont de Nemours International; 
(2) dat de verweerster Hickson & 
Weich, namens Du Pont (U.K.) Ltd. 
optredend als verzender, Transflash 
Units Ltd. belastte met het vervoer 
van Bradford naar Antwerpen; 
(3) dat Transflash Units Ltd., optre
dend als vervoerondernemer, E.T.S. 
en Vervoeronderneming Van Coillie 
in onderaanneming belastte met het 
vervoer van Bradford naar Harwich, 
respectievelijk van Zeebrugge naar 
Antwerpen; (4) dat eiseres, als 
« agent » te Antwerpen van Trans
flash Units Ltd., de verweerster 
Wijngaardnatie belastte met het los
sen en herladen van de goederen te 
Antwerpen, en dat eiseres volgbrief
jes gaf aan de verweerster Belgian 
Pakhoed, die handelde als notify 
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patty en als lasthebber van de ge-~ Overwegende dat het arrest ener
adresseerde, de verweerster Du zijds Transflash Units Ltd. enkel als 
Pont de Nemours International; hoofdvervoerder en E.T.S. en Ver-

voeronderneming Van Coillie als on-
Dat het arrest beslist dat Du Pont dervervoerders aanmerkt· dat het 

(U.K.) Ltd., Hickson & Weich, Belgi- daardoor niet te kennen' geeft dat 
an Pakhoed en DuPont de Nemours Transflash Units Ltd. een lastheb
lnternational << de hoedanigheid en ber van de afzender is; 
een belang hebben om tegen ~e Dat het arrest anderzijds eiseres 
CMR-vervoerder . (Transflash Umts als << agent, vertegenwoordigings
Ltd.) en t~gen dlens agent te An~- agent » van de hoofdvervoerder te 
werpen (e1seres) ?P grond van artl- Antwerpen, plaats van bestemming, 
~~l 1994, tweede hd, van het Burger- kwalificeert en vaststelt dat zij, na
hJ.k Wetboek op te ~rede1_1; ( ... ) dat dat het vervoer door de onderver
(elseres) geen mtvoe.n?gsagent, voerders was bewerkstelligd, na
doch een vertegen":'oordlgmgsagent mens de hoofdvervoerder rechtshan
yan .(Transflas.h U:fllts Ltd.) was en delingen verrichtte; dat het arrest 
m ~le ~oedamgheld me?e aanspra- niet vaststelt dat eiseres een onder
keh]k 1s vo<;~ het ve~hes va~ de vervoerder was· 
door brand voor aflevermg vermelde D t h t 't d d" 
goederen ,. a e arres op gron van 1e 

' vaststellingen niet wettelijk heeft 
Overwegende dat de vervoerder kunnen beslissen dat artikel 1994, 

voor het sluiten en uitvoeren van tweede lid, van het Burgerlijk Wet
vervoerovereenkomsten een beroep boek toepasselijk is op de rechtsver
kan doen op anderen, die hetzij rna- houding tussen eiseres en de ver
teriele taken uitvoeren, hetzij last- weerders sub 1 tot 4; 
hebbers zijn, maar wier rechten en Dat de onderdelen in zoverre ge-
verplichtingen, ofschoon hun activi- grond zijn; 
teit nauw verband kan houden met 
de vervoerverrichtingen, in beginsel Over het derde middel, afgeleid uit de 
niet beheerst worden door de regels schending van artikel 97 van de Grand
van de vervoerovereenkomst; dat wet, 
het anders is voor de ondervervoer- doordat het arrest, na te hebben be
ders; dat dezen hoofdelijk met de slist dat eiseres als agent van de ver
hoofdvervoerder gehouden zijn, zo- voerder aansprakelijk was voor het ver
dat zij bij tekort of averij recht- lies van de vervoerde goederen ingevolge 
streeks kunnen worden aangespro- brand v66r hun aflevering aan de agent 

van de geadresseerde te Antwerpen, en ken·, na te hebben vastgesteld • dat ingevolge 
Overwegende dat de toestand van instructies van (eiseres) de goederen ver

de ondervervoerder weliswaar ana- voerd op trailer nr. 9129/1 op 31 juli 1974 
loog is aan die van de persoon die op kaai 42 der dokken te Antwerpen 
door de lasthebber in zijn plaats door de N.V. Wijngaardnatie gelost wer-

den, dat de 200 kegs met andere goede
wordt gesteld, welke toestand wordt ren door de N.V. Wijngaardnatie onder 
geregeld door artikel 1994, tweede open afdak op kaai geplaatst werden en 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, op 5 augustus 1974 in de vroege ochtend
maar daaruit niet mag worden afge- uren door brand vernield werden; ( ... ) dat 
leid dat vervoerovereenkomst en aan de N.V. Wijngaardnatie geen op
last mogen worden gelijkgesteld; dat drach~ gegeven werd. de .goederen in af
een ondervervoerder als zodanig wachh~g van herladmg m ~en gesloten 
geen lasthebber v n de h ofd e _ magazlJn ~mder te brengen m stede van 

. a 0 v r . ze op kaa1 onder open afdak te laten », 
voerder 1s en een l!isthe?ber van de de vordering in vrijwaring van eiseres 
hoofdve.rvoerder met mteraard als tegen de N.V. Wijngaardnatie als niet ge
gesubstltueerde lasthebber ten op- grond afwijst op grond << dat laatstge
zichte van de afzender kan worden noemde haar contractuele verplichtingen 
aangemerkt; volledig blijkt uitgevoerd te hebben, dat 
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deze goederenbehandelaar enkel een op
dracht tot lassen en herladen kreeg; dat 
bij afwezigheid van een opdracht tot het 
plaatsen van de goederen in een gesloten 
magazijn " Wijngaardnatie " geen fout 
treft door de goederen onder open afdak 
op kaai gelaten te hebben », 

terwijl, het arrest met deze overwegin
gen in gebreke blijft diegene van de in
zake zijnde partijen aan te duiden die, 
op het ogenblik van de brand en dan 
wanneer de goederen door de N.V. 
Wijngaardnatie onder open afdak waren 
geplaatst, de hoede over deze goederen 
had, hetzij de N.V. Wijngaardnatie, in 
vrijwaring opgeroepen in haar hoedanig
heid van bewaarneemster, hetzij eiseres 
die de N.V. Wijngaardnatie in de laatste 
stand van haar conclusies de hoedanig
heid van huurster toeschreef, hetzij een 
ongekende derde; het arrest, nu het in 
gebreke blijft het debat op dit essentiele 
punt dat door de partijen in hun conclu
sies was opgeworpen, te beslechten, niet 
regelmatig met redenen is omkleed ver
mits de vaststellingen van het arrest het 
Hof niet in de mogelijkheid stellen zijn 
controle op de wettigheid van de beslis
sing uit te oefenen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); het motief dat 
de N.V. Wijngaardnatie geen enkele fout 
heeft begaan door, bij afwezigheid van 
een opdracht tot het plaatsen van de 
goederen in een gesloten magazijn, de 
goederen in afwachting van herlading op 
kaai onder open afdak te laten, niet im
pliceert dat de N.V. Wijngaardnatie met 
betrekking tot de goederen, behoudens 
het lassen en het herladen ervan, geen 
verbintenis tot bewaring en teruggave 
van deze goederen waarnam, zodat dit 
ene motief op zichzelf de beslissing van 
het arrest de vordering van eiseres tegen 
de N.V. Wijngaardnatie als ongegrond af 
te wijzen, niet kan verantwoorden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit de vaststel

bewaarneemster van de goederen 
was; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de vorderingen 
van de verweersters Du Pont (U.K.) 
Ltd., Hickson & Weich Ltd., Belgian 
Pakhoed en Du Pont de Nemours 
International tegen eiseres en over 
de kosten desaangaande; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; ver
oordeelt eiseres in Mn vijfde van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verklaart 
dit arrest bindend voor de partij 
Transflash Units Ltd.; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

16 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws - An
dersluidende conclusie (2) van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Dassesse en van Heeke. 

Nr. 172 

1' KAMER- 16 november 1984 

UITVINDINGSOCTROOI - NAMAKING -
BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID. 

lingen en de redengeving van het 1---------------
arrest duidelijk blijkt dat het hof 
van beroep oordeelt dat de goederen 
op het ogenblik van de brand niet 
waren afgeleverd en dat de N.V. 
Wijngaardnatie enkel een opdracht 
tot lossen en herladen had gekregen 
en deze contractuele verplichting 
volledig had uitgevoerd; dat het ar
rest aldus met zekerheid aanneemt 
dat de N.V. Wijngaardnatie niet de 

(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van het cassatieberoep omdat het oor
deelde dat feitelijke gegevens uit het bestre
den arrest en de kwalificatie van eiseres als 
vertegenwoordigingsagent de beslissing ver
antwoordden dat zij een tussenpersoon was 
die tot de vervoerovereenkomst is toegetreden 
en als dusdanig hoofdelijk aansprakelijk was 
jegens de rechthebbende op de goederen. Zie 
verwijzingen en de vorige noot en ook Cass., 
25 mei 1984, . A.R. nr. 3979 (A. C., 1983-84, 
nr. 543). 
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Geen nadeel wordt toegebracht aan het 
bodemgeschil door de beschikking van 
de beslagrechter die, in zake nama
king van octrooien, zijn beslissing be
treffende de maatregelen bepaald bij 
art. 1481 Ger. W. motiveert door erop te 
wijzen, enerzijds, dat de tekeningen op 
het eerste gezicht een duidelijk kunst
zinnig karakter vertonen, en ander
zijds, dat opvalt dat de litigieuze voor
werpen meer aan die tekeningen ontle
nen dan zij originele elementen in
brengen (1). (Artt. 1395, 1481, 1488 en 
1489 Ger.W.) 

(« FASHION V.E., P.V.B.A., VAN EUPEN 
T. REDDING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4029) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 januari 1983 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1395, 1481, 1488, 
1489 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het arrest, na nochtans te heb
ben gesteld dat « over de gegrondheid 
van de aanspraak >> van verweerder -
die beweerde titularis te zijn van ge
schonden auteursrechten - pas later 
voor de rechter ten gronde kan getwist 
worden >>, desniettemin enerzijds, na te 
hebben overwogen dat een tekening of 
een model, om te voldoen aan het vereis
te duidelijk kunstzinnig karakter, « het 
stempel van een persoonlijkheid moest 
dragen en kunnen getuigen van een in
tellectuele bedrijvigheid die de buiten
wereld iets laat aanvoelen van de per
soonlijke gewaarwordingen van de kun
stenaar bij zijn schepping >>, beslist dat 
« op eerste gezicht de kwestieuze teke
ningen ontworpen door (verweerder) 
geen louter modieus verschijnsel zijn en 
aan voormeld originaliteitsvereiste van 
het eigenlijk auteursrecht beantwoorden, 
dat er geen aanwijzingen zijn dat het 
hier gaan zou om combinaties die sedert 

(1) E. Gm en A.M. STRANART-TILLY, « Exa
men de jurisprudence (1965-1970). Droit judi
ciaire prive •, in Rev. crit. jur. beige, 1974, 
blz. 666 tot 669; K. BAERT, « Algemene beginse
len van 'bewarend beslag », in T.P.R., 1980, 
blz. 284 en 285. 

lang gemeengoed zijn >> en anderzijds, 
wat betreft de beweerde namaak zelf, 
eveneens beslist « dat om te beoordelen 
of er ten deze spraak is van namaak ( ... ) 
het beslissende ligt in het besparen van 
eigen scheppingskracht door welbepaal
de ontleningen aan een voorganger wat 
wel degelijk het geval is, dat immers uit 
de vergelijking van de overgelegde pull
overs ontworpen door (verweerder) met 
die door (eiseres) te koop aangeboden 
het ontleende (steekgebruik, patroon, 
kleurencombinatie) opvalt waar de eigen 
bijdrage zichtbaar moet onderdoen voor 
wat de prestatie van (verweerder) werd 
overgenomen >>; op grond van deze twee 
essentiiHe beslissingen die de grond van 
de zaak betreffen, namelijk het << duide
lijk kunstzinnig karakter • van de liti
gieuze tekeningen enerzijds en de na
maak ervan door eisers anderzijds, het 
arrest besluit « dat derhalve de oorspron
kelijke vordering van (verweerder) in 
haar geheel gegrond was >> en de oor
spronkelijke beschikking van de beslag
rechter van 13 oktober 1982 - de beslag
maatregel inbegrepen - bekrachtigt, 

terwijl, eerste onderdeel, in een proce
dure van beschrijvend beslag inzake na
maak, de beslagrechter en het hof van 
beroep, uitspraak doende over een be
schikking van de beslagrechter, overeen
komstig dt artikelen 1395, 1481, 1488 en 
1489 van het Gerechtelijk Wetboek be
voegd zijn noch om de geldigheid van de 
aangewezen titel noch om de door de be
slaglegger aangevoerde namaak te be
oordelen, doch deze essentii:He elementen 
die de grond van de zaak betreffen uit
sluitend door de rechter ten gronde kun
nen worden beoordeeld; zodat de beslis
sing, door de oorspronkelijke vordering 
van verweerder in haar geheel gegrond 
te verklaren en de beschikking van 13 
oktober 1982 in haar geheel te bekrachti
gen op grond van de enige hiervoren in 
het middel geciteerde beslissingen met 
betrekking tot het duidelijk kunstzinnig 
karakter van de tekeningen en de na
maak ervan, niet wettelijk is verant
woord en de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen van het Gerechtelijk 
W etboek schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
te beslissen, enerzijds, dat over de ge
grondheid van de aanspraak van ver
weerder « pas later voor de rechter ten 
gronde kan getwist worden •, en ander
zijds toch een beslissing te vellen over 
het duidelijk kunstzinnig karakter van 
de door verweerder aangevoerde teke
ningen en de beweerde namaak ervan 
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door de eisers; zodat het arrest, wegens 
deze tegenstrijdigheid, niet regelmatig is 
gemotiveerd en derhalve artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat de beslagrech
ter, bij beschikking van 13 oktober 
1982 eensdeels verweerder de toela
ting 'gaf over te gaan tot de beschrij
ving van de tekeningen voorkomen
de op de door eiseres te koop 
aangeboden pullovers, daartoe een 
deskundige aanwees, eiseres ver
bood de van namaak verdachte goe
deren uit handen te geven en haar 
zaakvoerder, eiser, tot bewaarder er
van aanwees, en anderdeels ver
weerder de verplichting oplegde een 
som van 50.000 frank in consignatie 
te geven; dat de beslagrechter, op 
het verzet van de eisers, op 28 okto
ber 1982 de beschikking van 13 okto
ber 1982 introk in zoverre deze eise
res verbod oplegde de goederen uit 
handen te geven en eiser tot be
waarder aanwees; 

Overwegende dat de beslagrech
ter, verzocht om toelating te verle
nen tot het leggen van een beslag 
inzake namaak met toepassing van 
de artikelen 1481 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd 
en verplicht is na te gaan of, op het 
eerste gezicht - en onverminderd 
de vordering omtrent de zaak zelf, 
welke vordering binnen de termijn 
van artikel 1488 van hetzelfde wet
hoek moet worden ingesteld, - het 
intellectueel recht, de feiten en zo 
nodig de stukken, waarop de verzoe
ker zich beroept, van die aard zijn 
dat zij het verlangde beslag tot be
waring van het aangevoerde recht 
naar redelijkheid verantwoorden; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van de eisers tegen de be
schikking van 13 oktober 1982 onge
grond verklaart en de inhoud van 
die beschikking geheel bekrachtigt, 
na onder meer te hebben vastge
steld dat de door verweerder ont
worpen tekeningen op het eerste ge
zicht een duidelijk kunstzinnig ka
rakter vertonen en dat opvalt dat 
eiseres in de door haar te koop aan
geboden pullovers, inzake gebruikte 

steek, patroon en kleurencombina
ties, meer aan de ontwerpen van 
verweerder verleende dan zij zelf in
bracht; 

Dat de rechters zodoende geen 
uitspraak doen over het bodemge
schil betreffende de kunstzinnigheid 
van verweerders ontwerpen en de 
eventuele namaak ervan door eise
res; dat zij derhalve geen nadeel 
toebrengen aan de zaak zelf en de 
in het middel aangewezen wetsbepa
lingen niet schenden; dat het arrest 
mitsdien evenmin de aangevoerde 
tegenstrijdigheid bevat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 november 1984- 1' kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Rauws - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Delahaye. 

Nr. 173 

1' KAMER - 16 november 1984 

1° WISSELBRIEF - TEKSTVERANDERING 

- BEGRIP. 

2° WISSELBRIEF - TEKSTVERANDERING 

- GEVOLGEN. 

1" Art. 69 Wisselbriefwet betreft enkel de 
ongeoorloofde tekstveranderingen, dat 
wil zeggen de veranderingen die in de 
tekst van de wisselbrief zijn aange-
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bracht zonder toestemming van de 
wisselschuldenaars (1}. 

2° Nu art. 69 Wisselbriefwet de gevolgen 
regelt van een wisselbrief in geval 
van ongeoorloofde tekstveranderingen 
naargelang een ondertekenaar zijn 
handtekening heeft geplaatst v66r of 
na de verandering, wordt die wetsbe
paling geschonden door het arrest dat 
beslist dat de tekstverandering, zijnde 
het vervangen van de naam van de ne
mer door een andere naam, tot gevolg 
heeft dat het geschrift, bij gebrek aan 
geldige aanwijzing van een nemer, een 
toonderpapier wordt en niet meer gel
dig is als wisselbrief (2}. 

(< GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ > N.V. 
T. « BOUSSEMAERE » TRANS « CHAUFFAM » 

P.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4207} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 oktober 1982 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 69 van de 
gecoordineerde wetten op de wisselbrie
ven en orderbriefjes (boek I, titel VIII, 
van het Wetboek van Koophandel) en 97 
van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
verweerster « slechts kan aangesproken 
worden door degenen die daartoe wissel
rechtelijk aangeduid worden in de oor
spronkelijke en door de acceptante on
dertekende tekst of daartoe het recht 
hadden verkregen door endossering (toe
passing van het artikel 69 Wisselwet). 
Dat (eiseres) daaraan niet voldoet werd 
omstandig aangetoond door de eerste 
rechter wiens overwegingen daaromtrent 
door het hof kunnen onderschreven wor
den ,,, en doordat de eerste rechter had 
beslist dat « de omstandigheid dat enkel 
de handtekening van de trekker naast de 
tekstverandering voorkomt een gewich
tig vermoeden (schept) dat de verande
ring in de vermelding van de nemer niet 

(1) en (2) Zie L. FREDERICQ en R. DEBACKER, 
Traite de droit commercial beige, d. X, 1954, 
blz. 133 tot 135; J. RoNsE, « Wisselbrief en Or
derbriefje », in A.P.R., d. I, 1972, blz. 369 tot 
376. 

op de oorspronkelijke wissel voorkwam 
( ... ). Het gaat dus wel degelijk om een 
ongeoorloofde tekstverandering », en · 
doordat het arrest eraan toevoegt : « (Ei
seres) werpt op dat de acceptante door 
haar ondertekening toegestemd heeft in 
het in circulatie brengen van de wissel. 
(Eiseres) werpt op ( ... ) dat het wijzigen 
van die termen een algemeen toegepast 
procede is, enz., maar dat alles tast de 
bovenstaande princiepstelling niet aan 
en brengt niet mee dat de (eiseres) op 
een regelmatige manier beneficiaris zou 
geworden zijn van de door (verweerster) 
ondertekende wisselverbintenis en dat 
de wijziging zonder instemming aange
bracht " geoorloofd " zou geworden zijn. 
Het is juist dat artikel 69 niet van toe
passing is wanneer het gaat om een wij
ziging waaraan geen wisselrechtelijk 
rechtsgevolg verbonden is ( ... ). Dit is ech
ter niet zo bij een wijziging "van degene 
aan wie of aan wiens order de betaling 
moet worden gedaan" ( ... ); een eenzijdi
ge wijziging van de nemer is gelijk te 
stellen met een afwezigheid van nemer 
waardoor de wissel een toonderpapier 
wordt wat niet strookt met het wezen 
van de wissel, bijvoorbeeld omwille van 
de tegen hem tegenstelbare verweermid
delen », 

terwijl, eerste onderdeel, aan de sub
stitutie van de ene bank-nemer door de 
andere bank-nemer geen wisselrechtelijk 
gevolg verbonden is, noch kan zijn, 
waardoor het arrest niet kon beslissen 
dat de tekstverandering ongeoorloofd 
was, zonder een illegale interpretatie 
van het begrip ongeoorloofde tekstveran
dering te geven (schending van artikel 
69 van de Wisselwet); 

tweede onderdeel, het arrest in ieder 
geval onvoldoende antwoord geeft op het 
verweer door eiseres in haar gemotiveer
de akte van hager beroep naar voren ge
bracht en bevestigd in haar conclusie 
waarin zij deed gelden dat deze tekstwij
ziging geen enkel wisselrechtelijk gevolg 
meebracht voor de betrokkene-acceptant, 
daar ze geen enkele weerslag had op de 
omvang of de modaliteiten van de ver
bintenis van betrokkene-acceptant 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat uit de niet be
twiste vaststellingen van het arrest 
blijkt dat verweerster een wissel
brief had geaccepteerd die Fourneau 
op haar had getrokken aan de order 
van de N.V. Kredietbank, en dat la-
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ter, met goedkeuring van Fourneau 
maar zonder instemming van ver
weerster, de vermelding van de N.V. 
Kredietbank werd doorgehaald en 
vervangen door een aanwijzing van 
eiseres als nemer; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres de in het 
onderdeel aangehaalde reden aan
voerde tot staving van haar stelling 
« dat artikel 69 van de Wisselwet, 
dat enkel de rechtsgevolgen van on
geoorloofde tekstveranderingen re
gelt, hier niet van toepassing is »; 

Overwegende dat het arrest in de 
in het middel weergegeven conside
ransen, waarin het inzonderheid de 
geoorloofdheid van een tekstveran
dering behandelt, de redenen geeft 
waarom het artikel 69 van de Wis
selwet wel toepasselijk acht; dat het 
arrest aldus voldoet aan het vorm
vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

richt, hun wisselverbintenis ongewij
zigd laat; 

Overwegende dat het arrest, zowel 
in zijn eigen overwegingen als in 
die welke het van het beroepen von
nis overneemt, vaststelt dat de liti
gieuze tekstverandering verricht is 
zonder toestemming van verweer
ster; dat het arrest, dat aldus het ge
oorloofd zijn van een tekstverande
ring beoordeelt zoals dit bedoeld is 
in artikel 69, deze wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste en het derde middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet; 

doordat het arrest het hoger beroep 
toelaatbaar doch ongegrond verklaart en 
het beroepen vonnis bevestigt, 

terwijl geen antwoord wordt gegeven 
op het verweermiddel door eiseres in 
haar akte van hoger beroep aangevoerd 
(punten II en III, blz. 4), te weten dat zij 
als wisselpartij optrad en het bewijs le
verde van haar materiiHe legitimatie; de
ze afwezigheid van antwoord op dat ver
weermiddel niet strookt met de motive
ringsverplichting (schending van artikel 
97 van de Grondwet); 

Overwegende dat artikel 69 van 
de Wisselwet uitsluitend de rechts
gevolgen regelt van ongeoorloofde 
tekstveranderingen, dat wil zeggen het derde afgeleid uit de schending 

van de artikelen 1, 6•, 2 en 69 van de ge
van veranderingen die in de tekst coordineerde wetten op de wisselbrieven 
van de wisselbrief zijn aangebracht en orderbriefjes (boek I, titel VIII, van 
zonder de toestemming van de wis- het Wetboek van Koophandel), 
selschuldenaars die reeds uit de wis- doordat het arrest vaststelt: « Het is 
selbrief verbonden zijn; dat artikel juist dat artikel 69 niet toepasselijk is 
69 niet de strekking heeft een wanneer het gaat om een wijziging 
tekstverandering die zonder toe- waaraan geen wisselrechtelijk rechtsge
stemming van reeds verbonden volg verbonden is, en dat is ook vanzelf
schuldenaars is aangebracht, in sprekend omdat er in dat geval "wissel
sommige gevallen wel geoorloofd te rechtelijk " geen verschil is tussen de 
maken ten aanzien van die schulde- originele en de veranderde tekst. Dat is 

echter niet zo bij een wijziging van " de
naars; dat, wanneer in sommige ge- gene aan wie of aan wiens order de beta
vallen een zonder toestemming van ling moet worden gedaan" (artikel 1, 6•, 
reeds verbonden wisselschuldenaars van de Wisselwet), een voor de geldig
aangebrachte tekstverandering geen heid van de wisselbrief essentiele aan
invloed heeft op de omvang of de duiding; een eenzijdige wijziging van de 
modaliteiten van hun verbintenis, nemer is wisselrechtelijk gelijk te stellen 
zulks niet volgt uit artikel 69, maar met een <:fwezigheid van ne~er waar
uit andere bepalingen die maken door ~e Wissel een toonderpap1er wordt 
d d d . . wat met strookt met het wezen van de 

at e _tekstver~m ermg, al IS ze wissel, bijvoorbeeld omwille van de te-
zonder mstemmmg van de reeds I gen hem tegenstelbare verweermidde
verbonden wisselschuldenaars ver- len ,, 
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terwijl artikel 69 van de Wisselwet be
paalt dat, in geval van verandering van 
de tekst van een wisselbrief na de plaat
sing van de handtekening, de wisselpar
tijen verbonden zijn volgens de oor
spronkelijke tekst, waardoor het arrest 
niet kon besluiten tot de afwezigheid van 
nemer, doch hoogstens tot het feit dat de 
acceptant enkel ten opzichte van de eer
ste nemer gehouden was (schending van 
artikel 69 van de Wisselwet); het arrest 
niet kon oordelen dat een voor de geldig
heid van de wisselbrief essentiiHe aan
duiding ontbrak, namelijk de aanduiding 
van de nemer (artikel 1, 6', van de Wis
selwet) waardoor de wissel een toonder
papier werd (schending van de artikelen 
69, 1, 6', en 2 van de Wisselwet) : 

Overwegende dat het arrest, om 
uit te maken of verweerster wissel
rechtelijk formeel verbonden was te
genover eiseres, beslist dat verweer
ster << slechts kan aangesproken 
worden door degenen die daartoe 
wisselrechtelijk aangeduid waren in 
de oorspronkelijke en door de accep
tante ondertekende tekst of daartoe 
het recht verkregen door endosse
ring (toepassing van artikel 69 van 
de Wisselwet); dat (eiseres) daaraan 
niet voldoet »; 

Overwegende dat het arrest in de 
door het derde middel aangehaalde 
consideransen oordeelt dat een aan
wijzing van een nemer die niet over
eenstemt met de aanwijzing die ge
geven was toen de betrokkene de 
wisselbrief accepteerde, ten aanzien 
van eiseres, die achteraf als nemer 
werd aangewezen zonder dat ver
weerster daarmee instemde, het ge
schrift niet tot een geldige wissel
brief kon maken, daar er geen met 
de wil van de partijen overeenstem
mende aanwijzing van nemer be
stand; 

Overwegende dat die beslissing 
evenwel, zelfs indien ze onjuist zou 
zijn, evenals de toepassing van arti
kel 69 van de Wisselwet, tot gevolg 
heeft dat verweerster niet als wis
selschuldenaar van eiseres kan wor
den aangemerkt; dat het derde mid
del derhalve, in zoverre het die 
beslissing bestrijdt, niet tot cassatie 
kan leiden; 

Overwegende echter dat het ar
rest ook beslist : << Een eenzijdige 
wijziging van de nemer is wissel
rechtelijk gelijk te stellen met een 
afwezigheid van nemer waardoor de 
wissel een toonderpapier wordt, wat 
niet strookt met het wezen van de 
wissel »; 

Overwegende dat het arrest daar
door beslist dat het litigieuze ge
schrift geen wisselbrief is; dat het 
arrest wegens die beslissing niet 
meer behoefde te antwoorden op de 
conclusie waarbij eiseres aanvoerde 
dat zij als werkelijke wisselpartij 
optrad en als materieel gelegiti
meerde houder gerechtigd was de 
wisselrechten uit te oefenen; 

Overwegende evenwel dat uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt 
dat verweerster door haar acceptatie 
had ingestemd met de aanwijzing 
van de N.V. Kredietbank als nemer; 
dat, krachtens de tweede zin van ar
tikel 69 van de Wisselwet, de accep
tant die zijn handtekening geplaatst 
heeft op de wisselbrief v66r de 
tekstverandering, verbonden blijft 
tegenover de nemer die volgens de 
oorspronkelijke tekst is aangewe
zen; dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat de ongeoorloofde ver
vanging van de aanwijzing van de 
nemer op een wisselbrief deze het 
karakter van een wisselbrief ont
neemt, de in het derde middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt; 
dat het middel dienaangaande voor 
eiseres belang oplevert, nu het ar
rest niet beslist dat eiseres, indien 
het geschrift een wisselbrief is, niet 
als materieel gelegitimeerde houder 
gerechtigd was de wisselrechten uit 
te oefenen; 

Dat het derde middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat de ongeoorloofde vervanging 
van de aanwijzing van de nemer op 
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de wisselbrief deze het karakter van 
een wisselbrief ontneemt en het uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiseres in de helft van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
aan de feitenrechter over; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

16 november 1984 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Caenepeel -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Van Ryn en Simont. 

Nr. 174 

3• KAMER - 19 november 1984 

1° AUTEURSRECHT - BEGRIP. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN

DIGEN - TOEPASS!NGSGEBIED - BEELDEN
DE KUNSTENAAR. 

1• Auteursrechten zijn de patrimoniale 
rechten van de auteur die verbonden 
zijn aan de exploitatie van zijn werk 
door derden. 

2• De beeldende kunstenaar die inkom
sten verwerft door zijn kunstwerk te 
verkopen, valt onder het sociaal sta
tuut van de zelfstandigen. (Art. 5 So
ciale-Zekerheidswet Zelfstandigen.) 

(VAN BREEDAM T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE SO
CIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4384) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 maart 1983 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
Zt!n; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van het konink
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hou
dende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, 

doordat het arrest het vonnis van de 
eerste rechter, dat eiser veroordeelde om 
aan verweerder een som van 17.135 
frank ten titel van achterstallige sociale 
bijdragen en aankleven in het kader van 
het sociaal statuut der zelfstandigen te 
betalen evenals de gerechtelijke interes
ten en gerechtskosten, bevestigt en eiser 
bovendien veroordeelt in de kosten van 
het geding in hager beroep op grand : 
" dat uit de overgelegde stukken blijkt 
en trouwens niet wordt betwist dat in 
het opgevorderde bijdragejaar (eiser) het 
beroep van regent uitoefende en daar
naast een activiteit als beeldend kunste
naar had met verkoop van originele wer
ken; dat (eiser) voorhoudt dat de door 
hem verworven inkomsten als beeldend 
kunstenaar dienen beschouwd te worden 
als auteursrechten en dat hij dan ook 
niet onderworpen is aan het sociaal sta
tuut der zelfstandigen, in toepassing van 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen; dat dit 
artikel 5 als volgt luidt : " De journalis
ten, de perscorrespondenten en de perso
nen die auteursrechten genieten zijn aan 
dit besluit niet onderworpen indien ze 
reeds, in welke hoedanigheid ook, genie
ten van een sociaal statuut dat minstens 
gelijkwaardig is aan datgene dat door dit 
besluit wordt ingericht "; dat, gezien (ei
ser) het hoofdberoep van regent uitoe
fent, het niet betwist kan worden en ook 
niet betwist wordt dat hij als dusdanig 
een statuut heeft gelijkwaardig aan dit 
van het koninklijk besluit nr. 38, zodat 
aan de eerste voorwaarde van artikel 5 
voldaan is; dat de kernvraag ter zake is 
te weten of ook aan de tweede voorwaar
de, gesteld in artikel 5, voldaan is, name
lijk of (eiser) een persoon is die auteurs
rechten geniet door de opbrengst van de 
verkoop van zijn originele kunstwerken; 
dat volgens (eiser) aan de term" auteurs
rechten " een ruime betekenis dient toe
gekend en dat deze term ook het eigen
domsrecht op de materialiteit van het 
auteurswerk en de verkoop ervan omvat; 
dat hij in dat verband verwijst naar het 
werk " De exploitatierechten van de au
teur " van de hand van zijn eigen raads
man (uitgegeven in 1963); dat in vermeld 
werk Professor Dr. F. Van !sacker zeven 
verschillende vormen van exploitatie ver
meldt, die de auteur op zijn werk te 
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gelde kan maken, namelijk : 1" het eigen
domsrecht op de materialiteit van het 
auteurswerk (en de verkoop ervan); 
2" het publiek expositierecht; 3" het repro
duktierecht; 4" het publiek executierecht; 
5" het adaptatierecht; 6" het vertalings
recht; 7" het volgrecht; dat volgens (eiser) 
de verkoop van de materiele drager, van 
het voorwerp waarop het werk gevestigd 
is, als de eerste en, in elk geval van au
teurswerken van plastische kunst, als de 
meest voor de hand liggende en de 
meest voorkomende vorm van exploitatie 
dient beschouwd; dat ten aanzien van de
ze argumentatie van (eiser) eerst en 
vooral dient vastgesteld dat prof. Dr. 
Van !sacker zelf onderlijnt dat de hier
voor vermelde indeling in zeven vormen 
van exploitatie nieuw is (op. cit., blz. 41); 
dat inderdaad het opnemen van het ei
gendomsrecht op de materialiteit van het 
auteurswerk onder de exploitatierechten 
en het beschouwen van de opbrengst van 
de verkoop van de materialiteit van het 
werk als zijnde auteursrechten, buiten 
het vermeld werk van Prof. Van !sacker, 
niet terug te vinden is in de wetgeving, 
noch in de rechtspraak, noch in de ande
re rechtslitteratuur; dat in dit verband 
het van belang is dezelfde auteur te cite
ren in zijn bijdrage tot de studiedag van 
31 januari 1978 over auteursrecht (Re
prographie : " Het reproductierecht zoals 
het heden ten dage waait en draait in 
het Belgisch Auteursrecht" - uitgege
ven door Kluwer in 1978); dat op bladzij
de 5 Prof. Van !sacker het volgende 
schrijft : " de wet van 22 maart 1886 
roept geen abstract auteursrecht in het 
leven, wel concrete auteursrechten; aan 
deze waarheid werd nooit afbreuk ge
daan in de jurisprudentie, ook niet zoals 
verder zal worden uitgelegd door of na 
het beroemd-beruchte cassatiearrest van 
19 januari 1956, op het publiek gebruik 
van grammofoonplaten voor de prive
handel bestemd; dit wil zeggen dat de 
auteurs, indien zij voor de rechtbanken 
en hoven aanspraak wilden maken op 
enig exploitatierecht, dus op het monopo
lium van een bepaalde exploitatievorm 
van hun werk, in de regel niet een daar
aan verbonden geldelijk voordeel, dat zij 
dan telkens met de vinger een bepaald 
artikel in de auteurswet van 1886 (of een 
uitbreiding daarvan door een latere wet
geving of door de Berner Conventie) 
dienden aan te wijzen waardoor hun dit 
recht, dit monopolium werd toegekend "; 
dat Prof. Van !sacker verder nog stelt 
(Joe. cit.) : "terugkomend op de exploita
tierechten van de auteur is het inder-

daad zo dat deze door de rechtbanken en 
hoven slechts worden erkend, voor zover 
ze duidelijk werden geconsacreerd door 
de auteurswet van 1886 of de Berner 
Conventie "; dat de auteur vervolgens 
( op. cit., blz. 5 en 6) in detail de in de 
wet voorziene exploitatierechten onder 
de loupe neemt en men dient vast te 
stellen dat daarbij de verkoop van een 
origineel kunstwerk niet is vermeld; dat 
bij de opsomming van de positieve 
rechtsbronnen Prof. Van !sacker ook 
geen gewag maakt van de verkoop van 
een origineel kunstwerk als exploitatie
recht (De exploitatierechten van de au
teur, blz. 44 en 45); dat tenslotte Prof. 
Van !sacker zelf dient vast te stellen dat 
de meest voor de hand liggende marrier 
waarop de auteur zijn werk zal kunnen 
te gelde maken, zal kunnen exploiteren 
(namelijk de verkoop van het origineel 
kunstwerk) niet behoort, althans niet 
primair, tot het domein der specifieke 
auteursrechten welke hij op zijn werk 
heeft, maar berust op het gemeen recht 
(op. cit., blz. 41, nr. 14, en blz. 136, 
nr. 148); dat, buiten de gemene gevolgen 
aan een dergelijke rechtshandeling ver
bonden, er tussen de verkoper en de ko
per een aantal rechtsverhoudingen ont
staan, welke specifiek tot het auteurs
recht behoren (op. cit., blz. 139, nr. 151); 
dat derhalve dient vastgesteld dat de 
thesis van Prof. Van !sacker, die hij zelf 
als een innovatie bestempelt, geen basis 
vindt noch in de wetgeving, noch in de 
rechtslitteratuur, zelfs niet in deze die 
na 1963 verscheen; dat inderdaad in zijn 
werk " Het bestemmingsrecht van de au
teur" (1975), Dr. F. Gotzen in verband 
met de exploitatie van de schepping van 
de auteur stelt dat men de verscheidene 
deelrechten in twee hoofdcategorieen 
pleegt te groeperen, zijnde enerzijds het 
reproduktierecht dat elke exploitatie
vorm controleert die verband houdt met 
het materieel verveelvoudigen van het 
oorspronkelijk werk en anderzijds het 
recht van openbare uitvoering of execu
tierecht waardoor alle daden worden ge
vat, die het vverk langs een niet tastbare 
vorm voor het publiek waarneembaar 
maakt; dat dus dient vastgesteld dat ook 
Dr. Gotzen. niet spreekt van de verkoop 
van het origineel als deel uitmakend van 
de exploitatierechten; dat (eiser) nog een 
argument van zijn stellingname meent te 
vinden in de wet van 25 juni 1921 op het 
volgrecht; dat hij stelt dat het reproduk
tie-, het executie-, het adaptatie- en het 
vertalingsrecht niet de materialiteit (het 
corpus mechanicum) maar wel de imma-
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terialiteit (het corpus mysticum) in be
scherming nemen en dat het eigendoms
en expioitatierecht enkei het corpus me
chanicum en niet het corpus mysticum 
beogen; dat dit echter geen reden is om 
het resuitaat van die bescherming, na
melijk de opbrengst, of de " auteursrech
ten " zo men wil, met andere ogen te be
kijken en in gevai van verkoop van een 
doek bij voorbeeid van verkoopsom te 
spreken en in gevai van de opbrengst 
voortspruitende bij voorbeeid uit de toe
Iating tot vertaling van auteursrechten; 
dat daarvoor geen enkei argument aan
wezig is en de wet van 25 juni 1921 argu
mentatie in tegenovergesteide zin bevat; 
dat in essentie deze wei besiiste dat, 
voortaan bij publieke verkoping van ori
gineie kunstwerken, van de verkoopsom 
een zeker deei zai worden afgedragen 
aan de kunstenaar; dat bier dus wei ze
ker het corpus mechanicum in bescher
ming wordt genomen, en dat het boven
dien even duidelijk is dat het gaat om 
een som voortspruitend uit een verkoop, 
dus om een verkoopsom; dat niemand er
aan twijfeit dat de opbrengst van het voig
recht als een auteursrecht dient be
stempeid; dat er dan ook logisch geen 
onderscheid kan verantwoord worden 
tussen de opbrengst ten voordeie van de 
kunstenaar van de eerste verkoop van 
een kunstwerk en de opbrengst van de 
Iatere verkoop van datzelfde werk; dat 
ten aanzien van deze argumentatie dient 
geantwoord dat de wet van 25 juni 1921 
aileen het voigrecht, ais auteursrecht, re
geit en geenszins beschikkingen bevat 
die betrekking hebben op de opbrengst 
van de eerste verkoop van een kunst
werk; dat uit deze wetgeving geen enkeie 
deductie bij anaiogie mogelijk is met de 
toestand bij de eerste verkoop van een 
kunstwerk; dat het feit dat in beide ge
vallen sommen toekomen aan de kunste
naar niet meebrengt dat de opbrengst 
van een eerste verkoop evengoed ais de 
opbrengst van het voigrecht een auteurs
recht zou zijn; dat, zoais reeds onder
lijnd, de wetgeving de eerste verkoop 
niet ais auteursrecht beschouwt en dat 
ook de jurisprudentie zich steeds gehou
den heeft aan de auteursrechten zoais ze 
stricto sensu in de wet voorkomen; dat 
uit wat voorafgaat blijkt dat de op
brengst van een eerste verkoop van een 
kunstwerk niet ais een auteursrecht kan 
worden aanvaard, noch voor de toepas
sing van de specifieke wetgeving, noch 
voor artikei 5 van het koninklijk besiuit 
nr. 38; dat de tekst van dit artikei 5 geen 
twijfei Iaat nopens het feit dat enkel de 

auteursrechten in de kiassieke, wette
lijke zin stricto sensu worden bedoeid, 
bij uitsiuiting van de opbrengst van de 
eerste verkoop van een kunstwerk; dat, 
zo men deze Iaatste operatie aan het so
ciaai statuut zou hebben willen onttrek
ken, de tekst duidelijk zou geformuieerd 
geweest zijn in die zin dat iedere op
brengst van literaire, wetenschappelijke 
en artistieke werken voor de maker er
van geen verzekeringsplicht meebrengt, 
voor zover die opbrengst voortvioeit uit 
de uitoefening van een bijberoep; dat 
niet uit het oog mag verioren worden dat 
artikei 5 een uitzondering is op de regei 
die het toepassingsgebied van het sociaai 
statuut bepaait en dat het ais een uitzon
deringsbepaling strikt moet gei:nterpre
teerd worden; dat in die optiek de zeer 
brede betekenis die (eiser) aan het be
grip auteursrechten wil geven, niet aan
vaardbaar is voor de toepassing van arti
kei 5; dat bovendien principieei elke 
zelfstandige beroepsbezigheid die een in
komen kan opieveren, binnen het toepas
singsgebied van het sociaai statuut valt; 
dat, wanneer men de opbrengst van de 
auteursrechten uit het toepassingsgebied 
van het sociaal statuut heeft uitgesioten, 
men blijkbaar geoordeeid heeft dat au
teursrechten, in de zin van expioitatie
rechten stricto sensu zoais reproduktie
en executierechten, meer een opbrengst 
zijn van het beschermd patrimonium 
van de maker, dan wei een beroepsacti
viteit die dit patrimonium heeft doen 
ontstaan; dat, in het kader van een bijbe
roep, de bedrijvigheid zelf die het litte
rair en artistiek werk heeft opgeieverd, 
aanieiding geeft tot verzekeringsplicht 
ten opzichte van het sociaai statuut der 
zelfstandigen », 

terwijl artikei 5 van het koninklijk be
sluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende in
richting van het sociaai statuut der zelf
standigen, stelt dat personen die auteurs
rechten genieten, niet onderworpen zijn 
aan dit besiuit, indien ze reeds in welke 
hoedanigheid ook, genieten van een so
ciaal statuut dat minstens gelijkwaardig 
is aan datgene dat door dit besluit wordt 
ingericht, en deze wettelijke bepaling ai
dus onder meer te kennen geeft dat beei
dende kunstenaars, die reeds over een 
gelijkwaardig sociaai statuut als dat van 
de zelfstandigen beschikken, geen so
ciaie bijdragen ais zelfstandigcn dienen te 
betalen op de inkomsten, die zij verwer
ven ingevolge de expioitatie van hun 
kunstwerk en onder meer ingevoige de 

· verkoop van de materialiteit van de door 
hen tot stand gebrachte kunstwerken; 
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het arrest derhalve, door hoger vermelde 
wettelijke bepaling te interpreteren als 
zou zij niet impliceren dat beeldende 
kunstenaars, die reeds over een sociaal 
statuut beschikken, dat minstens gelijk
waardig is aan dat van de zelfstandigen, 
geen sociale bijdragen zouden dienen te 
betalen in het kader van het sociaal sta
tuut der zelfstandigen op de inkomsten 
die zij verwerven ingevolge de verkoop 
van de materialiteit van hun kunstwer
ken, de aangehaalde wettelijke bepaling 
schendt: 

Overwegende dat, luidens artikel 
5 van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstan
digen, de personen die auteursrech
ten genieten, aan dit besluit niet on
derworpen zijn, indien ze reeds, in 
welke hoedanigheid ook, een sociaal 
statuut genieten dat ten minste ge
lijkwaardig is aan datgene dat door 
dit besluit wordt ingericht; 

Overwegende dat de bedoelde au
teursrechten de patrimoniele rech
ten van de auteur zijn, die verbon
den zijn aan de exploitatie van zijn 
werk door derden; 

Overwegende dat de beeldende 
kunstenaar, als eigenaar van de ma
terialiteit van zijn kunstwerk, uiter
aard inkomsten kan verwerven door 
zijn kunstwerk te verkopen; dat de
ze inkomsten evenwel geen auteurs
rechten zijn in de zin van voormeld 
artikel 5; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Nr. 175 

3' KAMER - 19 november 1984 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEIDSU!TKERING - SAMENWONEN MET 
ZELFSTANDIGE - AANGIFTE - HORECABE
DRIJF - HULP OP SOMMIGE DAGEN. 

Wanneer de werkloze in zijn aangifte 
van samenwonen met een zelfstandige 
verklaart deze te helpen in diens hore
cabedrijf tijdens de vrijdagavonden, de 
weekeinden en de feestdagen, kan 
hem zijn recht op werkloosheidsuitke
ring op grand van die arbeid niet wor
den ontzegd voor alle dagen van de pe
riodes gedurende welke h1j werkloos is 
geweest (1). (Art. 128, § 1, eerste lid, 2" 
en 3", Werkloosheidsbesluit.) 

(HORRE 
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 4505) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1983 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 128, § 1, eerste lid, 
2" en 3", a en b, en 152, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, laatstvermeld artikel gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 11 mei 
1970 en 5 oktober 1979, 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat de eerste rechter oordeel
de dat voor iedere week waarin eiser 
werkloos was, drie dagen in mindering 
moesten worden gebracht voor de vrijda
gen, zaterdagen en zondagen waarop ei
ser hielp bij de exploitatie van een cafe 

Om die redenen, verwerpt de met feestzaal, toebehorende aan zijn 
echtgenote, en dit gedurende de periode 

voorziening; veroordeelt eiser in de van 18 augustus 1981 tot 18 december 
kosten. 1981, beslist : « in casu dient vastgesteld 

19 november 1984 _ 3' kamer _ Voor- dat de hulp van (eiser) niet alleen op de 
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter _ vrijdagen v66r 18 uur werd uitgeoefend, 
Verslaggever : de h. Marchal _ Gelijk-l-m_a_a_r_te_v_e_n_s_in_e_e_n_b_e_ro_e_p_d_a_t_n_a_1_8_u_u_r 
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Bayart. 

(1) R.S., 16 sept. 1969, nrs. 13.686 en 13.690, 
Verz. Arr. R.v.St., 1969, blz. 838 en 846. 
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wordt uitgeoefend (horecasector) en ze
ker van geen gering belang was (het be
drijf moest telkens afwisselend met de 
hulp van vier personen worden uitge
baat); krachtens artikel 128 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
kan de uitoefening van een nevenactivi
teit of de hulp aan een zelfstandige niet 
worden toegestaan, zodat het onbegrijpe
lijk voorkomt, nu (eiser) uitgesloten 
dient te worden wegens zijn arbeid op de 
vrijdagen, dat de gewestelijke werkloos
heidsinspecteur nog subsidiair artikel 
152 toepast voor de zaterdagen en zonda
gen; het vonnis is in elk geval in strijd 
met de voorschriften van de artikelen 
128 en 152, zodat (eiser) voor de periode 
vanaf 18 augustus 1981 dient uitgesloten 
te worden en de onrechtmatig genoten 
werkloosheidsuitkeringen gedurende de 
periode van 18 augustus tot 18 december 
1981 dienen teruggevorderd >>; het arrest 
het hager beroep gegrond verklaart « in 
de mate waarin de uitsluiting uit de 
werkloosheid vanaf 18 augustus 1981 
dient hersteld », 

terwijl, overeenkomstig artikel 128, § 1, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, de werkloze arbeid 
mag verrichten voor zichzelf of voor een 
derde, voor zover hij, onder meer, daar
van aangifte doet bij zijn aanvraag om 
uitkeringen : (1 ") de arbeid niet vericht 
wordt tussen zeven en achttien uur; 
(2") en de arbeid verricht door de werklo
ze of de zelfstandige die hij helpt, geen 
arbeid is in een beroep dat aileen na 
achttien uur wordt uitgeoefend; (3", a) of 
geen arbeid is in een beroep dat valt onder 
het hotelbedrijf, met inbegrip van restau
rants en drankgelegenheden; de werklo
ze die, blijkens zijn eigen aangifte bij de 
aanvraag om uitkering, een van deze 
voorwaarden niet vervult, bijgevolg geen 
recht heeft op werkloosheidsuitkering 
voor de betrokken dag waarop hij de 
voorwaarde niet vervult; de werkloze die 
aangifte doet, bij zijn aanvraag om werk
loosheidsuitkering, van zijn activiteit op 
vrijdagen en zaterdagen als hulp in een 
cafe met feestzaal, derhalve slechts zijn 
recht op werkloosheidsuitkering verliest 
voor de overeenstemmende dagen; over
eenkomstig artikel 152 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 de 
werkloze die een activiteit uitoefent op 
zondag, onder de toepassing van artikel 
153, § 4, valt en het aantal van de dage
lijkse werkloosheidsuitkeringen, waarop 
hij voor de maand waarvan die dagen 
deel uitmaken, recht heeft, met een een
heid wordt verminderd voor elke van die 

dagen; die werkloze die bij de aanvraag 
om werkloosheidsuitkering aangifte doet 
van zijn activiteit op zondag als hulp in 
een cafe met feestzaal, derhalve zijn 
recht op werkloosheidsuitkering slechts 
verminderd mag zien met het aantal da
gen dat hij effectief die activitiet op zon
dag heeft uitgeoefend; het arbeidshof 
derhalve niet zonder schending van de 
in het middel genoemde wettelijke bepa
lingen kan besluiten, na impliciet te heb
ben vastgesteld door verwijzing naar de 
beslissing van 22 februari 1982 van de 
gewestelijke werkloosheidsinspecteur te 
Roeselare, dat eiser bij zijn aanvraag om 
werkloosheidsuitkering van 18 augustus 
1981 aangifte had gedaan van zijn activi
teit op vrijdagen, zaterdagen en zonda
gen, dat eiser vanaf die datum volledig 
diende te worden uitgesloten uit het 
recht op werkloosheidsuitkering: 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, inzon
derheid artikel 128, niet de werk
loosheid als dusdanig reglementeert, 
maar regelen uitvaardigt betreffen
de de aanspraak van werknemers 
op werkloosheidsuitkering; dat een 
werknemer die, als bepaald in arti
kel 126, zonder werk en loon is, der
halve met betrekking tot de toepas
sing van het koninklijk besluit 
slechts als werkloze kan worden 
aangemerkt in zoverre hij aan- · 
spraak maakt op werkloosheidsuit
kering; 

Overwegende dat eiser, werkloze, 
nu hij aangifte had gedaan van het 
feit dat hij zijn echtgenote-zelfstan
dige in haar horecabedrijf hielp tij
dens de vrijdagavonden, de week
ends en de feestdagen, impliciet alle 
aanspraak op werkloosheidsuitke
ring voor die dagen had verzaakt; 
dat hij derhalve, met betr.ekking tot 
die dagen, niet kon worden be
schouwd als werkloze op wie de be
palingen van artikel 128, § 1, eerste 
lid, 2" en 3", van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 toepasse
lijk zijn; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het recht op werkloosheidsuitkering 
ontzegt voor alle dagen van de pe
riode gedurende welke eiser werk
loos is geweest; dat het deze beslis
sing, die het op de toepasselijkheid 
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van voormelde bepalingen laat steu
nen, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

. Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 1017, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

19 november 1984 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Rauws - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Biitzler en Simont. 

Nr. 176 

z• KAMER - 20 november 1984 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE 
- STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
BANK- VONNIS MEDE UITGESPROKEN DOOR 
EEN RECHTER DIE NIET ALLE ZITTINGEN 
HEEIT BIJGEWOOND WAAROP DE ZAAK IS BE
HANDELD - NIETIG VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- VONNIS VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK NIETIG DOORDAT EEN 
RECHTER NIET ALLE ZITT!NGEN HEEIT BIJ
GEWOOND WAAROP DE ZAAK IS BEHANDELD 
- ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP DAT 
DIE NIETIGHEID OVERNEEMT - NIETIG AR
REST. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZA){EN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN AMBTSWEGE VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - DIENTENGEVOL
GE VERNIETIGING VAN DE NIET DEFINITIEVE 

BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE BESL!SSING WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD - DIEN
TENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE OP DE
ZELFDE ONWETTIGHEID GEGRONDE EINDBE
SLISSING, DIE IS GEWEZEN OP DE BURGER
LUKE RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKE
RAAR VAN DE BEKLAAGDE, TUSSENGEKO
MEN PARTIJ, TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. 

5° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD - D!EN
TENGEVOLGE VERNIETIGING VAN DE NIET 
DEF!NITIEVE BESLISSING WAARBIJ DE VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ WORDT 
VEROORDEELD, NIETTEGENSTAANDE HAAR 
AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP, ALS 
DEZE NIET ALS EEN BERUSTING KA:'l WOR
DEN GEINTERPRETEERD. 

1o Nietig is het vonnis van de correctio
nele rechtbank dat is gewezen door 
rechters van wie er een niet alle zittin
gen heeft bijgewoond waarop de zaak 
is behandeld (1). 

2° Wanneer het vonnis t·an de correctio
nele rechtbank nietig is doordat een 
van de rechters, die het hebben uitge
sproken, niet alle zittingen heeft bJjge
woond waarop de zaak is behandeld, is 
het arrest van het hof van beroep, dat 
die nietigheid overneemt, eveneens 
nietig (2). 

3° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de strafvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke beslissing het 
gevolg is van de eerste, ook al wordt 
de vernietiging van die eerste beslis
sing van ambtswege uitgesproken (3). 

(1) en (2) Cass., 30 nov. 1981, A.R. nr. 1951 
(A.C., 1981-82, nr. 213); zie Cass., 15 juni 1983, 
A.R. nr. 2879 (A.C., 1982-83, nr. 571). 

(3) Zie Cass., 10 jan. 1984, A.R. nr 8138 
(A.C., 1983-84, nr. 237) en 14 nov 1984; A.R. 
nr. 3811 (ib1d., 1984-85, nr 167). 
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4° Wanneer, op het cassatieberoep van 
de beklaagde, de beslissing waarbij hij 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering werd veroordeeld, ver
nietigd wordt, strekt die vernietiging 
zich uit tot de eindbeslissing op de 
rechtsvordering van de verzekeraar 
van de beklaagde, tussengekomen par
tij, tegen een medebeklaagde, welke 
beslissing op dezelfde onwettigheid is 
gegrond en waartegen de tussengeko
men partij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien; zulks geldt eveneens 
als de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering van ambtswege 
wordt uitgesproken (4). 

5° Wanneer, op het cassatieberoep van 
de beklaagde, de beslissing waarbij hij 
op de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvordering wordt veroordeeld, 
vernietigd wordt, strekt die vernieti
ging zich uit tot de niet definitieve be
slissing waarbij de vrijwillig tussenge
komen partij samen met de beklaagde 
in solidum wordt veroordeeld, niette
genstaande afstand van het cassatiebe
roep, als deze niet als een berusting 
kan worden gei'nterpreteerd (5). 

(DE BACKER C. T. VAN CROMBRUGGHE, LANDS
BOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN; DE 
BACKER F., VAN MUYLEM, DE BACKER C. T. DE 
GROEVE; « DE BELGISCHE BIJSTAND • N.V. T. DE
GROEVE, VAN CROMBRUGGHE, LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, DE BACKER F., 

VAN MUYLEM, DE BACKER C.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8639) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1984 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Chris
tiaan De Backer, beklaagde : 

1. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

a) in zoverre het arrest oordeelt 
dat de strafvordering ten aanzien 

van de misdrijven B, C en D verval
len is door verj aring : 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

b) in zoverre het arrest eiser tot 
een straf veroordeelt wegens het 
misdrijf A: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 719, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat luidens de pro
cessen-verbaal van de door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de gehouden terechtzittingen waar
op de zaak werd behandeld, zitting 
hielden : benevens telkens onder
voorzitter Hoorens en rechter Sab
be, eensdeels B. Bracke, geassu
meerd rechter, op de terechtzittin
gen van 15 februari en 6 december 
1982, en anderdeels rechter Quinte
lier op de terechtzittingen van 3 ja
nuari en 2 mei 1983; 

Dat hieruit blijkt dat rechter 
Quintelier, die mede de beslissing 
nam, niet alle zittingen over de zaak 
heeft bijgewoond; dat het vonnis 
derhalve door nietigheid is aange
tast; 

Overwegende dat het arrest, het
welk het beroepen vonnis niet teniet 
doet, maar integendeel met overne
ming van de redenen van de eerste 
rechter de beslissing op de strafvor
dering betreffende het misdrijf A 
bevestigt, deze nietigheid over
neemt; 

2. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vorderingen van Wer
ner Van Crombrugghe en Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, 
burgerlijke partijen, tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de voorziening van eiser, van de 
beslissing op de tegen hem ingestel
de strafvordering, de vernietiging 
meebrengt van de niet definitieve -----------------1 beslissing op de civielrechtelijke 

(4) Cass., 28 mei 1973 (A.C., 1973, 939). vorderingen tegen hem, die er het 
(5) Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2752 gevolg van is, ook al wordt de ver-

(A.C., 1982-83, nr. 484). nietiging van de beslissing op de 
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strafvordering 
sproken; 

ambtshalve uitge-

II. Op de voorziening van Freddy 
De Backer, zijn echtgenote Godelie
ve Van Muylem, en Christiaan De 
Backer, burgerlijke partijen, tegen 
Wilfried De Groeve, beklaagde : 

Overwegende dat, niettegenstaan
de deze afstand van eiseres, die 
geen berusting inhoudt, de vernieti
ging van de beslissing op de tegen 
de beklaagde De Backer ingestelde 
strafvordering, de vernietiging mee
brengt van de niet definitieve beslis
sing op de civielrechtelijke vorderin
gen van Werner Van Crombrugghe 
en Landsbond der Christelijke Mu-

Overwegende dat uit de stukken tualiteiten tegen eiseres, vrijwillig 
waarop het Hof vermag acht te , tusse~gekomen partij, die het ~e
slaan, niet blijkt dat de eisers hun v?lg IS van eerstgenoemde beshs
voorziening hebben doen betekenen smg; 
aan verweerder; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Belgische 
Bijstand: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eise
res, burgerlijke partij, tegen Wil
fried De Groeve, beklaagde : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de veroordeling van Christiaan 
De Backer, beklaagde, uitgesproken 
op de strafvordering tegen hem, de 
vernietiging meebrengt van de be
slissing op de civielrechtelijke vor
dering van eiseres N.V. Belgische 
Bijstand, burgerlijke partij en verze
keraar van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van Christiaan De 
Backer, tegen Wilfried De Groeve, 
beklaagde, beslissing waartegen ei
seres naamloze vennootschap Belgi
sche Bijstand regelmatig cassatiebe
roep heeft ingesteld en die op de
zelfde onwettigheid steunt; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van W er
ner Van Crombrugghe en Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten, bur
gerlijke partijen, tegen eiseres, vrij
willig tussengekomen partij : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen Freddy De Backer, 
Godelieve Van Muylem en Chris
tiaan De Backer : 

Overwegende dat er voor de fei
tenrechter geen geding aanhangig 
was tussen eiseres en die verweer~ 
ders en dat het arrest ten voordele 
van deze laatsten en ten laste van 
eiseres geen veroordeling uitspreekt; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, beslis
send op de strafvordering, Chris
tiaan De Backer tot een straf en in 
kosten veroordeelt, en in zoverre 
het, beslissend op de civielrechte
lijke vorderingen, Christiaan De 
Backer en de naamloze vennoot
schap Belgische Bijstand tot het be
talen van schadevergoeding, meer 
interesten en kosten, veroordeelt je
gens de burgerlijke partijen Werner 
Van Crombrugghe en Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten, en de 
civielrechtelijke vordering van de 
naamloze vennootschap Belgische 
Bijstand tegen Wilfried De Groeve 
afwijst; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; laat de helft van 
de kosten van de voorziening van 
Freddy De Backer, Godelieve Van 
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Muylem en Christiaan De Backer 
ten laste van Freddy De Backer en 
Godelieve Van Muylem en legt de 
overige helft ten laste van de Staat; 
laat de helft van de kosten van de 
voorziening van de naamloze ven
nootschap Belgische Bijstand ten 
laste van deze eiseres en legt de 
overige helft ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

20 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Simont. 

Nr. 177 

2' KAMER - 20 november 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - ARREST VAN BUITENVER
VOLG!NGSTELLING VAN DE KAMER VAN !N
BESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBE
ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN 
BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE. 

Bij gebreke van betekening aan het 
openbaar ministerie is het cassatiebe
roep van de burgerl1jke partij tegen 
een arrest van buitenvervolgingstelling 
van de kamer van inbeschuldJgingstel
Jing niet ontvankelijk, in zoverre het 
gericht is tegen de eigenlijke beslis
sing van buitenvervolgingstelling en 
tegen de veroordeling van de burger
Jijke partij in de kosten van de straf
vordering; het ontbreken van beteke
ning aan het openbaar ministerie leidt 
niet tot onontvankelijkheid van het 
cassatieberoep in zoverre dat gericht 
tegen de veroordeling van de burger
Jijke partij tot schadevergoeding aan 
de verdachte en in de kosten van de 
burgerlijke rechtsvordering (1). (Art. 
418 Sv.) 

(DE SCHAUWER J. 
T. DE SCHAUWER E., GEIVAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8818) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1984 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de verweerders buiten vervolging 
worden gesteld en eiser veroordeeld 
wordt in de kosten van de strafvor
dering: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser veroordeeld wordt tot schade
vergoeding en verwezen wordt in de 
kosten van de burgerlijke rechtsvor
dering: 

Overwegende dat in dat opzicht 
eiser geen middel aanvoert; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de middelen van eiser wel
ke enkel gericht zijn tegen de be
schikking van buitenvervolgingstel
ling en geen betrekking hebben op 
de ontvankelijkheid van de tegen 
die beslissing ingestelde voorzie
ning; verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

20 november 1984 - 2' kamer - Voor-----------------1 zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
(1) Cass., 3 nov. 1982, A.R. nr. 2531 

(A.C., 1982-83, nr. 147); zie Cass., 12 okt. 1982 
A.R. nr. 7335 (ibid., 1982-83, nr. 108) en 17 jan. 
1984 A.R. nr. 8376 (ibid., 1983-84, nr. 258). 

ter - Verslaggever: de h. De Peuter -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Houtekier. 
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Nr. 178 

2• KAMER - 20 november 1984 

CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBE
ROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- ART. 
441 SV. - VEROORDELJNG VAN DE BEKLAAG
DE DOOR DE CORRECT!ONELE RECHTBANK -
ZAAK NIET REGELMATIG AANHANGIG BIJ DE 
RECHTBANK - VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

Op het cassatieberoep van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi zonder 
verwijzing het vonnis van de correctio
nele rechtbank waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld hoewel de zaak, door 
een rechtstreekse dagvaarding op vor
dering van het openbaar ministerie, op 
onregelmatige wijze bij die rechtbank 
aanhangig werd gemaakt, nu de wet 
bepaalt dat de vervolging enkel door 
de administratie van Financien kan 
worden ingesteld (1}. 

(PROC:UREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE VAN DER MEYNSBRUGGE I., 

VANDER MEYNSBRUGGE S.) 

ARREST 

(A.R. nr. 9027) 

pen, in zover bij het eerste vonnis, 
Irene Renee Louisa Van der Meyns
brugge, echtgenote van Henri Hans
beck, geboren te Antwerpen op 15 
februari 1932, wonende te Wuustwe
zel, Bredabaan 955, en, bij het twee
de vonnis, Sylvia Van der Meyns
brugge, geboren te Antwerpen op 9 
december 1943, wonende te Bras
schaat, Bierwertslei 13, veroordeeld 
werden wegens het exploiteren van 
een drankslijterij terwijl hun dit 
recht ontzegd was ingevolge een vo
rige veroordeling. 

Deze veroordelingen werden, op 
grond. van artikel 1 van het konink
lijk besluit van 3 april 1953, uitge
sproken op vervolging van het open
baar ministerie. Zodoende werden 
artikel 43 van dat koninklijk besluit 
en artikel 281, § 2, van de gecoordi
neerde wetten van 18 juli 1977 ge
schonden. Volgens deze bepalingen 
moet de vervolging immers door de 
administratie worden ingesteld. De 
vonnissen zijn dus nietig. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen de 
aangegeven vonnissen te vernieti-

HET HOF; - Gelet op het ver- gen in zover ze, het eerste, Irene 
zoekschrift van de procureur-gene- Van der Meynsbrugge, het tweede, 
raal bij het Hof van Cassatie, dat Sylvia Vander Meynsbrugge veroor
luidt als volgt : delen; te bevelen dat van zijn arrest 

« Aan de tweede kamer van het melding zal worden gemaakt op de 
Hof van Cassatie. kant van de vernietigde beslissing 

van 20 april 1982 en van de gedeel-
De ondergetekende procureur-ge- telijk vernietigde beslissing van 1 

neraal heeft de eer hierbij kenbaar december 1981 en te zeggen dat er 
te maken dat, bij een brief van 27 geen grond is tot verwijzing. 
december 1983, bestuur der wetge-
ving, nr. 7/130.836/506/AP/Div. _ LD/ Brussel, 17 juli 1984, 
LV, de minister van Justitie hem ge- Voor de procureur-generaal, 
last heeft bij het Hof, overeenkom- De advocaat-generaal, 
stig artikel 441 van het Wetboek van (get.) Declercq »; 
Strafvordering, aangifte te doen van Gelet op artikel 441 van het Wet-
de in kracht van gewijsde gegane boek van Strafvordering, met over
vonnissen op 1 december 1981 en op neming van de beweegredenen van 
20 april 1982 uitgesproken door de het vorenstaand verzoekschrift, ver
Correctionele Rechtbank te Antwer-----------------l nietigt de aangegeven vonnissen ge~ 

wezen door de Correctionele Recht-
(1} Zie Cass., 30 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 611}. bank te Antwerpen, op 1 december 
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1981 ·en 20 april 1982, in zoverre ze, 
het eerste, Irene Van der Meyns
brugge, het tweede, Sylvia Van der 
Meynsbrugge veroordelen; beveelt 
cl.at van dit arrest melding zal wor
.cl.en gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis van 1 
december 1981 en van het vernietig
de vonnis van 20 april 1982; zegt dat 
er geen grond is ~oor verwijzing. 

20 ·november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Marchal -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

Nr. 179 

2' KAMER - 20 november 1984 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE- · 
BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -
ART. 441 SV. - VEROORDELING VAN DE BE·. 
KLAAGDE - VERJAARD MISDRIJF - VERNIE
TIGING ZONDER VERWIJZING. 

.2° VERJARI.NG - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN 
DOOR EEN BIJZONDERE WET - TERMIJN. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - DAAD VAN ONDERZOEK DIE 
DE VERJARING STUIT - BEGRIP. 

1° Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepas- ' 
sing van art. 441 Sv., vernietigt het' 
Hoi, zonder verwijzing, het . vonnis 
houdende veroordeling wegens een , 
vetjaard misdrijf (1). 

2° De strafvordering volgend uit een , 
overtreding die door een bijzondere 
wet is omschreven, verjaart door ver-
10'9P van zes maanden na de laatste 
•daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen zes maanden na de 

voor zover de bijzondere wet niet an
ders bepaalt en bij gebreke van reden 
van schorsing van de verjaring (2). 
(Artt. 21, 22 en 25 wet 17 april 1878.) 

3° Het behoorlijk gedagtekend en onder
tekend overzenden door een politie
commissaris aan de procureur des Ko
nings van een door een adjunct-politie
commissaris opgemaakt proces-ver
baal, waarin de uitvoering van een 
door de procureur des Konings bevo
Jen onderzoeksopdracht wordt vastge
steld, is een daad van onderzoek die 
de verjaring stuit (3). (Art. 22 wet 17 
april 1878.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE INZAKE LUYPAERT, KOHLSCHEEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 9031) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
saatie; 

« Aan de twee kamer van het Hof 
van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal heeft de eer hierbij kenbaar 
te maken dat, bij een brief van 4 ja
nuari 1984, bestuur der wetgeving, 
nr. 7/130.836/493/AP/Pres.-LD/LV, 
de minister van Justitie hem gelast 
heeft bij het Hof, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering, aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis, op 9 maart 1983 uitgespro
ken door de correctionele rechtbank 
te Dendermonde, in zoverre daarbij 
Roger Camille Luypaert, geboren te 
Buggenhout op 18 maart 1946 en 
wonende te Jette, Maurice Van Rol
leghemstraat 70/1, en lngo Herbert 
Kohlscheen, van Duitse nationali
teit, geboren te Wessenburen op 26 
maa-rt 1946 en wonende te Meise, 
Brusselsesteenweg 108, worden ver
oordeeld ter zake van te Buggen-

. -dag waarop de ·overtreding is begaan, 1------------------
(2) Cass., 27 jan. 1981, A.R. nr. 6456 

(A.C., 1980-81, nr. 308). 
(1) ·cass., 14 feb. 1984, A.R. nr. 8488 

•(A:C., 1983"84, nr. -329). (3) Zie Cass.; 18 nov. 1975 (A.C., 1976, -356). 
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hout, op 5 april 1982, openbare dron
kenschap (artikel 1 besluitwet 14 
november 1939). 

Voor deze overtreding was de ver
jaring van de strafvordering de laat
ste maal gestuit, op 3 september 
1982, door het overmaken, door de 
politiecommissaris te Jette, van een 
proces-verbaal dat op 2 september 
1982 door een adjunct-politiecommis
saris was opgesteld om te voldoen 
aan een verzoek van de procureur 
des Konings te Dendermonde. 

Nu er geen reden tot schorsing 
van de verjaring voorhanden was, 
werden de veroordelingen uitgespro
ken op een ogenblik dat de verj a
ring van de strafvordering bereikt 
was. 

Het vonnis is dus in die mate nie
tig. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het 
aangegeven vonnis te vernietigen in 
zover het Luypaert en Kohlscheen 
veroordeelt wegens openbare dron
kenschap; te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing en te zeggen dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

Brussel, 17 juli 1984, 
Voor de procureur-generaal, 

De advocaat-generaal, 
(get.) Declercq »; 

Gelet op artikel 441 van het Wet
hoek van Strafvordering, met aanne
ming van de g'ronden van deze vor
dering, vernietigt het aangegeven 
vonnis, op 9 maart 1983 door de Cor
rectionele Rechtbank te Dendermon
de gewezen, in zover het vonnis 
Luypaert en Kohlscheen veroordeelt 
wegens openbare dronkenschap; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

20 november 1984 - 2e kamer -
Voorzitter en verslaggever: de h. Boon, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal. 

Nr. 180 

2' KAMER - 20 november 1984 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- STRAFZAKEN - ARREST VAN BU!TENVER
VOLGINGSTELLING - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - VOORZIENING NIET 
BETEKEND AAN DE VERDACHTE - NIET ONT
VANKEL!JKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de burgerlijke partij tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling waarbij de verdachte buiten ver
volging wordt gesteld, wanneer zij niet 
aan de verdachte is betekend (1). (Art. 
418 Sv.) 

(VANDER AUWERA T. TREYS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9044) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 juni 1984 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de verweerder 
Jos Theys; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

(1) Zie Cass., 16 maart 1982, A.R. nr. 7208 
(A.C., 1981-82, nr. 419). 
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Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op eisers verzoekschrift dat 
geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

20 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Celijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Butzler; L. Dehond, Leuven. 

Nr. 181 

2' KAMER - 20 november 1984 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BETEKENING - BEGRIP. 

Een betekening van het bevel tot aan
houding, in de zin van art. 7 Gw., is de 
mondelinge mededeling die de onder
zoeksrechter aan de verdachte doet 
binnen vierentwintig uren na de feite
lijke vrijheidsbeneming, waarbij aan 
de verdachte wordt gezegd dat hij on
der bevel tot aanhouding staat, en het 
misdrijf wordt aangewezen ter zake 
waarvan dat bevel is verleend (1). (Art. 
7 Gw.) (Impliciet.) 

(SMETS) 

Advocaat-generaal Declercq heeft in 
substantie gezegd: 

Uit het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling blijkt : 

1o dat de verdachte op 15 september 
1984 te 20 uur van haar vrijheid werd 
beroofd; 

2o dat ze op 16 september 1984 van 
14.35 tot 17 uur door de onderzoeksrech
ter werd ondervraagd; 

3° dat de door de onderzoeksrechter op 
het einde van het verhoor, d.i. binnen 24 
uren te rekenen vanaf de feitelijke vrij-

heidsbeneming, er mee in kennis werd 
gesteld dat zij onder bevel tot aanhou
ding werd geplaatst wegens moord; val
gens het stuk van het dossier, waarnaar 
het arrest verwijst, moet die kennisgeving 
blijken uit een zinsnede uit een verhoor 
van 20 september 1984, waarin eiseres 
aan de onderzoeksrechter verklaarde: 
« Toen u uw ondervraging beeindigde op 
16 september 1984 te 17.00 u. bracht u 
mij zelf onmiddellijk ter kennis dat ik 
onder aanhoudingsmandaat werd ge
plaatst wegens moord »; 

4o dat het bevel tot aanhouding, ver
leend op 16 september 1984, van de 
handtekening en het zegel van de onder
zoeksrechter is voorzien maar geen uur 
vermeldt; 

5° dat het bevel pas op 16 september 
1984 te 20.45 u. door de rijkswacht aan 
verdachte werd vertoond en haar een af
schrift ervan werd gelaten. 

I. Het probleem in deze zaak is niet 
zozeer of, zoals enkele arresten aanne
men, de termijn van 24 uur voor enige 
verlenging vatbaar is, met name ingeval 
de betekening van het bevel tot aanhou
ding aan de verdachte iets buiten de ter
mijn van 24 uur gebeurde, maar de pro
cedure zonder enige onderbreking is 
verlopen : ter beschikking stellen van de 
onderzoeksrechter, ondervraging door de 
onderzoeksrechter, opstellen van het be
vel tot aanhouding, afgifte van het bevel 
tot aanhouding door de onderzoeksrech
ter aan de procureur des Koning en door 
de procureur des Konings aan een be
voegd persoon, betekening door die per
soon aan de verdachte. 

Uit het arrest van 22 januari 1934 
(Pas., 1934, I, 142) blijkt aileen dat de 
verdachte op 1 september 1933, om 12 
uur, zijn vrijheid was ontnomen, dat hij 
's anderendaags in de voormiddag voor
geleid werd en dat alles zich dan onver
wijld en zonder onderbreking heeft afge
speeld. Er wordt niet gezegd wanneer 
het bevel tot aanhouding verleend werd, 
nog minder wanneer het werd betekend. 
De beslissing luidt enkel dat alles cor
rect is als de gehele procedure maar zon
der onderbreking is verlopen vanaf de 
terbeschikkingstelling van de onder
zoeksrechter, binnen 24 uur na de vrij
heidsbeneming. 

Dit wordt zeer precies gezegd in de 
kop 3° boven het arrest. 

------------------1 Wat het arrest van 4 januari 1960 

(1) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. 
(A.C., 1960, 379) betreft, hieruit kan wor
den opgemaakt dat in die zaak alles bin-
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nen 24 uur gebeurde, behalve de eigen
lijke betekening. 

De verdachte was op 17 november 1959 
om 23 uur zijn vrijheid ontnomen. De 
onderzoeksrechter ondervroeg hem 's an
derendaags tot 22.50 uur. Om 22.52 uur 
werd hij door de onderzoeksrechter er
van verwittigd dat hij onder bevel tot 
aanhouding gesteld werd. « Op hetzelfde 
tijdstip » heeft de onderzoeksrechter zijn 
bevel tot aanhouding aan de procureur 
des Konings doen toekomen, die het 
« terstond » heeft laten uitvoeren door de 
rijkswacht, waar de betekening pas ge
beurde om 23.10 uur. 

Het arrest van 27 mei 1975 {A.C., 1975, 
1024) huldigt een strakkere opvatting 
t.a.v. de termijn van 24 uur. 

De verdachte was op 5 maart 1975 om 
10 uur van zijn vrijheid beroofd. 's Ande
rendaags werd hij door de onderzoeks
rechter om 9.50 uur ondervraagd en on
middellijk nadien, namelijk om 10.20 
uur, werd bevel tot aanhouding verleend 
en betekend. 

Ook al hadden de procedurehandelin
gen zich zonder onderbreking opgevolgd, 
toch was de beslissing van de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet wettelijk ver
antwoord. Het bleek immers niet « dat 
eiser binnen 24 uren volgend op zijn 
aanhouding kennis heeft gekregen van 
het met redenen omkleed bevel van de 
rechter >>. 

Een vierde arrest, namelijk dat van 17 
augustus 1979 {A.C., 1978-79, 1349) schijnt 
weerom van de strikte regel af te wijken 
en terug te keren tot een meer lakse op
vatting nopens de 24 uren. 

Maar het arrest is moeilijk bruikbaar 
in de onderhavige zaak en wel om twee 
redenen. Vooreerst vermengt het twee 
kwesties, namelijk, enerzijds, of de ter
mijn van 24 uur ja dan neen moet geeer
biedigd worden voor de « betekening >>, 
anderzijds, wat betekening eigenlijk is: 
de mondelinge mededeling door de on
derzoeksrechter of de betekening nadien 
door de rijkswacht. Overigens laat het de 
24 uur ingaan vanaf de betekening van 
het bevel tot medebrenging. Welnu, dit is 
in geen enkel opzicht een aannemelijk 
aanvangspunt. Ingeval het bevel tot aan
houding door een bevel tot medebren
ging wordt voorafgegaan, zijn er twee 
mogelijke momenten om de termijn van 
24 uur te laten aanvangen : 

a) volgens een soms door het openbaar 
ministerie verdedigde mening : in elk ge
val vanaf de feitelijke vrijheidsbeneming 
(« De Rechterlijke Macht, onbekend en 

miskend >>, rede op 1 september 1981, uit
gesproken door de heer procureur-gene
raal Dumon, nrs. 44 tot 46); 

b) volgens de nu bevestigde recht
spraak van het Hof : vanaf het ogenblik 
waarop de verdachte, na uitvoering van 
het bevel tot medebrenging, in werkelijk
heid ter beschikking van de onderzoeks
rechter is gesteld (Cass., 5 feb. 1980, 
A.C., 1979-80, 659, met de conclusie van 
eerste advocaat-generaal Charles). 

Maar in geen geval : vanaf de « beteke
ning ,, van het bevel tot medebrenging. 

Het eventueel rekbaar maken van de 
termijn van 24 uur, door vaststelling dat 
alle handelingen onverwijld en zonder 
onderbreking volgden op het begin van 
het verhoor door de onderzoeksrechter, 
kan in de onderhavige zaak weinig ba
ten. 

Er is immers een onverklaarbaar hiaat 
tussen het einde van de ondervraging (17 
uur) en het betekenen door de rijks
wacht van het bevel tot aanhouding 
(20.45). Het arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling beroept er zich dan 
ook niet op dat alles zonder oponthoud 
geschiedde. 

Het bestreden arrest bevat geen enkel 
gegeven waaruit zou kunnen besloten 
worden dat enige continui:teit zou be
staan hebben tussen het einde van de 
ondervraging en de betekening van het 
bevel tot aanhouding. 

II. De eigenlijke vraag is of de mede
deling die de onderzoeksrechter aan de 
verdachte zou gedaan hebben - en lui
dens welke zij onder bevel tot aanhou
ding werd geplaatst wegens moord -
een betekening uitmaakt in de zin van 
artikel 7 van de Grondwet. 

Dit grondwetsartikel bepaalt dat het 
bevel « betekend » moet worden maar 
zegt niet waarin die betekening bestaat 
noch hoe ze zou moeten gebeuren. 

Volgens het reeds vermeld arrest van 
17 augustus 1979 en volgens het arrest 
van 18 augustus 1983 (R. W., 1983-1984, 
2883, A.C., 1982-83, nr. 612) verwijst arti
kel 7 van de Grondwet « noodzakelijker
wijze >> naar artikel 97 van het Wetboek 
van Strafvordering. 

Dat artikel 97 bepaalt inderdaad dat 
het bevel tot aanhouding wordt « bete
kend door een gerechtsdeurwaarder of 
door een agent van de openbare macht, 
die het bevel aan de verdachte vertoont 
en hem daarvan afschrift geeft ». 

De reeds geciteerde rechtspraak is nu 
wel in die zin gevestigd dat de vormen 
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van artikel 97 niet op straffe van nietig- De wet van 1 juni 1849 (art. 16) be
heid zijn voorgeschreven en dat ze niet paalt immers dat betekeningen mogen 
substantieel zijn. gebeuren door een gerechtsdeurwaarder 

De loutere vaststelling dat artikel 97 of door een agent van de plaatselijke po
niet integraal werd nageleefd, is dus op litie of van de openbare macht of door 
zichzelf niet voldoende om noodzakelijk een veld- of boswachter. 
tot nietigheid van de betekening te be- Voormelde oplossing is ook niet ver-
sluiten. enigbaar met de belangrijke regel van 

Bedoelde arresten, bv. dat van 17 au- artikel 28 van het Wetboek van Strafvor
gustus 1979, voegen eraan toe dat er pas dering. Een onderzoeksrechter is niet be
nietigheid zal zijn als de rechten van de voegd om zijn eigen beslissingen ten uit
verdediging werden miskend of als de voer te leggen noch om ze te betekenen. 
aanhouding door het verzuim willekeurig Die opdracht wordt aan het openbaar 
wordt. Nu is dit juist het probleem : wan- ministerie gegeven. En dat brengt met 
neer is een vrijheidsbeneming willekeu- name mee dat het openbaar ministerie 
rig doordat artikel 7 niet is nageleefd? de wettigheid en regelmatigheid van de 
Anderzijds lijkt een schending van het akten onderzoekt, en in geval van onwet
recht van verdediging niets uitstaande te tigheid of onregelmatigheid zal beslissen 
hebben met het voorschrift dat een titel dat de akte noch betekend noch ten uit
van vrijheidsbeneming binnen 24 uur voer gelegd wordt. 
moet worden betekend; dat kan enkel be- Betekent de onderzoeksrechter zijn ei
trekking hebben op het later debat voor gen bevel tot aanhouding, dan omzeilt 
het onderzoeksgerecht, maar dat is een hij die wettigheids- en regelmatigheids-
ander probleem. controle van de procureur des Konings. 

De regelen van het Gerechtelijk Wet- Dat is een reden waarom het de onder-
hoek kunnen, gelet op artikel 2 van dat zoeksrechter niet behoort, in de loop van 
wetboek, niet gelden voor de betekening een ondervraging, zomaar aan de ver
van het bevel tot aanhouding, aangezien dachte de beslissing te « betekenen >> dat 
de wetgeving in strafzaken een eigen re- hij in voorlopige hechtenis wordt geno-
geling bevat. men. 

Men weet dus wei wat niet - althans Langs een tweede redenering komt 
niet op straffe van nietigheid - moet men tot hetzelfde besluit. 
worden in acht genomen. Maar men 
weet nog niet wat, als minimumregel, Ook al is het zo dat de regelen van 
wei moet worden in acht genomen om artikel 97 van het W etboek van Strafvor·· 
van een regelmatige betekening te kun- dering voor de betekening van het bevel. 
nen spreken. tot aanhouding niet op straffe van nietig-

heid zijn voorgeschreven, dan nog be·· 
Wat is er vereist voor een betekening staat er onbetwistbaar een verschil tus

in de zin van artikel 7 van de Grondwet? sen de loutere mededeling dat een be-
Betekening als algemeen begrip houdt paalde beslissing getroffen werd en de 

uiteraard in dat een bevoegde overheid officii:He kennisgeving van de inhoud van 
aan de betrokken persoon officieel ken- die beslissing (2). 
nis geeft, niet van het bestaan van een Dit is zeer duidelijk voor de in artikel 
beslissing of feit, maar van de inhoud en 7 van de Grondwet bedoelde betekening, 
de tekst van een akte. vermits de Grondwet uitdrukkelijk de 

Een betekening moet door een be- betekening vereist niet enkel van het feit 
voegd persoon gebeuren. van de beslissing maar van het met re

denen omkleed bevel van de rechter. Mag de onderzoeksrechter zijn eigen 
bevel tot aanhouding aan de verdachte Over welk bevel het gaat, wordt 
betekenen? slechts oppervlakkig in het Wetboek van 

Strafvordering vermeld, maar het is dui-
Volgens prof. A. Vandeplas moet hij delijk dat dit bevel begrepen moet wor

dat kunnen, vermits een rijkswachter 1------------------
het wei kan (noot onder Cass., 18 aug. 
1983, R. W., 1983-84, 2883). Dergelijke 
oplossing gaat voorbij aan de tekst van 
artikel 97 van het Wetboek van Strafvor
dering terwijl deze bepaling volkomen in 
de lijn ligt van wat de wetgeving vereist 
voor betekening van akten in strafzaken. 

(2) Zo is er geen betekening van een cassa
tieberoep als een gerechtsdeurwaarder eenvou
dig het feit van de voorziening ter kennis 
brengt van de tegenpartij; de akte waarin de 
voorziening is opgenomen moet integraal wor
den meegedeeld (Cass., 16 maart 1982, A.R. 
nr. 7185 A.C., 1981-82, nr. 419). 
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den in de zin van de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 20 april 1874. Daar wordt het 
bevel omschreven dat binnen 24 uren na 
de vrijheidsbeneming moet worden ver
leend. Er is immers geen plaats in de 
rechtspleging voor twee soorten bevel tot 
aanhouding. 

Nochtans is het zo dat de artikelen 95 
en 96 van het Wetboek van Strafvorde
ring reeds in enkele minimumvereisten 
voorzien voor het bestaan van zulk be
vel. Het bevel moet ondertekend zijn 
door de onderzoeksrechter en van zijn 
zegel voorzien. Deze elementaire vereis
ten zijn niet vervuld als de onderzoeks
rechter een louter mondelinge en princi
piiHe mededeling doet alvorens de eigen
lijke akte van het bevel tot aanhouding 
wordt opgesteld en, met het oog op bete
kening en tenuitvoerlegging, aan de pro
cureur des Konings overhandigd. 

Artikel 7 van de Grondwet vereist uit
drukkelijk dat het bevel, dat wordt bete
kend, met redenen omkleed is. 

Men kan zich afvragen of niet kan 
worden aangenomen dat het bevel (in de 
zin van mondelinge verwittiging door de 
onderzoeksrechter) met redenen om
kleed is als het misdrijf erin wordt ver
meld, waarop de voorlopige hechtenis ge
baseerd wordt. Deze opvatting zou ech
ter uit het oog verliezen dat het bevel 
van de rechter, dat moet betekend wor
den, het bevel is zoals het door de wet 
van 20 april 1874 wordt geregeld. 

Een bevel tot aanhouding, dat de on
derzoeksrechter verplicht is te verlenen, 
is niet gemotiveerd als er niet in gezegd 
wordt niet alleen voor welk misdrijf het 
wordt verleend maar bovendien door 
welke bepaling het feit strafbaar is ge
steld en welke straf (dwangarbeid van 15 
tot 20 jaar, levenslange dwangarbeid of 
doodstraf) erop staat. 

Artikel 96 van het Wetboek van Straf
vordering vereist trouwens uitdrukkelijk 
« vermelding van de wet die bepaalt dat 
het feit een misdaad of een wanbedrijf 
is » (zie Cass., 15 juni 1983, A.R. nr. 2988, 
A.C., 1982-83, nr. 569). 

Het grondwettelijk vereiste van moti
vering wordt pas belangrijk in de prak
tijk wanneer het een facultatief bevel tot 
aanhouding betreft, vermits de regel dan 
de vrijheid is en de aanhouding de uit
zondering. Dan is het elementair dat de 
verdachte binnen 24 uren de tekst krijgt 
o.m. van de redenen die de onderzoeks
rechter tot vrijheidsbeneming deden be
sluiten. 

De zin van artikel 7 kan niet zijn dat 
de onderzoeksrechter zou kunnen vol
staan met aan de verdachte te verklaren 
dat hij aangehouden wordt en voor welk 
misdrijf. 

Aan de mededeling van de beslissing 
van aanhouding op zichzelf heeft de ver
dachte helemaal niets. Hij zal het gauw 
en ondubbelzinnig gewaar worden als hij 
door de rijkswachters naar het arrest
huis gevoerd wordt en daar in een eel 
opgesloten. 

Naar het misdrijf zal hij ook niet zo 
nieuwsgierig zijn, want daarover en over 
niets anders is hij pas ondervraagd door 
de onderzoeksrechter. 

Het is duidelijk dat meer vereist is. De 
verdachte heeft, volgens artikel 7 van de 
Grondwet, recht op de volledige tekst 
van de beslissing, met de werkelijke mo
tieven, zoals die door de bestaande wet
geving vereist worden en zoals die door 
de onderzoeksrechter geformuleerd wer
den. Niet zonder reden schrijft prof. Jac
ques Velu in zijn « Notes de droit pu
blic » (2e druk, herdrukt in 1978-1979, 
Brussel, Presses universitaires, blz. 819) 
over de betekening die door artikel 7 van 
de Grondwet vereist is : « La notification 
implique la remise d'une copie a la per
sonne arretee ». 

Een paar arresten van het Hof hech
ten enig belang aan de mondelinge me
dedeling die de onderzoeksrechter, in de 
loop van de ondervraging, aan de ver
dachte doet betreffende het feit dat hij 
aangehouden wordt. Maar de in die ar
resten gegeven uitleg is niet altijd hel
der. 

In het arrest van 4 januari 1960 wordt 
er gesproken van een « verwittiging », 
van het feit dat de aanhouding « kenbaar 
gemaakt was » aan de eiser en dat deze 
« volledig op de hoogte was gebracht ». 

Als echter van het optreden gesproken 
wordt van een agent van de openbare 
macht, die een afschrift van het bevel tot 
aanhouding overhandigt, worden die 
moeizame en dubbelzinnige omwegen 
niet meer gebruikt maar spreekt men op 
natuurlijke wijze, altijd, zonder meer, 
van « betekening ». 

Het arrest van 4 januari 1960 zegt niet 
duidelijk dat de mondelinge mededeling 
van de onderzoeksrechter de door artikel 
7 vereiste betekening uitmaakt. Er wordt 
alleen vastgesteld dat de mededeling ge
beurd is. 

Een tweede arrest is dat van 17 augus
tus 1979, reeds vermeld. Wat de monde-
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linge verwittiging van de onderzoeks
rechter betreft, spreekt ook dit arrest 
van « kennis geven » en « verwittigen "· 
Ook dit arrest gebruikt de term « beteke
ning » enkel voor de tussenkomst van de 
rijkswachter die een afschrift van het 
bevel overhandigt. 

Verder is het treffend dat dit arrest ge
wag maakt van een betekening die bij 
eiser kort na het verstrijken van 24 uur 
is « ingekomen ». Het is niet duidelijk 
wat bedoeld wordt met het « inkomen » 
van een betekening. De originele Franse 
tekst van het arrest van 17 augustus 
1979 brengt maar weinig verheldering 
waar hij spreekt over een « signification 
... parvenue au demandeur >>. 

Het is zeker niet denkbaar dat een 
unieke betekening in twee bedrijven zou 
gebeuren, eens mondeling door de onder
zoeksrechter (normaal op een ogenblik 
waarop nog geen geschrift bestaat) en la
ter, via de procureur des Konings, door 
een rijkswachter die een afschrift van 
een werkelijk bevel tot aanhouding zou 
afgeven. De door artikel 7 vereiste bete
kening is ofwel het ene ofwel het andere 
maar niet de twee samen. 

Dan staat men voor een dilemma. 

Ofwel is de betekening pas gebeurd 
met de mededeling van de integrale 
tekst, in opdracht van de procureur des 
Konings, bv. door de rijkswacht. In die 
hypothese moet dat vormvoorschrift v66r 
het verstrijken van de 24 uur geschied 
zijn of artikel 7 van de Grondwet is niet 
nageleefd. 

Ofwel maakt de mondelinge en be
knopte mededeling door de onderzoeks
rechter de door artikel 7 vereiste beteke
ning uit. In deze hypothese is er geen 
plaats meer voor een tweede betekening, 
vermits de Grondwet er maar van een 
spreekt. 

Dan zou het perfect logisch zijn te 
stellen dat de overhandiging van een af
schrift door de rijkswacht niet noodzake
lijk binnen 24 uur moet gebeuren. Die 
overhandiging is dan immers niet door 
artikel 7 vereist en dan bestaat er geen 
enkele wetsbepaling die zulke overhandi
ging voorschrijft. 

Die formaliteit moet dan niet binnen 
24 uren gebeuren maar ook niet nadien. 
Er bestaat geen termijn, vermits de eni
ge termijn die van artikel 7 is en aan de
ze bepaling zou voldaan zijn zohaast de 
onderzoeksrechter de mondelinge verwit
tiging deed. 

Het klassieke en door de praktijk ge
lukkig nog algemeen als essentieel be
schouwde beroep op de rijkswacht heeft 
dan geen zin meer en mag zonder enig 
bezwaar achterwege blijven. 

Men zou kunnen opwerpen : die over
handiging is alleszins noodzakelijk voor 
het eerbiedigen van het recht van verde
diging voor de raadkamer bij de bevesti
ging van het bevel tot aanhouding. Die 
zorg heeft niets uit te staan met de re
gelmatigheid van de titel van vrijheids
beneming. 

Bovendien gaat die argumentatie niet 
op, vermits de verdachte noch zijn raads
man, volgens het nu geldend artikel 4, 
enig recht bezit om welk stuk van het 
dossier ook in te zien. 

Men kan van oordeel zijn dat die inza
ge niet zonder nut zou zijn vermits de 
omstandigheden en het juiste uur van de 
vrijheidsbeneming uit het aanvankelijk 
proces-verbaal moeten blijken, afgezien 
van de vermeldingen die traditioneel op 
het bevel tot aanhouding zelf worden 
aangebracht. Het kan dus, in die gedach
tengang, voorshands niet een absoluut 
vereiste zijn dat de verdachte in het be
zit van de tekst van de titel van vrij
heidsbeneming zou zijn. Maar, zoals ge
zegd, dit blijft een ander probleem. Het 
recht van de verdediging voor het onder
zoeksgerecht is als zodanig vreemd aan 
de vraag naar de intrinsieke regelmatig
heid van het bevel tot aanhouding. 

Uit dit alles blijkt dat in onderhavige 
zaak, volgens de vaststellingen van het 
bestreden arrest, niet aan het voorschrift 
van artikel 7 van de Grondwet voldaan 
we rd. 

Ik besluit tot cassatie op een middel, 
ambtshalve aangevoerd en afgeleid uit 
schending van artikel 7 van de Grand
wet; cassatie met verwijzing, want het 
rust op de feitenrechter de feitelijke ge
gevens vast te stellen waaruit de wettig
heid of onwettigheid van de bevolen 
voorlopige hechtenis uiteindelijk moet 
blijken. 

ARREST 

(A.R. nr. 9153) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 
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Overwegende dat de substanWile 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

(AMORINO) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3768) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de Over het ambtshalve aangevoerde mid-
kosten. del, afgeleid uit de schending van artikel 

21lbis van het Wetboek van Strafvorde-
20 november 1984 - 2' kamer - Voor

zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Andersluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal. 

'Nr. 182 

2' KAMER - 21 november 1984 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF, IN HO
GER BEROEP VERZWAARD - EENPARIGHEID 
VEREIST. 

2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF, IN HO
GER BEROEP VERZWAARD ZONDER EENPA
RIGHEID - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 

1o en 2o Wanneer het appelgerecht, ook al 
vermindert het de geldboete, de door 
de eerste rechter uitgesproken vervan
gende gevangenisstraf verzwaart, zon
der dat het vaststelt dat de beslissing 
met eenparige stemmen is genomen, 
wordt de vernietiging beperkt tot die 
straf (1). 

ring: 

Overwegende dat het arrest, of
schoon het {m voor de telastlegging 
II {m voor de telastlegging III het 
bedrag van de geldboete verlaagt, de 
vervangende gevangenisstraf, die 
door de eerste rechter op acht da
gen was vastgesteld, op tien dagen 
brengt en aldus die straf verzwaart 
zonder daarbij vast te stellen dat 
het hof van beroep zulks met eenpa
righeid van stemmen heeft beslist; 

En overwegende dat voor het ove
rige de substantiiHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het twee 
vervangende gevangenisstraffen van 
tien dagen oplegt; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 

---------------I gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

(1) Cass., 15 okt. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 
197) en 8 feb. 1971 (A.C., 1971, 550). Zonder 
eenparigheid van de stemmen mag het appei
gerecht de geidboete en/of de vervangende ge
vangenisstraf enkei verzwaren ais hij de 
hoofdgevangenisstraf . vermindert of intrekt 
wat i.e. niet het gevai was (Cass., 24 feb. 1930: 
Pas., 1930, I, 1!1.7, en 16 nov. 1971, A.C., 1972 
261); zie A. LoRENT, « La regie de l'unanimit~ 
des juges d'appei "• Rev. dr. pen., 1981, 
biz. 410, nr. 9, en biz. 416, nr. 16). 

21 november 1984- 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal. 
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Nr. 183 

2' KAMER - 21 november 1984 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
VRIJSPRAAK DOOR DE POLITIERECHTBANK 
- GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 

gen medebeklaagde Fransquet inge
stelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

MINISTERIE - VEROORDELING DOOR DE AP- B. In zoverre de VOOrziening ge-
PELRECHTER ONWETTIG. richt is tegen de beslissing Op de te-

gen eiser ingestelde strafvordering : 
2° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE-

RING - ZWENKING NAAR LINKS - VEREIS
TEN. 

1o Onwettig is de veroordeling door de 
appelrechter van een door de politie
rechtbank vrijgesproken beklaagde, 
wanneer uit de stukken waarop het 
Hoi vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat het openbaar ministerie hager be
roep heeft ingesteld (1). 

2o Wanneer een bestuurder zijn voorne
men om links af te slaan tijdig genoeg 
kenbaar heeft gemaakt door middel 
van zijn richtingsaanwijzer en hij zich 
regelmatig naar het midden van de 
rijbaan heeft begeven, behoeft hij, 
voordat hij naar links afslaat, zich niet 
meer ervan te vergewissen dat geen 
andere bestuurder tracht hem links in 
te halen (2). 

(WAROUX T. FRANSQUET, N.M.B.S.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3822) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 172, 174, 202 en 205 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Overwegende dat eiser bij vonnis 
van de politierechtbank was vrijge
sproken van de hem ten laste geleg
de feiten; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat het openbaar ministerie tegen 
die beslissing hoger beroep heeft 
ingesteld: 

Dat de correctionele rechtbank, 
derhalve niet zonder de in het mid
del aangevoerde wetsbepalingen te 
schenden, uitspraak kon doen over 
de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring en hem op die rechtsvordering 
kon veroordelen tot een geldboete; 

C. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen: 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening 
op de enkele grond dat het hier niet 
gaat om eindbeslissingen in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en onder het voorbe

A. In zoverre de voorziening ge- houd dat hij opnieuw cassatieberoep 
richt is tegen de beslissing op de te- zal instellen wanneer over die 
-----------------! rechtsvorderingen einduitspraak zal 

worden gedaan; 
(1) Zie Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, 

nr. 349), 28 april 1982, A.R. nr. 2100 
(ibid., 1981-82, nr. 504), en 28 maart 1984, A.R. 
nr. 3387 (ibid., 1983-84, nr. 435). 

(2) Cass., 23 dec. 1981, A.R. nr. 1947 
(A.C., 1981-82, nr. 270), en 26 maart 1982, A.R. 
nr. 3367 (A.C., 1981-82, nr. 453). 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt om aan de 
verweerder Fransquet een provisio
nele vergoeding van 79.314 frank te 
betalen, verhoogd met de compensa
toire en de gerechtelijke interesten 
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alsook met de kosten van beide in
stanties, en om aan verweerster, de 
Nationale Maatschappij der Belgi
sche Spoorwegen, een bedrag van 
11.260 frank te betalen verhoogd 
met dezelfde interesten en kosten; 
dat het nochtans de beslissing niet 
aanhoudt omtrent enig punt waar
over de correctionele of de politie
rechtbank later nog uitspraak zou
den moeten doen; 

Dat die beslissingen bijgevolg 
eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en dat er derhalve 
geen gronden zijn om akte te verle
nen van de afstand, nu deze op dwa
ling berust en niet als berusting kan 
worden uitgelegd; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde ci
vielrechtelijke vorderingen die het 
gevolg zijn van eerstgenoemde be
slissing; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat de politierecht
bank aan eiser, burgerlijke partij, 
een definitief vastgestelde vergoe
ding had toegekend ten laste van de 
verweerder Fransquet; dat genoem
de verweerder tegen die beslissing 
regelmatig hoger beroep heeft inge
steld, zodat de door eiser tegen de 
verweerder Fransquet ingestelde ci
vielrechtelijke vordering aanhangig 
was bij de correctionele rechtbank; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16.3, tweede lid, 16.4, 1°, van het 
koninklHk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na in 
substantie te hebben vastgesteld dat zich 
op 25 oktober 1982 een botsing heeft 
voorgedaan tussen de door eiser bestuur
de wagen « die naar links afsloeg en de 
door de rechtstreeks gedagvaarde Frans
quet bestuurde motor die een inhaalma
neuver uitvoerde », dat eiser « wel dege-

lijk zijn linker richtingsaanwijzer tijdig 
genoeg heeft doen werken en zich regle
mentair naar het midden van de rijbaan 
heeft begeven » en, na de aan eiser ten 
laste gelegde feiten bewezen te hebben 
verklaard en Fransquet van rechtsvervol
ging te hebben ontslagen, bij de uit
spraak over de burgerlijke belangen, de 
rechtbank niet bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de door eiser tegen 
Fransquet ingestelde civielrechtelijke 
vordering, beslist dat eiser volledig aan
sprakelijk is voor het ongeval en hem 
veroordeelt tot het betalen van een scha
devergoeding van 79.314 frank aan de 
burgerlijke partij Fransquet en van het 
bedrag van 11.260 frank aan de burger
lijke partij Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, onder meer op 
grand « dat blijkbaar niet kan worden 
betwist dat (eiser) wel degelijk zijn lin
ker richtingsaanwijzer tijdig genoeg 
heeft doen werken en zich reglementair 
naar het midden van de rijbaan heeft be
geven; ... dat de verplichting die door ar
tikel 19.1 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 aan elke bestuurder 
wordt opgelegd, niet beperkt is tot de ge
vallen waarin de achterliggers hun voor
nemen om in te halen kenbaar hebben 
gemaakt ... ; dat het woord « achterlig
gers » niet aileen doelt op de weggebrui
kers die de bestuurder heeft opgemerkt, 
doch ook op hen die hij had kunnen op
merken ... ; dat (eiser) ten deze de motor 
van de rechtstreeks gedagvaarde Frans
quet had moeten opmerken; dat de hem 
ten laste gelegde feiten bewezen zijn; dat 
de aan de rechtstreeks gedagvaarde 
Fransquet verweten feiten (met name 
overtreding van de artikelen 16.3, tweede 
lid, en 16.4, 1 o, van het voormelde 
koninklijk besluit van 1 december 1975) 
niet bewezen zijn gebleven; dat uit geen 
enkel dossiergegeven kan worden opge
maakt dat beklaagde, rechtstreeks ge
dagvaarde partij, gepoogd heeft op een 
gevaarlijke marrier links in te halen of 
met een niet reglementaire snelheid 
heeft gereden », 

terwifl, eerste onderdeel, artikel 16.3, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 bepaalt dat « het in
halen rechts geschiedt wanneer de in te 
halen bestuurder te kennen heeft gege
ven dat hij voornemens is links af te 
slaan ( ... ) en zich naar links begeven 
heeft om deze beweging uit te voeren »; 
artikel16.4, 1°, van dat koninklijk besluit 
bepaalt dat « elke bestuurder v66r het 
links inhalen zich ervan moet vergewis
sen dat hij dit zonder gevaar kan doen 
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... »; uit de vaststellingen van het bestre- halen of met een " niet reglementai
den vonnis blijkt dat Fransquet op het re " snelheid zou hebben gereden »; 
ogenblik van de botsing links aan het in-
halen was; het vonnis de verklaring dat Overwegende dat de correctionele 
eiser alvorens zijn maneuver te begin- rechtbank door die redengeving de 
nen, zich had moeten vergewissen van beslissing dat eiser volledig aan
de aanwezigheid van de door Fransquet sprakelijk was voor het ongeval, 
bestuurde motor grondt op de overwe- niet naar recht heeft verantwoord, 
ging dat « de verplichting die door arti- vermits zij vaststelde dat eiser zijn 
kel 19.1 van het koninklijk besluit van 1 linker richtingsaanwijzer tijdig ge-
december 1975 aan elke bestuurder · h 
wordt opgelegd, niet beperkt is tot de ge- noeg had doen werken en z1c op 
vallen waarin de achterliggers hun voor- een reglementaire wijze naar het 
nemen om in te halen kenbaar hebben midden van de rijbaan had begeven 
gemaakt >>; die overweging impliceert dat met de bedoeling links af te slaan; 
Fransquet zijn voornemen om eiser links Dat het eerste onderdeel gegrond 
in te halen pas kenbaar heeft gemaakt is; 
nadat laatstgenoemde reeds zijn linker 
richtingsaanwijzer had doen werken en 
zich naar links had begeven; het bestre-
den vonnis bijgevolg die bepalingen van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 schendt, nu het de aan Fransquet 
ten laste gelegde feiten niet bewezen 
verklaart en de rechtbank bijgevolg niet 
bevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de civielrechtelijke vordering van ei
ser tegen Fransquet, en de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, waar het beslist dat eiser valle
dig aansprakelijk is voor het ongeval en 
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke 
partijen Fransquet en de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
de volledige door hen gevorderde sam
men te betalen; 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste ondcrdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis beslist dat aileen de aan ei
ser ten laste gelegde feiten bewezen 
zijn en dus niet de aan de verweer
der Fransquet verweten feiten, op 
grond dat eiser zich op geen enkel 
ogenblik ervan vergewist had dat de 
door verweerder bestuurde motor 
hem links aan het inhalen was, dat 
hij die motor had moeten opmerken, 
dat de verplichting, die door artikel 
19.1 van het Wegverkeersreglement 
aan elke bestuurder wordt opgelegd, 
niet beperkt is tot het geval waarin 
de achterliggers hun voornemen om 
in te halen kenbaar hebben ge
maakt en dat uit geen enkel dossier
gegeven kan worden opgemaakt dat 
verweerder zou hebben gepoogd op 
een gevaarlijke manier links in te 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel dat niet tot ruime
re cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen de eiser 
Waroux ingestelde strafvordering, 
over de tegen hem ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen en over de 
door hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van d1t 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Lulk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

21 november 1984 - 2' kamer- Voor
zitter: de h. Screvens, V"Orzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Kirkpatrick en 
De Gryse. 

Nr. 184 

2' KAMER - 21 november 1984 

DOUANE EN ACCIJNZEN - WEICERING 

WAARDOOR DE UITOEFENING VAN HET AMBT 
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ONMOGELIJK WORDT - GELDBOETE - FIS- een jaar Wordt verleend, bijgeyolg niet 
CALE AARD - VEROORDELING MET U!TSTEL naar recht is verantwoord : 
- ONWETIIGE VEROORDELING. 

Veroordeling met uitstel is niet van toe
passing op de geldboete bij art. 328 
Douane en Accijnzenwet bepaald ten 
Jaste van degene die de uitvoering van 
het ambt van douanebeambte verhin
dert, daar die geldboete wordt opge
legd om de inning van fiscale rechten 
te verzekeren (1). (Art. 8, § 4, wet van 
29 juni 1964.) 

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

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3823) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 263 en 329 van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 hou
dende coordinatie van de algemene bepa
lingen inzake douane en accijnzen, de 
zogenaamde « algemene wet inzake dou
ane en accijnzen », en van artikel 8, § 4, 
van de wet van 29 juni 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de proba
tie, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt met de wijziging 
dat aan verweerder een uitstel van een 
jaar wordt toegekend, 

terwijl de geldboete die door artikel 
329 van de algemene wet inz~ke douane 
en accijnzen wordt opgelegd voor het 
weigeren van inzage, toegang, visitatie of 
vertonen van documenten, een fiscale 
geldboete is, daar ze dient om de inning 
van de fiscale rechten te verzekeren; de 
administratie van douane en accijnzen, 
precies wegens de fiscale aard van de 
geldboete, een dading kan aangaan (arti
kel 263 van de algemene wet inzake dou
ane en accijnzen); artikel 8, § 4, van 
voormelde wet van 29 juni 1964 bepaalt 
dat « de veroordeling met uitstel niet van 
toepassing is op de geldstraffen die opge
legd worden om de inning van fiscale 
rechten te verzekeren »; de beslissing 
waarbij aan verweerder een uitstel van 

Overwegende dat verweerder 
werd vervolgd wegens het feit dat 
hij op 29 november 1981 in het dou
anekantoor te Tiilje geweigerd had 
de bevelen van een douaneambte
naar op te volgen en aldus de dou
anebeambten die een voertuig . aan 
een grondige controle wilden orider
werpen, had gehinderd bij de uitoe
fening van hun ambt, welk feit 
wordt omschreven in artikel 329 van 
de algemene wet inzake douane en 
accijnzen en strafbaar is gesteld 
met een geldboete van vijfduizend 
tot vijfentwintigduizend frank; 

Overwegende dat die geldsfraf be
doeld is om de inning van de fiscale 
rechten te verzekeren en dat naar 
luid van artikel 8, § 4, van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de op
schorting, .het uitstel en de probatie 
<< de veroordeling met uitstel niet 
van toepassing is op de geldstraffen 
die opgelegd worden· om de inning 
van de fiscale rechten te verzeke
ren »; 

Overwegende dat het hof van be
roep, na de telastlegging bewezen te 
hebben verklaard en verweerder, 
met bevestiging van de beroepen be
slissing, te hebben veroordeeld tot 
een geldboete van 5.000 frank, niet 
zonder de in het middel aangegeven 
wettelijke bepalingen te schenden 
verweerder een uitstel van tenuit
voerlegging van een jaar heeft kun
nen verlenen voor de uitgesproken 
geldboete; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar hel Hof 

----------------1 van Beroep te Brussel. 

(1) Cass., 21 mei 1900 (Bull. en Pas., 1900, I, 
259). 

21 november 1984 - 2" kamer - Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver-
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slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Bruyn. 

Nr. 185 

2• KAMER - 21 november 1984 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF

ZAKEN - VERVOLGING WEGENS EEN GE
WOONTEMISDRIJF GEPLEEGD V66R EEN VER
OORDELING - NIEUWE VEROORDELING GE
GROND OP DE VASTSTELLING DAT HET GAAT 
OM EEN AFZONDERLIJKE REEKS FElTEN 
WETTIGE VEROORDELING - VEREISTEN. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE - EX

PLOITEREN VAN PROSTITUTIE - BEGRIP. 

1o Wanneer de rechter vaststelt dat lei
ten, die een gewoontemisdrijf opleve
ren waarvoor de dader reeds is veroor
deeld, niet voortkomen uit dezelfde 
opzet als een andere reeks afzonder
lijke feiten, kan hij hem wegens 
laatstbedoelde feiten wettig veroorde
Jen, oak al zijn die gepleegd v66r de 
eerste veroordeling (1). 

2o Eens anders prostitutie exploiteert hij 
die lokalen in huur geeft aan personen 
die prostitutie bedrijven, en uit die 
verhuring een abnormaal profijt haalt 
(2). 

(B ... , V.D ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3845) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1984 door het 
Ho£ van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 65 en 380bis, 4°, 

van het Strafwetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende het ge
zag van het strafrechtelijk gewijsde, 

doordat het arrest, om de eisers te ver
oordelen wegens het feit dat ze tussen 25 

· juni 1981 en 6 april 1982 te Luik, buiten 
de bij artikel 380bis, 1°, 2o en 3°, van het 
Strafwetboek bepaalde gevallen, er een 
gewoonte van gemaakt hebben op enige 
wijze eens anders ontucht of prostitutie 
te exploiteren, het middel verwerpt dat 
de eisers hadden afgeleid uit het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van het op 6 
oktober 1982 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen arrest waarbij ze we
gens datzelfde, tussen 1 januari 1978 en 
31 december 1979 gepleegde misdrijf wa
ren veroordeeld, op grand « dat de ver
dachten (de eisers) hebben ( ... ) toegege
ven dat zij na de eerste vervolgingen het 
bedrag van de huurprijs en de lasten 
hadden verlaagd doch het bedrag van de 
lasten nadien hadden verhoogd waaruit 
ipso facto voor de huurders een verzwa
ring van de totale last voortvloeide; dat 
er aldus een tijdelijke onderbreking is 
geweest in hun cipzet en zij dus niet kun
nen aanvoeren dat er wegens zogezegde 
eenheid van opzet geen nieuwe vervol
gingen kunnen worden ingesteld; dat de 
eerste rechters zeer terecht hebben be
slist dat de overtreding van artikel 
380bis, 4°, van het Strafwetboek ten deze 
moest worden beschouwd als een nieuw 
wanbedrijf dat niet gedekt was door het 
arrest van 6 oktober 1982 ''• 

terwijl, eerste onderdeel, het in artikel 
380bis, 4°, van het Strafwetboek omschre
ven wanbedrijf « exploitatie van eens an
ders ontucht of prostitutie » enkel vereist 
dat de beklaagde die een eigendom ver
huurt aan personen die zich aan ontucht 
of prostitutie overgeven, ten einde hen. in 
staat te stellen hun beroep uit te oefe
nen, daaruit een abnormaal voordeel 
haalt; de omvang van de « totale last » 
die de huurders moeten dragen, gelet on
der meer op de huurlasten, daarentegen 
zonder belang is wanneer de beklaagde 
daaruit geen voordeel haalt; het arrest, 
zo het beslist dat de na de eerste vervol
gingen gevraagde huurprijs, waarvan het 
niet betwist dat hij achteraf niet is vei·
hoogd, op zich niet abnormaal hoog is, 
niet zonder vast te stellen dat het bedrag 
van de lasten in werkelijkheid een ver------------------1 doken winst is, uit de verhoging van die 

(1) Zie Cass., 8 juni 1983, A.R. nr. 2913 
(A.C., 1982-83, nr. 559). 

(2) Cass., 16 dec. 1974 (A.C., 1975, 453). 

lasten en bijgevolg van de « totale last 
van de huurders » mocht afleiden dat de 
bestanddelen van het misdrijf aanwezig 
waren; het arrest derhalve het misdrijf 
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niet als bewezen kon beschouwen 
(schending van artikel 380bis, 4°, van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het in artikel 380bis, 
4°, van het Strafboek omschreven wanbe
drijf « exploitatie van eens anders on
tucht of prostitutie » een gewoontemis
drijf is; dat misdrijf aldus bestaat uit 
feiten die niet afzonderlijk strafbaar zijn 
maar waarvan het geheel dat wijst op 
een gewoonte aan de zijde van de dader, 
het misdrijf oplevert en de straf verant
woordt; ook als zodanig misdrijf opnieuw 
wordt gepleegd en daarvoor opnieuw een 
straf wordt uitgesproken, nieuwe vervol
gingen slechts mogen worden ingesteld 
wanneer een reeks feiten die een ge
woontemisdrijf opleveren waaraan de da
der in feite en gewild een eind heeft ge
maakt, gevolgd wordt door een andere 
reeks feiten die een nieuw gewoontemis
drijf opleveren; zo de dader niet ophoudt 
het misdrijf te plegen, het geen belang 
heeft dat hij het voornemen daartoe 
heeft gehad; zo het arrest beslist dat het 
bedrag van de gevraagde huurprijs, on
clanks de verlaging ervan na de eerste 
vervolgingen, toch nog abnormaal hoog 
is, dan hieruit kan worden afgeleid dat 
de eisers een abn61·maal voordeel zijn 
blijven halen uit hun aan prostituees 
verhuurde eigendommen en derhalve in 
feite niet zijn opgehouden met het ple
gen van de feiten waarvoor ze bij het ar
rest van 6 oktober 1982 werden gestraft; 
het arrest derhalve, niet zonder artikel 
380bis, 4°, en artikel 65 van het Strafwet
boek te schenden en niet zonder het ge
zag van het gewijsde van het arrest van 
6 oktober 1982 te miskennen, hen op de 
enkele grond dat er een tijdelijke onder
breking in het opzet van de eisers was 
geweest, kon veroordelen wegens feiten 
die blijkens de telastlegging zijn ge
pleegd tussen 25 juni 1981 en 6 april 
1982, dat is vooraleer die beslissing in 
kracht van gewijsde was gegaan : 

Over het middel in zijn geheel: 
Overwegende dat, wanneer de fei

tenrechter vaststelt dat wegens mis
drijven reeds vroeger een in kracht 
van gewijsde gegane veroordelende 
beslissing is gewezen op de strafvor
dering en dat andere, als misdrijven 
omschreven feiten, waarover hij uit
spraak moet doen, dagtekenen van 
v66r die beslissing, hij, alvorens te 
beslissen of de feiten al dan niet als 
een enkel misdrijf moeten worden 

aangemerkt, moet nagaan of de da
der al dan niet gehandeld heeft met 
een en hetzelfde opzet; 

Dat de feitenrechter, enkel wan
neer hij vaststelt dat het geheel van 
de feiten, wegens eenheid van opzet 
bij de dader, een enkel misdrijf of 
een enkele reeks van misdrijven 
oplevert, ten gevolge van het gezag 
van het gewijsde dat aan de vorige 
beslissing toekomt en dat de straf
vordering heeft doen vervallen, niet 
bevoegd is te beslissen of de dader 
zich al dan niet schuldig heeft ge
maakt aan de thans aan hem onder
worpen feiten; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, om te vermelden dat « de 
eerste rechters zeer terecht hebben 
beslist dat de overtreding van arti
kel 380bis, 4°, van het Strafwetboek 
ten deze moest worden beschouwd 
als een nieuw wanbedrijf dat niet is 
gedekt door het arrest van 6 oktober 
1982 », na met overneming van de 
gronden van het beroepen vonnis te 
hebben vastgesteld dat << de door het 
Hof van Beroep te Brussel in het ar
rest van 6 oktober 1982 in aanmer
king genomen periode van het mis
drijf liep van 1 januari 1978 tot 31 
december 1979 (en) dat de beklaag
den (thans de eisers) thans worden 
vervolgd wegens feiten die zijn ge
pleegd tussen 25 juni 1981 en 6 april 
1982 », zich niet beperkt tot de over
weging dat de eisers na de eerste 
vervolgingen het bedrag van de 
huurprijs en de lasten hadden ver
laagd en het bedrag van de lasten 
nadien opnieuw hadden verhoogd; 
dat het bovendien vermeldt dat uit 
de verklaringen van eiser blijkt dat 
zijn salons met een oppervlakte van 
ongeveer tien vierkante meter en 
die van eiseres per maand werden 
verhuurd aan twee verschillende 
prostituees die, elk, twaalf uren per 
dag die plaatsen gebruikten, dat de 
eisers aldus maandelijks tweemaal 
zevenduizend frank aan huur en 
tweemaal drieduizend frank als 
voorschot op de huurlasten opstre
ken, dat komt per salon neer op 
20.000 frank per maand, en dat eiser 
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toegeeft op die manier hoge huurbe
dragen te innen gelet op de aanzien
lijke winsten die de prostitutie voor 
de huurders opleverde; 

Dat het bestrederi arrest aldus, na 
nauwkeurige opgave te hebben ge
daan van de tijdstippen en de wijze 
waarop de feiten zijn gepleegd die 
enerzijds dagtekenen van v66r de 
vervolgingen die hebben geleid tot 
de door het Hof van Beroep te Brus
sel bij arrest van 6 oktober 1982 uit-
gesproken veroordeling en van on-
middellijk na die vervolgingen en 
die anderzijds dagtekenen van na 25 
juni 1981, wijst op het abnormale 
voordeel dat de eisers haalden uit 
de huur van hun eigendommen en 
beslist dat een reeks gewoontemis
drijven waarvoor het Hof van Be
roep te Brussel bij arrest van 6 ok
tober 1982 een straf heeft uitgespro
ken en waaraan de daders in feite 
en gewild een eind hebben gemaakt 
door het bedrag van de huurprijzen 
en van de lasten te verminderen na 
de eerste vervolgingen, is gevolgd 
door een nieuwe reeks feiten die 
nieuwe vervolgingen en een nieuwe 
veroordeling wettigen, en zulks be
slist, na op basis van de door het ar
rest aangehaalde gegevens te heb
ben va~tgesteld « dat er aldus een 
tijdelijke onderbreking is geweest in 
hun opzet en (de eisers) niet kun
nen aanvoeren dat er wegens zoge
zegde eenheid van opzet geen nieu
we vervolgingen kunnen worden 
ingesteld » en dat de overtreding 
van artikel 380bis, 4°, van het Straf
wetboek ten deze een nieuw wanbe
drijf oplevert waarvoor het Hof van 
Beroep te Brussel geen straffen 
heeft uitgesproken bij het arrest 
van 6 oktober 1982; 

Dat het bestreden arrest de beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe of op straffe van nietigheid 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

21 november 1984 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Draps. 

Nr. 186 

2' KAMER - 21 november 1984 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - VOORZIENING IN CAS
SATIE BIJ BRIEF INGESTELD- NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - VOORZIENING IN CASSATIE BIJ 
BRIEF INGESTELD - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENIN'G. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VER
ZOEK VAN DE BEKLAAGDE- VORM. 

1° en 2" Niet ontvankelijk is de voorzie
ning in cassatie, die door een gei'nter
neerde in een inrichting tot bescher
ming van de maatschappij tegen een 
beslissing van een commissie tot be
scherming van de maatschappij is ge
richt, wanneer de verklaring van voor
ziening niet is gedaan aan de bestuur
der van die inrichting of aan zijn 
gemachtigde (1). (Art. 1 wet van 25 juli 
1893.) 

3" Niet ontvankelijk is het verzoek tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, 

voorgeschreven rechtsvormen in 1----------------
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

(1) Cass., 3 april 1973 (A.C., 1973, 776) en 22 
april 1980 (ibid., 1979-80, nr. 534). 
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cils het niet ter griffie van het Hoi is 
neergelegd (2). (Art. 542 Sv.; art. 
653 Ger.W.) 

(STROOBANTS) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3893) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift dat door Bernard Stroo
bants is gericht aan de « procureur
generaal bij het Hof van Cassatie, 
kabinet van het Paleis van Justitie 
van en te Brussel » en dat de dagte
kening draagt van 16 juli 1984; 

I. In zoverre uit het verzoekschrift 
blijkt dat eiser verklaart cassatiebe
roep in te stellen tegen de beslissin
gen van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de ge
vangenis te J amioulx; 

Overwegende dat uit de bepalin
gen van de wet van 25 juli 1893 be
treffende de aantekening van be
roep of van voorziening in cassatie 
van gevangenzittende of gei:nter
neerde personen blijkt dat in de bij 
de wet tot bescherming van de 
maatschappij bepaalde inrichtingen, 
de aangiften van voorziening in cas
S!ltie, in strafzaken, worden gedaan 
bij de bestuurders dier gestichten of 
bij dezer afgevaardigde, door de per
sonen die er, zoals ten deze, gei:nter
neerd zijn; 

Overwegende dat de door de wet 
voorgeschreven rechtsvormen sub
stantieel zijn; 

Overwegende dat eiser zich in 
· cassatie heeft voorzien bij schrijven 
gericht aan de procureur-generaal 
bij het Hof, zodat. zijn voorziening 
niet ontvankelijk is; · 

II. In zoverre het verzoekschrift 
vermeldt dat verzoeker een voorzie
ning wil instellen « op grond van ge
wettigde verdenking tegen de beslis-

singen » die op 22 juni en 6 juli 1984 
zijn gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te J amioulx : 

Overwegende dat de verwijzing op 
grond van gewettigde verdenking 
moet worden aangevraagd bij met 
redenen omkleed, ondertekend en 
ter griffie van het Hof neergelegd 
verzoekschrift; 

Dat zodanig verzoek niet ontvan
kelijk is wanneer het wordt gedaan 
bij een aan de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie gericht 
schrijven; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, en, gelet op de artike
len 542, 545 van het Wetboek van 
Strafvordering en 653 van het Ge
rechtelijk Wetboek, verwerpt het 
verzoekschrift dat strekt tot verwij
zing van de zaak op grond van ge
wettigde verdenking; veroordeelt ei
ser in de kosten van dat ver
zoekschrift. 

21 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Piret, advocaat-generaal. 

Nr. 187 

2' KAMER - 21 november 1984 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVING - EUROPEES VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS, ART. 5.3- RECHT BINNEN EEN 
REDELIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN 
OF HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

(2) Cass., 7 maart 1984, A.R. nr. 3468 2° RECHTEN VAN DE MENS - HAND-
. (A.C., 1983-84, n.r. 386). HAVING VAN DE VOORIDPIGE HE.CHTENIS -
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EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE zal worden ingediend en dat het dossier 
MENS, ART. 5.3 - RECHT BINNEN EEN REDE- daarna aan de procureur des Konings 
LIJKE TERMIJN BERECHT TE WORDEN OF zal worden medegedeeld met het oog Op 
HANGENDE HET PROCES IN VRIJHEID TE de regeling van de procedure >>, 
WORDEN GESTELD - BEGRIP. 

1o en 2° Art. 5.3 Europees Verdrag Rech
ten van de Mens, betreffende het recht 
van een ieder binnen een redelijke ter
mijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden ge
steld, wordt niet geschonden door het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarbij de handhaving 
van de voorlopige hechtenis wordt ge
last met opgave van omstandigheden 
ter verantwoording van het feit dat het 
deskundigenverslag zo laat is inge
diend (1). 

(CUSUMANO) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3951) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1984 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 5.3 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest, om de handhaving 
van de voorlopige hechtenis van eiser te 
bevelen, zich beperkt tot het overnemen 
van de gronden uit de vordering van de 
procureur-generaal waarin, met betrek
king tot de vertraging die het onderzoek 
heeft opgelopen en vooral dan de vertra
ging in de neerlegging van het verslag 
van het college van deskundigen, in sub
stantie wordt vermeld « dat, gelet op de 
onwil van de verdachte om zich aan de 
door de deskundigen voorgeschreven on
derzoeken te onderwerpen en gelet op 
het ingewikkelde onderzoek dat het aan 
hen onderworpen geval vereiste, de 
hechtenis van verdachte nog steeds bin
nen een redelijke termijn blijft, te meer 
daar uit de door mijn ambt ingewonnen 
inlichtingen is gebleken dat het verslag 
van het college binnen afzienbare tijd 

(1) Cass., 24 okt. 1984, A.R. nr. 3898 
(A.C., 1983-84, nr. 142). 

terwijl het arrest noch met die consi
derans noch met enige andere redenge
ving antwoordt op de conclusie waarbij 
eiser betoogde dat de redelijke termijn 
waarvan sprake in artikel 5 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden niet verstrijkt zolang er daden 
van onderzoek worden verricht, maar 
dan op voorwaarde dat die daden van 
onderzoek zonder onverantwoorde ver
traging worden verricht, en waarbij hij 
aanvoerde dat de vertraging in de ver
wij zing van de zaak naar het vonnisge
recht ten deze niet !anger verantwoord 
was, gelet enerzijds op de ongewoon lan
ge duur van het onderzoek, het feit dat 
verdachte op heden nog niet naar de fei
tenrechter is verwezen en gelet ten slot
te op het feit dat geen redenen zijn opge
geven voor de ongewone vertraging in het 
onderzoek en vooral voor de vertraging 
in de neerlegging van het verslag van 
het door de onderzoeksrechter aangewe
zen college van psychiatrische deskundi
gen; zodanige vertraging volstrekt niet 
meer verantwoord is, nu de deskundigen 
in een schrijven van 9 juli 1984 alleen 
maar tussen hen bestaande meningsver
schillen hadden aangevoerd en dat zij, 
zich bewust van de ongewone vertraging 
in de uitvoering van hun opdracht, zich 
in datzelfde schrijven ertoe verbonden 
hun verslag binnen twee maanden in te 
dienen, hetgeen helemaal niet gebeurd 
is; het arrest bijgevolg, nu het de hechte
nis van eiser handhaaft zonder vast te 
stellen dat de vertraging die het onder
zoek heeft opgelopen, verantwoord is en 
zonder te antwoorden op de door eiser 
dienaangaande aangevoerde middelen, 
een schending inhoudt van de artikelen 
5.3 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat het arrest, met 
aanneming van de gronden van de 
vordering van de procureur-generaal 
waarvan slechts enkele door het 
middel worden overgenomen, beslist 
dat het onderzoek met spoed is ver
richt en dat de neerlegging van het 
verslag van. het door de onderzoeks
rechter aangewezen deskundigencol-



Nr; 188 HOF VAN CASSATIE 413 

lege werd vertraagd, vooreerst door 
eiser zelf die stelselmatig weigerde 
zich te onderwerpen aan de elektro
fysiologische testen die de deskundi
gen wensten uit te voeren, vervol
gens door de diepe meningsverschil
len die onder de deskundigen heer
sten over hun besluiten; 

Dat het arrest aldus de vertraging 
in de neerlegging van het deskundi
genverslag verantwoordt en ant
woordt op het verweer dat is uiteen
gezet in de in het middel van eiser 
weergegeven conclusie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

21 november 1984 - 2' kamer- Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Piret, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. F. Piedboeuf, 
Luik. 

Nr. 188 

1' KAMER - 22 november 1984 

3° WE'ITEN, DECRETEN, BESLUITEN 
- WERKING IN DE TIJD - BURGERLIJKE ZA

KEN - WETTEN OP DE RECHTSPLEGING -
TOEPASSING OP HANGENDE RECHTSGEDIN· 
GEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE REGEL. 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - BELASTINGEN OP VERTONIN
GEN EN VERMAKELIJKHEDEN - BELASTING
VERORDENING VAN DE GEMEENTE ELSENE 
VAN 15 DEC. 1959, ART. 19- AMBTSHALVE BE
LASTING - VEREISTEN. 

1" Onder bet stelsel dat bestond v66r de 
inwerkingtreding van art. 730 Ger. W. 
werd voor de rechtbank van eerste 
aanleg, bij doorhaling van de zaak op 
de rol, bevolen overeenkomstig de artt. 
29 en 73 van bet decreet van 30 maart 
1808, de zaak niet aan de rechtbank 
onttrokken en was het geding niet ver
vallen (1). 

2" Art. 730 Ger. W. voert, met betrekking 
tot de doorhaling op de rol, een ander 
stelsel in dan v66r zijn inwerkingtre
ding bestond: enerzijds vloeit de door
haling op de raJ voort uit de wilsuiting 
van de partijen of heeft zij slechts met 
hun instemming plaats; anderzijds 
doet zij bet geding vervallen (2). 

3" Hoewel een nieuwe wet op de rechts
pleging vanaf haar inwerkingtreding 
van toepassing is op de hangende 
rechtsgedingen heeft ze, behoudens af
wijkende bepaling, geen invloed op de 
geldigheid van de handelingen die re
gelmatig zijn verricht onder de geldin[J 
van de vorige wet, noch op de toestan
den die definitief tot stand zijn geko
men v66r de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet (3}. 

4" Ingevolge art. 19 van de belastingver
ordening van 15 dec. 1959 van de ge
meente Elsene, goedgekeurd bij K.B. 
van 8 dec. 1960, kon, in geval van frau
de of verzuim in de in art. 9 vermelde 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR-t----------------

GERLIJKE ZAKEN - STELSEL V66R DE IN
WERKINGTREDING VAN ART. 730 GER.W. -
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- VONNIS 
TOT DOORHALING VAN DE ZAAK OP DE ROL 
- DRAAGWIJDTE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - ART. 730 GER.W. - VON
NIS TOT DOORHALING VAN DE ZAAK OP DE 
ROL - AARD EN DRAAGWIJDTE. 

(1) Zie Cass., 19 jan. 1950, noot R.H. en de 
verwijzingen (Bull. en Pas., 1950, I, 327). 

(2) Verslag van de Koninklijke Commissaris 
voor de gerechtelijke hervorming, uitg. Bel
gisch Staatsblad, biz. 285. 

(3) Zie Cass., 22 okt. 1970 (A.C., 1971, 168) en 
de cone!. van proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch, in Bull. en Pas., 1971, I, 144, inz. 
biz. 156, en 10 feb. 1972 (A.C., 1972, 537) en de 
cone!. van· eerste adv.-gen. Mahaux. 
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stukken, de belasting op vertoningen 
en vermakelijkheden ambtshalve wor
den geheven volgens de vermoede ont
vangsten; in de zin van genoemd art. 
19 is met verzuim in de stukken het 
verzuim bedoeld waaraan de belasting
plichtige zich schuldig maakt zowel bij 
het houden van de stukken als bij de 
overlegging ervan aan het bevoegde 
bestuur. 

(« TRANSLUX CINEMAS > N.V. 
T. GEMEENTE ELSENE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7063) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 oktober 1982 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de wet 
van 29 april 1819, 138, derde lid, van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836, 2, 2247 
van het Burgei'lijk Wetboek, 3 en 730 
van: het Gerechtelijk Wetboek (wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek, alsmede artikel 6 van de 
overgangsbepalingen), 

doordat het arrest zegt dat de rechts
.vordering van verweerster niet was ver
jaard, op grond dat eiseres betoogt dat 
de verjaring, die geldig was gestuit door 
het exploot van rechtsingang van 25 ok
tober 1961, opnieuw is beginnen lopen 
vanaf 17 rp.aart 1965, op welke datum de 
rechtbank de zaak ambtshalve doorhaal
de, en in elk ge.val vanaf 1 januari 1969, 
op welke datum artikel 730 van het Ge
rechtelijk Wetboek in werking is getre
den krachtens artikel 1 van het konink
.lijk besluit van 4 november 1968; dat 
eiseres daaruit afleidt dat er verjaring 
.was op het moment dat de zaak weer op 
de rol is gebr'acht door de vrijwillige ver
schijning van de partijen en op 11 fe
bruari 1975; dat de eerste rechter terecht 
die stelling verwerpt met oordeelkundige 
argumenten die, het hof van beroep be
vestigt en die door de conclusie van eise
res niet zijn weerlegd; dat immers, in 
tegenstellin:g tot hetgeen eiseres betoogt, 
de door de rechtbank op 17 maart 1965 
bevolen doorhaling het geding niet kon 
vervallen daar een dergelijk gevolg, dat 
daaraan bij artikel 730, laatste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek is toegekend, 

geen invloed kon hebben op een doorha
ling die onder de gelding van wettelijke 
bepalingen van v66r 1 januari 1969 was 
uitgesproken en trouwens anders was 
dan de doorhaling bedoeld in het eerste 
lid van voormeld artikel van het Gerech
telijk Wetboek; dat artikel 730 van dit 
wetboek en zijn gevolgen, overeenkom
stig artikel 3 van hetzelfde wetboek, 
uiteraard weliswaar van toepassing wa
ren op de doorhalingen die vanaf 1 ja
nuari 1969 in de op die datum hangende 
rechtsgedingen plaatshadden, maar het 
niet kon terugwerken en aldus niet de 
geldigheid kon aantasten van de doorha
lingen die rechtsgeldig waren gedaan 
krachtens de wetgeving van v66r die da
tum, 

terwijl, hoewel het juist is dat artikel 
730 van het Gerechtelijk Wetboek, waar
in wordt bepaald dat « doorhaling het ge
ding doet vervallen », niet kon terugwer
ken (artikel 2 van het Burgerlijk Wet
hoek), verweerster niettemin haar 
rechtsvordering opnieuw had moeten in
stellen binnen een termijn van 5 jaar 
vanaf 1 januari 1969, op welke datum ar
tikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek 
in werking is getreden, om miskenning 
te voorkomen van artikel 7 van de wet 
van 29 april 1819 volgens hetwelk elke 
rechtsvordering tot inning van indirecte 
gemeentebelastingen verjaart door ver
loop van vijf jaren (cf. ook artikel 138 
van de Gemeentewet); immers aangeno
men moet worden dat, op de dag van de 
inwerkingtreding van artikel 730 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het vonnis tot 
doorhaling van de zaak dat op 17 maart 
1965 is gewezen maar waarvan het ge
volg nog voortduurde, het geding heeft 
doen vervallen en de stuiting van de ver
jaring onbestaande heeft gemaakt (arti
kel 2247 van het Burgerlijk Wetboek), 
zulks krachtens de regel dat een bepa
ling inzake rechtspleging bij haar inwer
kingtreding onmiddellijk op de hangende 
rechtsgedingen van toepassing is (artikel 
3 van: het Gerechtelijk Wetboek); daaruit 
volgt dat het arrest, door te verklaren 
dat de rechtsvordering van verweerster 
·niet is verjaard, hoewel ze eerst op 11 fe
bruari 1975 opnieuw is ingesteld, dit is 
meer dan vijf jaar na de inwerkingtre
ding van artikel 730 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de vooraan in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de akte van 
rechtsingang van 25 oktober 1961 de 
verjarfng rechtsgeldig heeft gestuit; 
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Overwegende dat het vonnis van 
17 maart 1965 waarbij de rechtbank, 
overeenkomstig de artikelen 29 en 
73 van het decreet van 30 maart 
1808, ambtshalve heeft bevolen dat 
de zaak van de rol wordt geschrapt,. 
het geding niet heeft doen vervallen; 
dat aldus de stuitende kracht van de 
dagvaarding gedurende het hele ver
loop van het geding voortduurt; 

Overwegende dat artikel 730 van 
het Gerechtelijk Wetboek een ander 
stelsel invoert dan hetgeen v66r 1 
januari 1969 bestond; dat voortaan 
de doorhaling op de rol voortvloeit 
uit de wilsuiting van de partijen of 
slechts met hun instemming plaats
heeft; 

Overwegende dat, hoewel een 
nieuwe wet op de rechtspleging van
a£ haar inwerkingtreding van toe
passing is op de hangende rechtsge
dingen, ze echter, behoudens afwij
kende bepaling, geen invloed heeft 
op de geldigheid van de proceshan
delingen die regelmatig zijn verricht 
onder de gelding van de vorige wet, 
of op de toestanden die definitief 
zijn geworden v66r de inwerkingtre
ding van de nieuwe wet; 

Overwegende dat eiseres derhalve 
niet kan beweren dat de rechtsvor
dering tot inning van de litigieuze 
belastingen verjaard was toen, op 11 
februari 1975, de zaak opnieuw werd 
ingeleid door de vrijwillige verschij
ning van de partijen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 9, 14 en 19 van de belasting
verordening van 15 december 1959 van 
de gemeente Elsene, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 8 december 1960, 

doordat het arrest beslist dat de liti
gieuze belasting regelmatig, ambtshalve, 
is geheven overeenkomstig artikel 19 
van voormelde gemeenteverordening; dat 
het aldus beslist op grond « dat de om
standigheid dat (eiseres) de bij artikel 14 
van de gemeenteverordening opgelegde 
verplichting niet is nagekomen " om de 
belasting binnen drie dagen na het af
sluiten van de rekening van elke twee 
weken te betalen op het kantoor van de 
gemeentebelastingen volgens aangifte 
van de belastingplichtige die is gestaafd 

door een uittreksel uit het bij artikel 9, 
§ 3, voorgeschreven register", noodzake
lijk impliceert dat het desbetreffende re
gister onvolledig is bijgehouden en er 
dus een verzuim is begaan in de in arti
kel 9 vermelde stukken, hetgeen, volgens 
artikel 19, aanleiding geeft tot ambtshal
ve heffing van de belasting volgens de 
vermoede ontvangsten "• 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 19 van 
de gemeenteverordening bepaalt « dat in 
geval van fraude of verzuim in de in arti
kel 9 vermelde stukken, de belasting 
ambtshalve kan worden geheven volgens 
de vermoede ontvangsten >>; deze bepa
ling, die voorziet in een ambtshalve aan
slag onder bepaalde voorwaarden, eng 
moet worden uitgelegd; zoals eiseres er 
in haar regelmatig voor het hof van be
roep genomen conclusie op wees, zij de 
in artikel 9 vermelde stukken regelmatig 
heeft bijgehouden; « dat de enige zoge
naamde tekortkoming die haar door (ver
weerster) wordt verweten erin bestaat, 
v66r en tijdens voortnelde periode, geen 
halfmaandelijkse aangifte van belastbare 
ontvangsten te hebben gedaan met een 
uittreksel uit het bij artikel 9, § 3, voor
geschreven register, zulks omdat zij be
twistte dat haar ontvangsten voor die pe
riode belastbaar waren; dat die beide 
stukken - halfmaandelijkse aangifte 
van ontvangsten en uittreksel uit het da
gelijks register - niet in artikel 9 zijn 
vermeld, verschillen van de stukken die 
dat artikel wel vermeldt en alleen in ar
tikel 14 van de verordening zijn voorge
schreven; dat geen enkele bepaling van 
de verordening " de heffing van ambts
wege " voorschrijft of toestaat voor enige 
tekortkoming in verband met die beide 
stukken of met de indiening ervan >>; de 
hierboven weergegeven motivering van 
het arrest niet antwoordt op dat omstan
dig verweer; ze immers als vaststaande 
beschouwt, zonder daarvoor enige uitleg 
te geven, dat de niet-inachtneming van 
artikel 14 van de verordening noodzake
lijk een verzuim in de in artikel 9 ver
melde stukken impliceert, terwijl in de 
conclusie van eiseres het tegendeel werd 
aangetoond door met name onderscheid 
te maken tussen het houden van het bij 
artikel 9, § 3, voorgeschreven register en 
de overlegging van een uittreksel uit dat 
register dat enkel bij artikel 14 is voor
geschreven; daaruit volgt dat de beslis
sing die de ambtshalve heffing van de li
tigieuze belasting regelmatig verklaart 
op grond dat de niet-overlegging van een 
uittreksel uit het bij artikel 9, § 3, van de 
verordening voorgeschreven register im
pliceert dat dit register niet volledig is 
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bijgehouden, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zoals er zoeven op 
is gewezen, het uittreksel uit het register 
dat krachtens artikel 9, § 3, van de ge
meenteverordening moet worden gehou
den geen in artikel 9 vermeld stuk is; 
daaruit volgt dat het arrest niet wettig 
kon oordelen dat de niet-overlegging van 
dat uittreksel « noodzakelijk een verzuim 
in de in artikel 9 vermelde stukken im
pliceert » in de zin van artikel 19 en, op 
die basis, niet kon beslissen dat de liti
gieuze belasting regelmatig amtshalve 
was geheven (schending van de artikelen 
9, 14 en inzonderheid 19 van de gemeen
teverordening van 15 december 1959): 

Ten aanzien van de beide onder-· 
delen samen : 

Overwegende dat het arrest op de 
in het middel weergegeven overwe
gingen beslist dat de niet-inachtne
ming van de bij artikel 14 van de 
belastingverordening van 15 decem
ber 1959 opgelegde verplichting en 
de niet-overlegging van enig bewijs
stuk toestaan dat de belasting 
ambtshalve wordt geheven volgens 
de vermoede ontvangsten, en aldus 
zijn beslissing regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Overwegende dat, in de zin van 
artikel 19 van die verordening, « het 
verzuim in de in artikel 9 vermelde 
stukken » betrekking heeft op het 
verzuim waaraan de belastingplich
tige zich schuldig maakt zowel bij 
het houden van de stukken als bij ' 
de overlegging ervan aan het be
voegde bestuur; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiseres voormelde 
verplichting niet is nagekomen, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel derhalve niet kan 
worden aangenomen; 

22 november 1984 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

Nr. 189 

1" KAMER - 22 november 1984 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - VERMELDING VAN EEN GE
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALING- SCHEN
DING LEIDENDE TOT VERNIETIGING VAN HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE - VERMELDING 
VOLDOENDE. 

2° LOON {BESCHERMING, GELIJK
HEID) - OVERDRACHT VAN LOON- ART. 

29, EERSTE LID, WET 12 APRIL 1965 - RECHT 
VAN DE LOONOVERDRAGER OM ZICH TE VER
ZETTEN - GEEN RECHTSMIDDEL IN DE GE
RECHTELIJKE ZIN VAN HET WOORD. 

3° LOON (BESCHERMING, GELIJK
HEID) - OVERDRACHT VAN LOON -ART. 

29, EERSTE LID, WET 12 APRIL 1965 - RECHT 
VAN DE LOONOVERDRAGER OM ZICH TE VER
ZETTEN - TERMIJN VAN TIEN DAGEN NIET 
OP STRAFFE VAN VERVAL GESTELD. 

1° Aan art. 1080 Ger. W., in zoverre dit 
voorschrijft in het cassatieberoep de 
wettelijke bepalingen te vermelden 
waarvan de schending wordt aange
voerd, wordt voldaan als in het middel 
een van de beweerdelijk geschonden 
wettelijke bepalingen wordt opgege
ven, mits deze schending kan leiden 
tot vernietiging van het bestreden be
schikkende gedeelte (1). 

2o Het recht van verzet dat art. 29, eer
ste lid, Wet Bescherming Loon toekent 
aan de overdrager aan wie de overne
mer kennis heeft gegeven van zijn 
voornemen de overdracht van loon uit 

Om die redenen, verwerpt de (1) Cass., 6 okt. 1977 (A.C., 1978, 163); zie 
voorziening; veroordeelt eiseres in Cass., 20 jan. 1983, A.R. nr. 6726 (ibid., 1982-83, 
de kosten. nr. 293) en 17 sept. 1984, A.R. nr. 6826, supra 

nr. 47. 
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te voeren, is geen rechtsmiddel in de 
gerechtelijke zin van het woord, daar 
dit recht niet wordt uitgeoefend om 
een nieuwe beslissing te verkrijgen in 
een geschil waarover de rechter reeds 
uitspraak heeft gedaan (2). (Art. 860, 
tweede lid, Ger.W.) 

3° De termijn van tien dagen waarbin
nen de overdrager, ingevolge art. 29, 
eerste lid, Wet Bescherming Loon, zich 
kan verzetten tegen het voornemen 
van de overnemer de overdracht van 
loon uit te voeren, is niet op straffe 
van verval gesteld (3). (Art. 860, derde 
lid, Ger.W.) 

(MARBAIS 
T. « BROUWERIJ CHEVALIER MARIN "N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7064) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 februari 1983 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het kanton Jumet; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 860, inzonderheid 
lid 2 en 3, van het Gerechtelijk Wetboek, 
28 en 29, inzonderheid lid 1, van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 

doordat, nu verweerster op 26 maart, 
1982 aan eiseres kennis had gegeven van 
haar voornemen een overdracht van loon 
uit te voeren en eiseres op 4 mei 1982 
had verklaard zich tegen dat voornemen 
te verzetten, het vonnis beslist dat dit 
verzet als niet ontvankelijk en zonder 
gevolg moet worden beschouwd, en zulks 
hoofdzakelijk op grond dat het verzet is 
gedaan na verloop van de bij artikel 29 
van de wet van 12 april 1965 voorge
schreven termijn van tien dagen; dat het 
niet denkbaar is dat de wetgever, die de 
nietigheid heeft voorgeschreven bij de 
inachtneming van de vormen waarin de 
in de artikelen 28 en 29 van de wet be
doelde kennisgevingen moeten geschie-

den, het veel meer essentiiHe vraagstuk 
van de ontvankelijkheid zou hebben ver
waarloosd; dat artikel 860, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek volgens 
hetwelk de termijnen om een rechtsmid
del aan te wenden op straffe van verval 
zijn voorgeschreven, een organieke bepa
ling van burgerlijke rechtspleging is die 
over het algemeen van toepassing is op 
alle rechtsmiddelen en dat het verzet te
gen het voornemen tot uitvoering van 
een overdracht een rechtsmiddel is, 

terwijl de proceshandeling waarbij de 
overdrager verklaart zich te verzetten te
gen het voornemen van de overnemer de 
overdracht van loon uit te voeren, niet is 
gericht tegen de beslissing van een 
rechter en dus geen rechtsmiddel is, in 
de zin van artikel 860, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; de in deze be
paling neergelegde regel dus niet van 
toepassing is op de termijn van tien da
gen die aan de overdrager is toegekend 
om zich te verzetten tegen het voorne
men tot uitvoering van de overdracht, 
maar, overeenkomstig het bepaalde in 
het derde lid van artikel 860 van het Ge
rechtelijk Wetboek, die termijn slechts 
dan op straffe van verval bepaald zou 
kunnen zijn wanneer de wet het voor
schreef; nu geen enkele wettelijke bepa
ling voorschrijft dat de bij artikel 29, eer
ste lid, van de wet van 12 april 1965 
gestelde termijn op straffe van verval is 
bepaald, het vonnis niet kon beslissen 
dat het verzet van eiseres tegen het 
voornemen tot uitvoering van de over
dracht, daar het na het verstrijken van 
die termijn was gedaan, niet ontvanke
lijk en zonder gevolg is, zonder de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen te 
schenden: 

Over de grond van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster tegen het 
middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het middel geen betrekking 
heeft op artikel 2 van het Gerechte
lijk Wetboek krachtens hetwelk, in 
de onderstelling dat de stelling van 
eiseres gegrond zou zijn, artikel 860, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek van toepassing zou zijn op << de ----------------! rechtspleging » betreffende de over-

(2) en (3) Zie Cass., 29 nov. 1979 
(A.C., 1979-80, nr. 210); 10 nov. 1983, A.R. 
nr. 6852 (A.C., 1983-84, nr. 140); zie het verslag 
van de Koninklijke Commissaris voor de ge
rechtelijke hervorming, uitg. Belgisch Staats
blad, blz. 375; G. DE LEVAL, « Observations sur 
la procedure relative a la cession de remunera
tion », Jur. Liege, 1982, blz. 283 e.v. 

dracht van het loon die bij de wet 
van 12 april 1965 is geregeld; 

Overwegende dat aan artikel 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
voldaan door het middel afgeleid uit 
de schending van artikel 860, derde 
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lid, van dit wetboek, wanneer de 
schending van deze bepaling kan 
leiden tot vernietiging van de beslis
sing; 

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

Wat het middel zelf betreft: 
Overwegende dat het recht om 

zich te verzetten, dat artikel 29, eer
ste lid, van de wet van 12 april 1965 
toekent aan de overdrager aan wie 
.de overnemer kennis heeft gegeven 
van zijn voornemen de overdracht 
van het loon uit te voeren, geen 
rechtsmiddel is in de gerechtelijke 
zin van het woord, daar dit recht 
niet wordt uitgeoefend om een nieu
we beslissing te verkrijgen in een 
geschil waarover de rechter reeds 
uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat artikel 860, der
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat de termijnen - behalve 
de termijnen om een rechtsmiddel 

· aan te wenden - slechts dan om 
straffe van verval worden bepaald 
wanneer de wet het voorschrijft; 

Overwegende dat artikel 29, eer
ste lid, geen enkel verval stelt op de 
niet-inachtneming van de termijn 
van tien dagen waarbinnen de over
. drager moet kennis geven van het 
verzet; 

Dat het vonnis, door het verzet 
van eiseres, wegens tardiviteit, niet 
ontvankelijk en zonder gevolg te 
ver klaren, de in het middel aange
wezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei

22 november 1984 - 1' kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Poupart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 

'Nr. 190 

1' KAMER - 22 november 1984 

1° ONSPLITSBAARHEI.D - ART. 1053 

GER.W. - ONSPLITSBAAR GESCHIL -- BE· 
GRIP. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - VAST
STELLING VAN FEITELIJKE ELEMENTEN 
DOOR DE RECHTER - GEVOLGTREKKING IN 
RECHTE - TOEZICHT VAN HET HOF. 

1' Voor de toepassing van art. 1053 
Ger. W. is een geschil enkel onsplits
baar wanneer de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de onderscheiden be
slissingen waartoe het aanleiding zou 
geven, materieel onmogelijk zou zijn 
(1). (Art. 31 Ger.W.) 

2' AI staat het aan de feitenrechter het 
bestaan vast te stellen van de feiten 
waarop hij steunt om een geschil on
splitsbaar te verklaren, tach dient het 
Hoi na te gaan of daaruit in rechte de 
onsplitsbaarheid van het geschil kan 
worden afgeleid. (Art. 31 Ger.W.) 

(T ... T. P ... S: .. ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7080) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1983 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 31, 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

tenrechter over; verwijst de zaak 1----------------
naar de Vrederechter van het kan
ton Gosselies, zitting houdende in 
laatste aanleg, 

(1) Zie Cass., 7 april 1983, A.R. nr. 6673 
(A.C., 1982-83, nr. 423) en 1 maart 1984, A.R. 
nr. 4022 (ibid., 1983-84, nr. 369). 
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doordat het arrest het hoger beroep 
van eiseres niet ontvankelijk verklaart 
op grond dat « dit hoger beroep enkel is 
gericht tegen de (verweerders), hoewel 
in de motivering van het verzoekschrift 
kritiek wordt uitgebracht op het gedrag 
van de medevel'Weerder J... P... aan 
wie (eiseres) konkelfoezerij met zij_l1 
ouders verwijt "• << dat het geschil on
splitsbaar is omdat de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van de onderscheiden be
slissingen waartoe het aanleiding zou 
kunnen geven, materieel onmogelijk zou 
kunnen zijn, bijvoorbeeld als het appel
gerecht zou beslissen dat er geen grond 
bestaat om aan de (verweerders) een be
zoekrecht toe te kennen » en dat << krach
tens artikel 1053 van het Gerechtelijk 
W etboek, het hoger beroep moest wor
den gericht tegen J... P ... , wiens he
lang in strijd Fis met dat van (eiseres) 
en die zelf geen in beroep komende, 
geen in beroep gedagvaarde of geen in 
de zaak opgeroepen partij is •, 

terwijl, eerste onderdeel, het hoger be
roep alleen dan moet worden gericht te
gen alle partijen wier belang in strijd is 
met dat van de eiser in hoger beroep 
wanneer het geschil onsplitsbaar is; een 
geschil enkel onsplitsbaar is wanneer de 
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de 
onderscheiden beslissingen waartoe het 
aanleiding geeft, materieel onmogelijk 
zou zijn; het feit dat in het ver
zoekschrift van hoger beroep kritiek 
wordt uitgebracht op iemands gedrag, de 
in beroep komende partij niet verplicht 
haar hoger beroep tegen die persoon te 
richten op straffe van niet-ontvankelijk
heid van het hoger beroep; het arrest 
derhalve, in zoverre dit het hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart omdat het 
ook niet tegen J... -P... is gericht,. 
daar in de motivering van het ver
zoekschdft kritiek wordt uitgebracht op 
zijn gedrag, het begrip onsplitsbaarheid 
miskent (artikel 31 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en artikel 1053 van het Gerech
telijk Wetboek uitbreidt met een voor
waarde inzake niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep die er niet in voorkomt 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen); 

_tweede onderdeel, op het tijdstip dat 
eiseres haar verzoekschrift van hoger be
roep tegen het vonnis van 26 januari 
1983 heeft ingediend, namelijk op 28 
maart 1983, de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen haar 
bij zijn beschikking van 19 januari 1983 
de bewaring van haar kind had toever
trouwd en de vader had toegestaan om 

een bezoekrecht uit te oefenen; het von
nis van 26 januari 1983 de verweerders 
derhalve toestond om ten aanzien van 
hun kleindochter een bezoekrecht uit te 
oefenen met dien verstande dat de eise
res het kind bij hen bracht en kwam te
rughalen; de facultatieve of tijdelijke be
schikkingen van het vonnis zonder voor
werp waren geraakt; het bezoekrecht 
een recht is dat uiteraard slechts kan 
worden tegengeworpen aan de man of de 
vrouw die het kind onder zijn bewaring 
heeft; de verweerders dus het vonnis van 
26 januari 1983 niet konden aanvoeren 
tegen de vader van het kind daar hij het 
niet onder zijn bewaring heeft; ongeacht 
de beslissing die het hof van beroep had 
kunnen wijzen in afwezigheid van de va
der van het kind, de tenuitvoerlegging 
ervan samen met die van het vonnis van 
26 januari 1983 materieel niet onmoge
lijk had kunnen zijn; het arrest derhalve, 
door het hoger beroep van eiseres niet 
ontvankelijk te verklaren, omdat het niet 
was gericht tegen J... P ... wiens be
lang in strijd was met haar belang, ter
wijl de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van het vonnis van 26 januari 1983 en 
van het uit te spreken arrest materieel 
niet onmogelijk was en het geschil bijge
volg niet onsplitsbaar was, het wettelijk 
begrip onsplitsbaar geschil miskent 
(schending van alle in het middel aange
wezen bepalingen en inzonderheid van 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek) 
en bijgevolg artikel 1053 van het Gerech
telijk Wetboek schendt volgens hetwelk 
een hoger beroep alleen dan moet wor
den gericht tegen de partijen wier be
lang in strijd is met dat van de eiser in 
hoger beroep wanneer het geschil on
splitsbaar is : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van eiseres niet ont
vankelijk verklaart op grond het 
ook tegen J... P... gericht had 
moeten zijn wegens het onsplitsbaar 
karakter van het geschil, daar de 
· gezamenlijke tenuitvoerlegging van 
de beslissingen waartoe het aanlei
ding zou kunnen geven, materieel 
onmogelijk zou kunnen blijken; 

Overwegende dat het arrest die 
onmogelijkheid niet wettig heeft 
kunnen afleiden uit de enige even
tualiteit die het in aanmerking 
neemt, namelijk de eventualiteit dat 
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het appelgerecht het bezoekrecht 
aan de verweerders zou weigeren; 

Dat het arrest derhalve zijn be
slissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

22 november 1984 - 1 • kamer - Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 191 

1 • KAMER - 23 november 1984 

1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME

NE BEGRIPPEN - WET VAN 27 DECEMBER 1977 
TOT TIJDELIJKE REGELING VAN DE RUUR- EN 
DE ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE RET GE
NOT VAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN 
- ART. 2, § 1, ZOALS AANGEVULD BIJ DE WET 
VAN 13 NOVEMBER 1978 EN DE WET VAN 24 
DECEMBER 1979 ROUDENDE DRINGENDE 
MAATREGELEN VAN BUDGETTAIR BEHEER -
WETTELIJK TOEGELATEN RUURPRIJSVERHO
GINGEN - SAMENSTELLING VAN RET BE
DRAG - GEEN INVLOED VAN DE CONTRAc
TUELE BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
TIJDSTIP VAN AANPASSING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - ALGEME

NE BEGRIPPEN- WET VAN 23 DECEMBER 1980 
TOT TIJDELIJKE REGELING VAN DE RUUR- EN 
ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE HET GENOT 
VAN EEN ONROEREND GOED VERLENEN -
ART 2, § 1 - WETTELIJK TOEGELATEN RUUR
PRIJSVERHOGING - SAMENSTELLING VAN 

RET BEDRAG - GEEN INVLOED VAN DE CON
TRACTUELE BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
TIJDSTIP VAN AANPASSING. 

1 o Aan de regel dat voor de berekening 
van de door art. 2, § 1, van de wet van 
27 december 1977, zoals aangevuld bij 
de wet van 13 november 1978 en de 
wet van 24 december 1979, toegelaten 
en jaarlijks opeenvolgende huurprijs
verhoging rekening wordt gehouden 
met de vorige wettelijk toegelaten ver
hogingen, wordt geen afbreuk gedaan 
door de contractuele bepalingen betref
fende het tijdstip waarop de huurprijs 
aan de schommelingen van het index
cijfer wordt aangepast. 

2° Aan de regel dat voor de berekening 
van de door art. 2, § 1, van de wet van 
23 december 1980 toegelaten huurprijs
verhoging rekening wordt gehouden 
met de vorige wettelijk toegelaten ver
hogingen die in het op 31 december 
1980 wettelijk eisbaar bedrag begrepen 
zijn, wordt geen afbreuk gedaan door 
de contractuele bepalingen betreffende 
het tijdstip waarop de huurprijs aan 
de schommelingen van het indexcijfer 
wordt aangepast. 

« GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ " N.V. 
T. DIRCKX J., DIRCKX A.M.) 

ARREST 

(A.R. nr. 4289) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1983 in hoger 
beroep door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 13 novem
ber 1978 tot tijdelijke regeling van de 
huur- en andere overeenkomsten die het 
genot van een onroerend goed verlenen 
en 4 van de wet van 24 december 1979 
houdende dringende maatregelen van 
budgettair beheer; 

doordat het bestreden vonnis oordeelt 
dat : « de eerste rechter rekening hield 
met de wetten van 13 november 1978, 24 
december 1979 en 23 deceml:er 1980 en 
aldus de berekening voor 1981 op basis 
van 922.778 frank per kwartaal maakte >> 

en het aldus de redenering van de eerste 
rechter overnam die aannam dat « zulks 
er in de praktijk toe leidt dat over het 
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jaar 1979 de huur geenszins mocht ver
hoogd worden vermits in december 1978 
het indexcijfer nog niet met 5 punten ge
stegen was ,, en besluit dat « (de ver
weerders) evenwel op de vervaldag van 1 
januari 1980 de door de wet van 13 no
vember 1978 toegelaten verhoging van 4 
percent mochten toepassen vermits op 
dat ogenblik het indexcijfer met vijf pun
ten was gestegen; dat op dezelfde datum 
van 1 januari 1980 bovendien de krach
tens de wet van 24 december 1979 toege
laten verhoging van vijf percent mocht 
toegepast worden, vermits inderdaad het 
indexcijfer reeds met een tweede schijf 
van vijf punten was gestegen ,; waar
door eiseres veroordeeld wordt tot het 
betalen van de sommen van 57.800 frank 
en 20.022 frank uit hoofde van huurte
kort, 

terwijl de tijdelijke huurwet van 13 no
vember 1978 de verhoging van de huur
prijs voor het jaar 1979 beperkte tot een 
vermeerdering van vier percent van de 
wettelijk eisbare huur van november 
1978 en terwijl de tijdelijke huurwet van 
24 december 1979 de verhoging van de 
huurprijs opnieuw beperkte tot een ver
hoging van vijf percent van de wettelijke 
eisbare huur van november 1979, zodat 
het bestreden vonnis, door enerzijds te 
beslissen dat de huur in het jaar 1979 
krachtens de huurwet van 13 november 
1978 geenszins mocht worden verhoogd 
en anderzijds toch per 1 januari 1980 een 
aanpassing toe te laten van de huurprijs, 
niet op basis van de door het vonnis 
vastgestelde basishuurprijs van novem
ber 1979, maar wel op basis van een 
maandelijkse huurprijs die eerst toch 
wordt aangepast aan de bepalingen van 
de wet van 13 november 1978, tegenstrij
dige motieven bevat en het aldus niet re
gelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
zodat het bestreden vonnis tevens een 
schending inhoudt van artikel 4 van de 
wet van 24 december 1979 dat stelt dat 
de huur voor het jaar 1980 enkel mocht 
worden verhoogd met maximum vijf per
cent van de wettelijke eisbare huur van 
november 1979 en van artikel 2 van de 
wet van 13 november 1978, gezien de 
verhoging per 1 januari 1980 enkel kan 
geschieden op basis van de wet van 24 
december 1979 (schending van de artike
len 2 van de wet van 12 november 1978 
en 4 van de wet van 24 december 1979) : 

Overwegende dat als een lid van 
de beweerde tegenstrijdigheid wordt 
aangemerkt dat de rechtbank oor-

deelt dat « de huur in het jaar 1979 
krachtens de huurwet van 13 no
vember 1978 geenszins mocht wor
den verhoogd »; 

Dat de vrederechter vaststelt dat 
de huurprijs gedurende het jaar 
1979 niet werd verhoogd « vermits 
in december 1978 het indexcijfer 
nog niet met vijf punten gestegen 
was » en dat ook de rechtbank zo 
oordeelt op grond van de huurover
eenkomst waarin werd bedongen : 
« de aanpassingen zullen echter niet 
plaatshebben indien de schomme
ling tussen de twee te vergelijken 
indexcijfers minder dan vijf punten 
bedraagt »; 

Dat, nu de rechtbank de ene maal 
de wet en de andere maal de over
eenkomst bespreekt, en niet telkens 
de wet zoals het middel stelt, dit 
middel, in zoverre het een tegen
strijdigheid inroept, feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat de in de wet 
van 24 december 1979 bedoelde 
« wettelijk eisbare huur van novem
ber 1979 » de vermeerdering van 
vier percent toegelaten door de wet 
van 13 november 1978 bevatte; dat 
het niet krachtens de wet, maar 
krachtens de overeenkomst is dat 
die verhoging niet verschuldigd was 
gedurende het jaar 1979; 

Dat in zoverre het middel faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 van de wet 
van 23 december 1980 tot tijdelijke rege
ling van de huur- en andere overeenkom
sten die het genot van een onroerend 
goed verlenen, 

doordat het bestreden vonnis samen 
met de eerste rechter aanneemt : « dat 
krachtens artikel 2, § 1, van de wet van 
23 december 1980 de verhoging dient toe
gepast op het wettelijk eisbaar bedrag 
van 31 december 1980; dat daardoor on
betwistbaar bedoeld wordt het bedrag 
van de huurprijs zoals deze reeel voort
vloeit uit de wetten ter zake, zoals deze 
dienen toegepast ( ... ) , en het bestreden 
vonnis de door haar berekenende basis
huurprijs van 982.778 frank als uitgangs
punt neemt, 
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terwijl, zoals in het eerste middel uit
eengezet, de huurprijs zoals deze voort
vloeit uit de wetten ter zake niet diegene 
is die het vonnis meent te kunnen aan
nemen, zodat de huurprijs voor 1981 
onwettig berekend wordt door het be
streden vonnis (schending van artikel 2 
van de wet van 23 december 1980): 

Overwegende dat de wet van 24 
december 1979 voor het jaar 1980 
een verhoging van vijf percent toe
laat op de op 30 november 1979 wet
telijk eisbare huur; dat in dat be
drag de door de wet van 13 novem
ber 1978 toegelaten, doch contrac
tueel in 1979 niet verschuldigde vier 
percent verhoging begrepen is, zoals 
uiteengezet in het antwoord op het 
eerste middel in verband met de 
huurprijs voor 1979; dat dezelfde re
denering geldt voor de wet van 23 
december 1980, die voor het jaar 
1981 een verhoging met zes percent 
toelaat op de huurprijs die op 31 de
cember 1980 wettelijk eisbaar was; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

23 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. D'Hoore, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. Van Ryn. 

Nr. 192 

1' KAMER - 23 november 1984 

ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN 
TAFEL EN BED - SCHEIDING VANTA

FEL EN BED - UITKERING TOT LEVENSON
DERHOUD NA SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 
- RECHTSGROND 

De na uitspraak van de scheiding van ta
fel en bed toegekende uitkering tot le
vensonderhoud ten voordele van de 
echtgenoot die de scheiding heeft ver
kregen, vindt haar rechtsgrond niet in 
art. 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
maar in art. 308 van dat wetboek. 

(V ... T ... T. F ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 4516) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1983 
in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

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

, doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel in haar vonnis, na te heb
ben vastgesteld dat « uit de stukken van 
het dossier blijkt dat eiser vanaf 1 sep
tember 1982 een geYndexeerd rustpen
sioen geniet van 188.263 frank per jaar, 
hetzij 15.690 frank per maand, gekoppeld 
aan het indexcijfer der consumptieprij
zen » en dat « (eiser) nalaat het bedrag 
mede te delen dat hij thans ontvangt », 
beslist dat << zijn inkomsten hoger (moe
ten) liggen dan dit bedrag vermits hij in 
zijn verzoekschrift tot hoger beroep be
weert dat, na aftrek van de " aanvaard
bare noodzakelijke uitgaven ", hij over 
circa 14.000 frank beschikt dat hij in zijn 
conclusie " andere uitgaven ", zoals de 
verschillende verzekeringen, de onroe
rende voorheffing, water, gas, elektrici
teitsverbruik, teledistributie, enz., raamt 
op 10.500 frank per maand », en, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, ei
ser veroordeelt tot betaling van een bij
drage in de kosten van onderhoud en op
voeding van het gemeenschappelijk kind 
en van een uitkering tot levensonder
houd, rekening houdend met de inkom
sten van eiser en de behoeften van de 
gerechtigden, 

terwijl, eiser in zijn conclusie, neerge
legd ter griffie van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel op 5 januari 
1983, aanvoerde dat hij vanaf 1 septem
ber 1982 een rustpensioen als alleen
staande genoot ten belope van 188.263 
frank, en na een opsomming van de 
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jaarlijkse uitgaven ten belope van 59.827 
frank, besloot dat « er dus een saldo 
over(blijft) van 188.263 59.827 = 
128.496 frank zijnde ongeveer 10.500 
frank per maand » (conclusie, blz. 2-3); 
eiser aldus niet aanvoerde, zoals de 
rechtbank verkeerdelijk voorhoudt, dat 
hij uitgaven diende te verrichten ten be
lope van 10.500 frank per maand, maar 
wel dat hem slechts ongeveer 10.500 
frank per maand als saldo overbleef om 
van te leven; de rechtbank derhalve in 
het aangehaalde vonnis niet alleen de 
bewijskracht schendt verbonden aan ei
sers conclusie van 5 januari 1983, nu zij 
er een betekenis aan geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
doch tevens haar beslissing op dubbel
zinnige motieven grondt en aldus de wet
tigheidscontrole onmogelijk maakt, nu 
zij in het ongewisse laat op grond van 
welke feitelijke omstandigheden zij tot 
haar beslissing komt (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet) : 

Nopens de grand van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster tegen 
het cassatiemiddel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat, nu de partijen 
van tafel en bed gescheiden zijn en 
de aan de verweerster zelf toegeken
de uitkering haar rechtsgrond vindt 
in artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek, waaruit blijkt dat het be
drag van de uitkering geen ander 
verband met de inkomsten van de 
echtgenoot-schuldenaar dient te heb
ben dan het bepaalde maximum van 
het derde van zijn inkomsten, maxi
mum dat niet werd overschreden, 
het cassatiemiddel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 308 van het Burgerlijk Wetboek, 
de plicht van hulp na uitspraak van 
de scheiding van tafel en bed blijft 
bestaan ten voordele van de echtge
noot die de scheiding heeft verkre
gen; 

Dat in artikel 31lbis van het Bur
gerlijk Wetboek artikel 301 niet 
wordt vermeld onder de bepalingen 
die op de scheiding van tafel en bed 
van toepassing zijn; 

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

Over het middel zelf : 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie voor de appelrechter aan
voerde dat hij vanaf 1 september 
1982 een rustpensioen als alleen
staande genoot ten belope van 
188.263 frank per jaar en dat hij, na 
de jaarlijkse uitgaven ten belope 
van 59.827 frank te hebben opge
somd, besloot dat er dus een saldo 
overblijft van 188.263 - 59.827 = 
128.496 frank, zijnde ongeveer 10.500 
frank per maand; 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat uit de 
stukken van het dossier blijkt dat 
eiser vanaf 1 september 1982 een 
ge1ndexeerd rustpensioen geniet van 
188.263 frank per jaar, dit is 15.690 
frank per maand, en na erop te heb
ben gewezen dat eiser nalaat het be
drag mede te delen dat hij thans 
ontvangt, oordeelt dat de inkomsten 
van eiser hager moeten liggen dan 
vermeld bedrag, vermits hij in zijn 
verzoekschrift tot hager beroep be
weert dat na aftrek van de << aan
vaardbare noodzakelijke uitgaven » 
hij over circa 14.000 frank beschikt, 
en dat hij in zijn condusie zijn << an
dere uitgaven », zoals de verschillen
de verzekeringen, de onroerende 
voorheffing, water, gas, elektrici
teitsverbruik, teledlstribulie, enz., 
raamt op 10.500 frank per maand; 

Dat het vonnis, zodoende, aan de 
conclusie van eiser een betekenis 
geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordlngen ervan en, derhalve, 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
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beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, zitting houdende in 
hoger beroep. 

23 november 1984 - 1• kamer- Voor
zitter : de h. Janssens, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
D'Hoore, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Nelissen Grade, Delahaye. 

Nr. 193 

2• KAMER - 27 november 1984 

1° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - UITOEFENING 
VAN DE STRAFVORDERING DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE - MOGELIJKHEID OM 
RECHTEN EN BOETEN BIJ WEGE VAN DWANG
BEVEL IN TE VORDEREN - GEEN BELETSEL 
OM VOOR DE STRAFRECHTER EEN BURGER
LUKE RECHTSVORDERING IN TE STELLEN. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BELASTING OVER DE TOEGEVOEG
DE WAARDE- UITOEFENING VAN DE STRAF
VORDER!NG DOOR HET OPENBAAR MINISTE
RIE - MOGELIJKHE!D OM RECHTEN EN BOE
TEN BIJ WEGE VAN DWANGBEVEL IN TE 
VORDEREN - GEEN BELETSEL OM VOOR DE 
STRAFRECHTER EEN BURGERLIJKE RECHTS
VORDER!NG IN TE STELLEN. 

1" en 2" Noch de omstandigheid dat, naar 
luid van art. 74 B.T. W.-wetboek, de 
strafvordering door het openbaar mi
nisterie wordt uitgeoefend, noch de 
loutere omstandigheid dat art. 85 
B.T. W.-wetboek aan de minister van 
Financien bevoegdheid verleent om de 
verschuldigde belasting, interesten, ad
ministratieve geldboeten en toebeho
ren bij wege van dwangbevel in te vor
deren, is een beletsel om voor de 
strafrechter een burgerlijke rechtsvor
dering in te stellen, wanneer de on
rechtmatig genoten aftrek van belas-

ting voortvloeit uit een misdrijf (1) of 
wanneer de wanbetaling van belasting 
een misdrijf is (2). 

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

ARREST 

(A.R. nr. 8126) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1983 op ver
wijzing door het Hof van Beroep te 
Gent gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 14 september 1982 (3); 

Overwegende dat het bestreden 
. arrest de door het openbaar ministe
rie uitgeoefende strafvordering met 
betrekking tot de aan eiser ten laste 
gelegde misdrijven B, I, 1, a en b 
(valsheden in geschrifte en gebruik 
van valse stukken), en F, I (overtre
ding van de artikelen 45, § 1, en 73 
van de wet van 3 juli 1969 houdende 
invoering van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde) vervallen verklaart door 
verjaring; dat het arrest, op civiel
rechtelijk gebied, na te hebben vast
gesteld dat de op voormelde misdrij
ven gegronde rechtsvordering tot 
herstel van de schade door verweer
der tijdig en regelmatig werd inge
steld en dat eiser die misdrijven 
heeft gepleegd, deze laatste veroor
deelt tot betaling aan verweerder 
van een bedrag van 4.910.046 frank, 
te vermeerderen met de rente; 

(1) Krachtens art. 70, § 1bis, van het B.T.W.
wetboek, ingevoegd bij art. 34, 1", wet 27 de
cember 1977, in werking getreden op 1 januari 
1978, ten de:.<e niet toepasselijk, verbeurt ieder 
die onrechtmatig aftrek van B.T.W.-belasting 
heeft genoten een administratieve geldboete 
gelijk aan het dubhe! van die belasting in zo
verre die overtreding niet is bestraft met toe
passing van art. 70, § 1, eerste lid, van dat wet
hoek. 

(2) Zie Cass., 20 juli 1979 (A.C., 1978-79, 
1340). 

(3) Niet gepubliceerd. 



Nr. 193 HOF VAN CASSATIE 425 

Overwegende dat eiser zijn voor- dragen in specien ontvangen hebben en 
ziening heeft beperkt tot de beslis- de fakturen voor voldaan afgetekend 
sing op civielrechtelijk gebied; hebben. Voor de terugvorderbare B.T.W. 

die hij diende aan te geven en die op 
Over het middel, afgeleid uit de schen- zijn rekening gestort werd en ten dele 

ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 geblokkeerd bleef, verklaart hij een 
van het Burgerlijk Wetboek, 74, 85, 89 schuldbekentenis voor 7,5 miljoen frank 
van het Wetboek van de Belasting over aan Noeyens te hebben overhandigd. Na 
de Toegevoegde Waarde, 63, 64 van het de gerezen moeilijkheden zou Noeyens 
Wetboek van Strafvordering en 97 van nog eens gekomen zijn. Naderhand zou 
de Grondwet, hij niet meer zijn opgedaagd. Gans deze 

gedetailleerde uitleg staat volledig in 
doordat het arrest, uitspraak doende tegenstrijd met de nu in conclusie ver

op de burgerlijke rechtsvordering inge- strekte uitleg. Beklaagde geeft geen en
steld door de Belgische Staat als burger- kele toelichting over de oorsprong en de 
lijke partij, de ten laste van eiser geleg- reden van deze tegenstrijdigheid ( ... ). BiJ" 
de feiten bewezen verklaart en beslist 
dat de B.T.W.-diensten ten onrechte aan gebrek aan enig stavingsstuk zijn de 

B.T.W.-aangifte tweede kwartaal 1974 en 
eiser 4.770.688 frank hebben terugge- de begeleidende brief als eenzijdige on
start, en dat de administratieve geldboe- bewezen bevestigingen te beschouwen, 
te slechts toegepast kon worden op het waarover beklaagde een tegenstrijdige 
bedrag van 69.694 frank, dat een ontdo- uitleg verschaft heeft », 
ken of in alle geval niet tijdig betaalde 
belasting uitmaakt en doordat het arrest terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
eiser veroordeelt om aan de Belgische bepaling enerzijds van artikel 74 van het 
Staat het bedrag van 4.770.658 frank + B.T.W.-wetboek, volgens hetwelk de 
139.388 frank, hetzij 4.910.046 frank, te strafvordering door het openbaar minis
betalen, verhoogd met de wettelijke inte- terie wordt uitgeoefend, en anderzijds 
resten en de gerechtelijke interesten, on- van artikel 85, § 1, van het B.T.W.-wet
der meer op grond van de overwegin- boek, luidens hetwelk - bij gebreke van 
gen: « waar (eiser) thans beweert dat voldoening van de belasting, interesten, 
alle betalingen in verband met deze ver- administratieve geldboeten en toebeho
handelingen in specien afgerekend wer- · ren - de met de invordering belaste 
den tussen Quaks en Noeyens, verklaar- ambtenaar een dwangbevel uitvaardigt, 
de hij integendeel aan de gerechtelijke dat uitvoerbaar is, behoudens verzet 
politie bij zijn ondervraging op 22 de- voor de bevoegde rechtbank overeen
cember 1977 dat de eerste betalingen komstig artikel 89 B.T.W.-wetboek, de 
van deze transacties gebeurden door de burgerlijke partijstelling voor de straf
bemiddeling van zijn bankinstelling, rechter van de Belgische Staat strekken
zijnde de Hannover Bank te Antwerpen. de tot het bekomen van een veroordeling 
In zijn verklaring op 23 april 1979 aan de van de beklaagde tot de ontdoken B.T.W. 
gerechtelijke politie afgelegd bevestigt en de administratieve geldboeten onont
hij opnieuw dat hijzelf slechts tussen is vankelijk is, vermits in het tegenoverge
gekomen in de eerste drie of vier trans- stelde geval de Belgische Staat de open
acties tussen Noeyens (Haage Import) en bare vordering, krachtens de artikelen 
Imps & C". Hij verklaart verder dat de 63 en 64 van het Wetboek van Strafvor
betalingen vanwege Imps & C" voor de dering, op gang zou kunnen brengen, 
navolgende transacties rechtstreeks ge- hetzij bij wijze van burgerlijke partijstel
regeld werden met Noeyens, hoewel de ling voor de onderzoeksrechter, hetzij in 
N.V. Academie Verbist nog steeds, al- voorkomend geval bij wijze van recht
thans op papier als uitvoerder van de streekse dagvaarding voor de strafrech
goederen optrad en hijzelf in het bezit ter, hetgeen in strijd zou zijn met het 
bleef - voor de vier of vijf laatste ver- vermelde artikel 74 van het B.T.W.-wet
richtingen - van doorslagen van faktu- boek dat de uitoefening van de openbare 
ren en uitvoerdokumenten. In verband vordering uitsluitend aan het openbaar 
met de betalingen Iicht hij zelfs nader ministerie toevertrouwt, zodat het arrest 
toe dat de op zijn rekening gestorte be- - door de burgerlijke partijstelling van 
dragen van 2.223.887 frank, 5.696.456 de Belgische Staat, in strijd met de aan
frank en 4.718.573 frank (samen gehaalde wetsbepalingen ontvankelijk en 
12.638.916 frank) betrekking hebben op gegrond te verklaren - schending in
de langs hem om afgerekende verrich- houdt van de artikelen 74, 85 en 89 van 
tingen. Noeyens die hem op regelmatige de wet van 3 juli 1969 houdende invoe
tijdstippen kwam bezoeken zou deze be- ring van het :B,T,W,-w~tbQek en, yan, de 
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artikelen 63 en 64 van het W etboek van 
Strafvordering; 

tweede onderdeel, ... 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerder, als 

burgerlijke partij, van eiser betaling 
vorderde van de bedragen die hem 
wegens aftrek van belasting on
rechtmatig werden uitgekeerd, en 
van de administratieve geldboete, 
gelijk aan het dubbel van de ontdo
ken of niet tij dig betaalde belasting; 
dat het arrest die vordering inwil
ligt, enerzijds, voor een bedrag van 
4.770.658 frank waarvan het vast
stelt dat, behoudens voor een door 
eiser zelf toegegeven bedrag van 
69.694 frank, het niet gaat om een 
overtreding van de verplichting de 
belasting te voldoen, maar aileen 
om een wederrechtelijk bekomen te
rugbetaling, nu § 1bis, ingevoegd in 
artikel 70 van het W etboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde door de wet van 27 decem
ber 1977, ten deze niet van toepas
sing is, en anderzijds, voor een be
drag van 139.388 frank, dit is een 
administratieve boete gelijk aan het 
dubbel van de ontdoken of in alle 
geval niet tijdig betaalde belasting 
ten belope van 69.694 frank; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 74 van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
W aarde, de strafvordering door het 
openbaar ministerie wordt uitgeoe
fend; dat, bij ontstentenis van een 
andersluidende bepaling, de burger
lijke partijstelling volgens de gewo
ne regels mogelijk is; 

Overwegende dat de loutere om
standigheid dat artikel 85 van het 
Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde W aarde aan de minis
ter van Financien bevoegdheid ver
leent om de verschuldigde belastin
gen, interesten, administratieve 
geldboeten en toebehoren, bij wijze 
van dwangbevel in te vorderen, 
daaraan geen afbreuk doet; 

Overwegende dat, nu het arrest 
vaststelt. dat de onrechtmatig gena
ten aftrek en de ermee gepaard 1 

gaande ontduiking of wanbetaling 
van belasting voortvloeien uit de 
door eiser gepleegde misdrijven, 
verweerder, krachtens de artikelen 
3 en 4 van de wet van 17 april Hl78 
houdende de voorafgaande titel V<tn 
het Wetboek van Strafvordering, bij 
wijze van burgerlijke partijstelling, 
voor de strafrechter een rechtsvor
dering tot herstel van de schade te
gen eiser kon instellen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
W at het tweede onderdeel be

treft : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Matthijs -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Gryse. 

Nr. 194 

2• KAMER - 27 november 1984 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 1 DECEMBER 1975, ARIT. 76.1 EN 
61.1.1° - DRAAGWIJDTE, 

De artt. 76.1 en 61.1.1° van het Wegver
keersreglement van 1 december 1975 
verbieden niet meerdere stopstrepen 
aan te brengen met betrekking tot een 
zelfde verkeersbord B5 of verkeers
licht, indien de plaatsgesteldheid zulks 
vereist; uit die bepalingen volgt dat, 
als meerdere stopstrepen op hetzelfde 
verkeerslicht betrekking hebben, de 
bestuurders die dat verkeerslicht nade
ren wanneer het op rood staat, moeten 
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stoppen zodra zij op de door hen ge
volgde rijbaan een van die stopstrepen 
ontmoeten. 

(LAMSENS, ROYALE BELGE N.V. T. DEBRUYNE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8861) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1984 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorderin
gen van de eisers tegen verweerder; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 61.1.1•, 76.1 van het 
Wegverkeersreglement, 418, 420 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het hof van beroep 
onbevoegd verklaart om kennis te ne
men van de civielrechtelijke vorderingen 
van de eisers op grond van de strafrech
telijke vrijspraak van verweerder en op 
grond van volgende overwegingen : 
« Blijkens de gegevens van het dossier 
was de fietser Lamsens de eerste stop
streep, weergegeven op de situatieteke
ning van de verbalisanten en gezien in 
zijn rijrichting, voorbijgereden, toen op 
dat ogenblik de verkeerslichten voor 
hem reeds op rood stonden. Overeen
komstig artikel 76.1 van het Algemeen 
Wegverkeersreglement had hij derhalve 
moeten stoppen voor deze eerste stop
streep. Het hierboven aangehaald artikel 
76.1 maakt immers geen onderscheid 
tussen een eerste of verdere stopstrepen. 
Beklaagde hoefde er zich niet aan te ver
wachten dat Lamsens inbreuk zou ple
gen op de voormelde wetsbepalingen. 
Door het plegen van die inbreuk vormde 
de fietser Lamsens een onvoorzienbare 
hindernis voor beklaagde, zodat het aan 
te nemen is datbeklaagde erdoor verrast 
werd en bij het oprijden van de rijbaan 
een aanrijding met die fietser niet meer 
heeft kunnen vermijden. Daaraan wordt 
geen afbreuk gedaan door het feit dat 
beklaagde uit een particuliere inrit 
kwam gereden. De tenlastelegging is 
diensvolgens niet bewezen gebleven », 

terwijl overeenkomstig artikel 61.1.1 • 
van het Wegverkeersreglement rood licht 
betekent dat het verboden is de stop
streep of, zo er geen stopstreep is, het 

verkeerslicht zelf, voorbij te rijden; over
eenkomstig artikel 76.1 van datzelfde re
glement een stopstreep gevormd door 
een witte doorlopende streep, haaks op 
de rand van de rijbaan aangebracht, de 
plaats aanduidt waar de bestuurders 
moeten stoppen ingevolge een verkeers
bord B5 of een verkeerslicht; overeen
komstig bovengenoemde artikelen het 
een bestuurder die een rood licht ont
moet, verboden is de stopstreep voorbij 
te rijden die het dichtst bij het verkeers
licht is aangebracht; een bestuurder die 
voor deze stopstreep een andere stop
streep ontmoet, deze andere stopstreep 
niet mag voorbijrijden, wanneer deze an
dere stopstreep op haar beurt vergezeld 
is van een verkeersbord B5 of een ver
keerslicht; het arrest derhalve niet zon
der miskenning van de bovengenoemde 
artikelen kon oordelen dat artikel 76.1 
van het Wegverkeersreglement geen on
derscheid maakt tussen eerste of verdere 
stopstrepen en dat eiser overeenkomstig 
artikel 76.1 had moeten stoppen voor de 
eerste stopstreep, vermits het arrest niet 
vaststelt dat die « eerste » stopstreep op 
zichzelf vergezeld was van een verkeers
bord B5 of een verkeerslicht, verschil
lend van dat nabij de « verdere » stop
streep; het arrest derhalve zijn beslissin
gen met betrekking tot de verantwoorde
lijkheid van eiser en met betrekking tot 
de verantwoordelijkheid van verweerder 
niet wettelijk verantwoordt en de artike
len 61.1.1•, 76.1 van het Wegverkeersre
glement, 418, 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat artikel 76.1 van 
het Wegverkeersreglement bepaalt: 
<< Een stopstreep gevormd door een 
witte doorlopende streep, haaks op 
de rand van de rijbaan aangebracht, 
duidt de plaats aan waar de bestuur
ders moeten stoppen ingevolge een 
verkeersbord B5 of een verkeers
licht »; dat naar luid van artikel 
61.1.1° van hetzelfde reglement 
<< rood licht betekent dat het verbo
den is de stopstreep of, zo er geen 
stopstreep is, het verkeerslicht zelf 
voorbij te rijden »; 

Overwegende dat derhalve de be
stuurders, die een rood licht nade
ren, moeten stoppen zodra ze op de 
door hen gevolgde rijbaan een stop
streep ontmoeten die op het bedoel
de verkeerslicht betrekking heeft; 
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dat de omstandigheid dat verderop 
nog een stopstreep voor het ver
keerslicht is aangebracht daaraan 
geen afbreuk doet; dat uit de bedoel
de artikelen niet kan worden afge
leid dat het een bestuurder die een 
rood licht ontmoet enkel verboden is 
de stopstreep voorbij te rijden die 
het dichtst bij het verkeerslicht is 
aangebracht; dat bedoelde artikelen 
nlet verbieden meerdere stopstrepen 
aan te brengen indien de plaatsge
steldheid het vereist; dat het vol
staat dat het duidelijk is dat de ver
scheidene stopstrepen op hetzelfde 
verkeerslicht betrekking hebben en 
het in dat geval niet vereist is dat 
de « eerste » stopstreep op zichzelf 
vergezeld is van een verkeerslicht 
verschillend van dat nabij de « ver
dere » stopstreep; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat de door eiser voorbijge
reden stopstreep betrekking had op 
een verkeerslicht dat op rood stond, 
zijn beslissing naar recht verant
woordt en geen der in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

HAAR BESCHIKKING GRONDT OP EEN VOOR 
KRITIEK VATBARE REDEN - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF DEZE TE VERVANGEN DOOR 
EEN RECHTSGROND DIE HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE VERANTWOORDT. 

2° WRAKING - STRAFZAKEN - COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE DIENT TE BESLISSEN OVER HET VER
ZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN 
GE'iNTERNEERDE - BESLISSING OVER DE 
01\TTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING 
TOT WRAKING VAN EEN LID VAN DE COMMIS
SIE EN VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE- OPTREDEN VAN DE 
GEWRAAKTE MAGISTRATEN. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - WRAKING - COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE 
DIENT TE BESLISSEN OVER HET VERZOEK 
TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GE'iNTER
NEERDE- BESLISSING OVER DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE VORDERING TOT WRAKING 
VAN EEN LID VAN DE COMMISSIE EN VAN 
EEN MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE- OPTREDEN VAN DE GEWRAAKTE 
MAGISTRATEN. 

1 • Indien het beschikkende gedeelte van 
de bestreden beslissing gegrond is op 
een voor kritiek vatbare reden (1) mag 
het Hoi deze vervangen door een 
rechtsgrond die het beschikkende ge
deelte wettelijk verantwoordt (2). 

2" en 3" Wanneer een gei'nterneerde ter 
terechtzitting van de commissie tot be
scherming van de maatschappij die 
dient te beslissen over zijn invrijheid
stelling, wraking van een lid van de 
commissie en van een magistraat van 
het openbaar ministerie heeft voorge
dragen zonder inachtneming van de 
bepaling van art. 835 Ger. W., kon de 
aldus gewraakte magistraat van het 
openbaar ministerie deelnemen aan de 

27 november 1984 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Boon, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat-ge
neraal - Advocaten: mrs. Simont en De 1-----------------
Bruyn. 

Nr. 195 

2• KAMER - 27 november 1984 

1° CASSATIE - TAAK VAN HET HOF -
STRAFZAKEN - BESTREDEN BESLISSING DIE 

(1) Ten deze was de bestreden beslissing g~
wezen door een commissie tot bescherming 
van de maatschappij die uitspraak diende te 
doen over de eventuele invrijheidstelling van 
een gei:nterneerde. Wanneer die commissies 
uitspraak doen over geschillen betreffende de 
individuele vrijheid, zijn zij eigenlijke gerech
ten [Cass., 21 jan. 1974 (A.C., 1974, 563), 28 nov. 
1978 (ibid., 1978-79, 359) en 20 nov. 1979 
(ibid., 1979-80, nr. 188)], zodat alsdan de wra
kingsprocedure, bepaald bij de artt. 828 en vlg. 
van het Gerechtelijk Wetboek, van toepassing 
is. 

(2) Zie Cass., 19 maart en 14 juni 1984 
(A.C., 1983-84, nrs. 412 en 591). 
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debatten die Jeiden tot de beslissing 
welke de wraking niet ontvankelijk 
verklaart en uitspraak doet over de 
grond van de zaak en kan het aldus 
gewraakte lid van de commissie deel
nemen aan die debatten en die beslis
sing (3). 

(MIERAS) 

ARREST 

(A.R. nr. 9159) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 oktober 1984 op 
verwijzing gewezen door de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis 
te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 5 juni 1984; 

Overwegende dat in het proces
verbaal van de terechtzitting van 1 
oktober 1984 van de commissie 
wordt vastgesteld dat eiser op 18 
september 1984, bij brief neergelegd 
ter terechtzitting van 18 september 
1984 van de commissie, de wraking 
heeft voorgedragen van de heer Van 
Nuffel, voorzitter van de commissie, 
en van mevrouw Sevens, eerste sub
stituut-procureur des Konings; dat 
genoemd proces-verbaal de verkla

de wetgeving, de onmogelijkheid 
van de verdere toepassing van de 
wet van 1 juli 1964 zou tot stand 
brengen wat zeker niet in de bedoe
ling van de wetgever ligt »; dat de 
beslissing vervolgens eisers verzoek 
. tot invrijheidstelling verwerpt en be
slist dat de internering van eiser zal 
worden voortgezet te Merksplas; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de wrakingsprocedure niet ontvan
kelijk wordt verklaard; 

Overwegende dat, ook al zou de 
commissie ten onrechte oordelen dat 
de wrakingsprocedure bepaald bij 
de artikelen 828 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek niet van 
toepassing is op de commissies tot 
bescherming van de maatschappij, 
de beslissing dat ten deze de wra
king niet ontvankelijk is, wettelijk 
verantwoord blijft, nu uit het voor
melde, niet van valsheid betichte 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 1 oktober 1984 van de commis
sie blijkt dat eiser de wraking niet 
heeft voorgedragen bij een ter grif
fie neergelegde akte, zoals artikel 
835 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt, doch bij een ter terechtzit
ting van de commissie neergelegde 
brief; 

ringen weergeeft waarbij de ge- II. In zoverre de voorziening ge
wraakte magistraten weigeren zich richt is tegen de beslissing waarbij 
van de zaak te onthouden; dat de eisers verzoek tot invrijheidstelling 
bestreden beslissing de wrakings- wordt verworpen : 
procedure niet ontvankelijk ver-

Overwegende dat de commissie, 
klaart op grond dat « de artikelen hoewel de gewraakte voorzitter, de 
837 en volgende van het Gerechte-
lijk Wetboek, gelet op de volledige heer Van Nuffel, aan de beslissing 
context van het GerechteliJ'k Wet- heeft deelgenomen, in de stand van 

de zaak vermocht te beslissen dat 
boek, slechts van toepassing zijn op de wraking niet ontvankelijk is en 
de rechtscolleges behorend tot de tevens vermocht uitspraak te doen 
rechterlijke organisatie, en de com- over eisers verzoek tot invrijheid
missie tot bescherming van de stelling; 
maatschappij hiertoe niet behoort; 
de introductie van de wraking in het Overwegende dat, wat de beslis
systeem van de huidige stand van sing op dat verzoek betreft, de sub
----------------1 stanti(He of op straffe van nietigheid 

(3) Zie Cass., 22 juni 1976 (A.C., 1976, 1192) 
en de noot, getekend E.K., alsook Cass., 20 
dec. 1977 (ibid., 1978, 482). 

voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
de inrichting wordt aangewezen 
waar eisers internering zal worden 
voortgezet : 

Overwegende dat tegen zodanige 
beslissing, die enkel een maatregel 
van uitvoering van de internering 
betreft, geen cassatieberoep open
staat; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het Hof geen 
acht slaat op de door eiser aan de 
voorzitter van deze kamer toegezon
den en door deze laatste op 19 no
vember 1984 ontvangen stukken die 
zich in een zelfde omslag bevonden, 
onder meer het stuk dragende als 
opschrift << aangifte en wraking » dat 
niet werd neergelegd als bepaald in 
artikel 835 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en de overige stukken, on
der andere het stuk dragende als 
opschrift << memorie van cassatie », 
die niet werden neergelegd overeen
komstig de bepalingen van artikel 
420bis, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Om die redenen, ongeacht eisers 
brieven van 15 oktober, 5 en 12 no
vember 1984 die, enerzijds, geen be
trekking hebben op de bestreden be
slissing en, anderzijds, onsamenhan
gend zijn, verwerpt de voorziening. 

27 november 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit

LANG VAN DE OPENBARE VEILIGHEID - BE
GRIP. 

Het wettelijk begrip openbare veiligheid 
wordt niet miskend door de rechter 
die, op grand van de concrete gege
vens van de zaak, beslist dat de voorlo
pige hechtenis van eiser in het belang 
van de openbare veiligheid is vereist, 
wegens het door de rechter vastgestel
de gevaar dat eiser, als hij in vrijheid 
werd gelaten, zich aan het gerecht zou 
onttrekken of het onderzoek zou 
dwarsbomen, met name door beinvloe
den van nag te ondervragen getuigen 
(1). (Artt. 1, 2 en 4 Wet Voorlopige 
Hechtenis.) 

(DE RIDDER) 

ARREST 

(A.R. nr. 9145) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1984 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 479, 480 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1, 2, 4 van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, gezegd artikel 2 gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 13 maart 1973, 
en 5.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, 

doordat het arrest het aanhoudingsbe
vel bevestigt dat op 26 september 1984 
tegen eiser verleend werd door de ka
mervoorzitter in het Hof van Beroep te 
Gent, aangewezen bij bevelschrift van de 
eerste voorzitter van gezegd hof van be-

ter - Verslaggever : de h. De Peuter - 1-----------------
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 196 

2" KAMER - 27 november 1984 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING - BE-

(1) Zie Cass., 4 mei 1983, A.R. nr. 2907, en 18 
aug. 1983, A.R. nr. 3112 (A.C., 1982-83, nrs. 488 
en 692); G. TIMMERMANS, Etude sur la detention 
preventive, 1978, biz. 65 tot 83; « Overwegingen 
bij de toepassing van de wet op de voorlopige 
hechtenis », plecht. openingsrede van proc.
gen. Krings, voor het Hof van 3 sept. 1984. 
Over het feit dat de onderzoeksgerechten op 
onaantastbare wijze in feite het gevaar beoor
delen dat een verdachte voor de openbare vei
ligheid oplevert, zie Cass., 21 april 1975 
(A.C., 1975, 931). Over de regel dat het Hof 
moet nagaan of de onderzoeksgerechten het 
wettelijk begrip belang van de openbare veilig
heid niet hebben miskend, zie Cass., 6 juli 
1853 (Bull. en Pas., 1953, I, 886). 
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roep om in de zaak van eiser het ambt 
van onderzoeksrechter waar te nemen, 
en zijn beslissing laat stoelen op de be
schouwing " dat de oordeelkundige rede
nen aangehaald in het aanhoudingsman
daat nog altijd van kracht zijn en dat 
het hof ze overneemt >>, welke beweerde 
oordeelkundige redenen erin bestonden 
te laten gelden dat het te vrezen was dat 
eiser zich zou onttrekken aan het verder 
onderzoek nu het zijn bedoeling was zich 
op 27 september naar Spanje te begeven, 
dat talrijke personen dienden verhoord 
te worden, zodat gevaar voor be'invloe
ding bestond mocht eiser in vrijheid blij
ven, dat de feiten, in acht nemende het 
beroep van eiser en zijn hoedanigheid 
van vervangend magistraat, buitenge
woon ernstig waren en het vertrouwen 
geschokt hadden dat rechtmatig in eiser 
had moeten kunnen gesteld worden, en 
dat deze gegevens eigen aan de zaak of 
aan de persoonlijkheid van eiser, ernsti
ge en uitzonderlijke omstandigheden uit
maakten die in het belang van de open
bare veiligheid de aanhouding van eiser 
vereisten, 

terwijl, eerste onderdeel, de eigen aan 
de zaak of aan de persoonlijkheid van ei
ser hoger aangehaalde redenen, in strijd 
met wat het aanhoudingsbevel van 26 
september 1984 verklaart, geen redenen 
zijn die de openbare veiligheid aanbelan
gen, waaruit volgt dat, gezien de krach
tens de artikelen 479 en 480 van het Wet
hoek van Strafvordering als onderzoeks
rechter optredende magistraat gehouden 
is de voorschriften van de artikelen 1 en 
2 van voormelde wet van 20 april 187 4 
na te leven, het aanhoudingsbevel van 26 
september 1984 de zoeven vermelde be
palingen van het Wetboek van Strafvor
dering en van de wet van 20 april 1874 
heeft geschonden, en meer bepaald arti
kel 1 van de wet van 20 april 1874, door 
eiser van zijn vrijheid te beroven om an
dere redenen dan die welke door gezegd 
artikel 1 zijn vereist, en artikel 2 van ge
zegde wet heeft geschonden door na te 
laten aan de zaak of aan de persoonlijk
heid van eiser eigen redenen te vermel
den welke de openbare veiligheid zouden 
aanbelangen, en waaruit verder volgt dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
aan wie het overeenkomstig de artikelen 
479 en 480 van het Wetboek van Straf
vordering behoorde eventueel het aan
houdingsbevel van 26 september 1984 te 
bevestigen, ten deze gezegde bevestiging 
niet mocht uitspreken zoals bedoeld in 
artikel 4 van voormelde wet van 20 april 
1874, gezien de onwettelijkheid waarme-

de het kwestieuze aanhoudingsbevei was 
behept, zodat het arrest, door gezegd 
aanhoudingsbevel te bevestigen en zulks 
te doen om geen andere redenen dan die 
van het aanhoudingsbevel, al de hier ver
melde bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering en van de wet van 20 
april 1874 schendt; 

tweede onderdeel, het arrest door het 
op onwettelijke redenen stoelend aan
houdingsbevel van 26 september 1984 te 
bevestigen en zulks te doen op grond 
van dezelfde onwettelijke redenen, arti
kel 5.1 van het hoger ingeroepen, op 4 
november 1950 te Rome ondertekend en 
door artikel 1 van de wet van 13 mei 
1955 goedgekeurd verdrag schendt: 

Overwegende dat het arrest het 
bevel tot aanhouding, dat op 26 sep
tember 1984 tegen eiser werd ver
leend, bevestigt op de overweging 
dat de oordeelkundige beweegrede
nen aangehaald in het bevel tot aan
houding nog altijd van kracht zijn 
en dat het hof van beroep ze over
neemt; 

Dat het bevel tot aanhouding, na 
vastgesteld te hebben dat eiser zijn 
verblijf in BelgH~ heeft, dat er ern
stige aanwijzingen van schuld be
staan en dat de feiten een correctio
nele gevangenisstraf van drie maan
den of een zwaardere straf ten 
gevolge kunnen hebben, overweegt: 
« dat de hierna vermelde gegevens 
eigen aan de zaak of aan de per
soonlijkheid van (eiser), ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden uit
maken die in het belang van de 
openbare veiligheid de aanhouding 
van (eiser) vereisen; dat namelijk te 
vrezen is dat hij zich zou onttrek
ken aan het verder onderzoek nu 
het zijn bedoeling was zich op 27 
september (1984) naar Spanje te be
geven; dat talrijke personen dienen 
verhoord te worden, zodat gevaar 
van be'invloeding bestaat mocht hij 
in vrijheid blijven; dat de feiten, in 
acht nemende zijn beroep en zijn 
hoedanigheid van plaatsvervangend 
magistraat, buitengewoon ernstig 
zijn en het vertrouwen geschokt 
hebben dat rechtmatig in hem had 
moeten kunnen gesteld worden »'; 



432 HOF VAN CASSATIE Nr. 197 

Overwegende dat de rechter het 
begrip openbare veiligheid niet mis
kent met te oordelen dat, gelet op 
de concrete gegevens van de zaak, 
de voorlopige hechtenis van eiser 
vereist is in het belang van de open
bare veiligheid, wegens het door 
hem vastgestelde gevaar dat eiser, 
moest hij in vrijheid gelaten wor
den, zich aan het gerecht zou ont
trekken of het onderzoek dwarsbo
men, namelijk door beYnvloeding 
van nog te ondervragen getuigen; 

Dat de rechter door die redenge
ving zijn beslissing, overeenkomstig 
de artikelen 2 en 4 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis en zonder de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen te schen
den, naar recht verantwoordt en re
gelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
titHe 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. 

27 november 1984- 2' kamer- Voor
zitter : de h. Boon, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Holsters -
Gelijkluidende conclusie van de h. De
clercq, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Bayart. 

Nr. 197 

2' KAMER - 28 november 1984 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
RECHTSMACHT - OMVANG - BETWISTING 

U!TGESLOTEN DOOR CONCLUSIE VAN DE PAR
TIJEN - GEEN RECHTSMACHT. 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - RECH
TER MAG DE GRENZEN VAN HET BIJ HEM 
AANHANGIG GEMAAKT GESCHIL NIET 
OVERSCHRIJDEN - BEGRIP. 

3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - RECH
TER MAG DE GRENZEN VAN HET BIJ HEM 
AANHANGIG GEMAAKT GESCHIL NIET 
OVERSCHRIJDEN - BEGRIP. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER

LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE -
BESLISSING DIE OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITELIJKE GEGEVENS DAARMEE STRIJDIGE 
OF ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE 
CONCLUSIE VERWERPT - BESL!SSING REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEED 

1" Bij de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvordering is de strafrechter wel
iswaar niet gebonden door het ak
koord tussen de partijen over het be
staan van een oorzakelijkheidsverband 
tussen het onrechtmatige feit en de 
schade wanneer dat verband noodza
kelijk met het misdrijf samenhangt, 
maar kan hij tach, wanneer het enkel 
gaat over het bedrag van de schade
vergoeding, geen geschil opwerpen dat 
de partijen in hun conclusie hadden 
uitgesloten (1). 

2" Art. 1138, 2", Ger. W. en het beginsel 
van de autonomie van de procespar
tijen worden geschonden door de 
rechter die het bedrag van schade uit 
onrechtmatige daad vaststelt op een 
lager bedrag dan waarover de partijen 
het eens waren geworden. 

3" Art. 1138, 2", Ger. W. en het beginsel 
van de autonomie van de procespar
tijen worden niet geschonden door het 
arrest dat het vertrekpunt van de ver
goedende rente verschuldigd op scha
devergoeding vaststelt op een latere 
datum dan de eiser heeft voorgesteld 
zonder dat de verweerder die datum 
betwist, wanneer in de conclusie van 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1981, A.R. nr. 1743 
(A.C., 1981-82, nr. 115) en de noot 2, en Cass., 
21 jan. 1983, A.R. nrs. 3687 en 3710 
(ibid., 1982-83, nr. 295). 
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de verweerders niet werd uitgesloten 
dat de rente op een andere wijze kon 
worden berekend ingeval oak het be
drag van de schadevergoeding op een 
andere wijze werd bepaald. 

4" Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die op grand van bepaal
de feitelijke gegevens daarmee strijdi
ge of andere feitelijke gegevens van de 
conclusie verwerpt (2). (Art. 97 Gw.) 

(UNGOLO T. BLAIMONT, GROEP VERENIGDE 
PROVINCIEN-OCEAN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3740) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1984 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen uit
spraak doet; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging en van 
het beschikkingsbeginsel, 

doordat het arrest de vordering tot 
schadeloosstelling wegens derving van 
het vakantiegeld voor de vakantie dienst
jaren 1973 en 1974 niet gegrond ver
klaart op grond dat « het vakantiegeld 
valt onder het begrip loon en een percen
tage (14 percent) vertegenwoordigt van 
het in de loop van het vorige dienstjaar 
verdiende loon, vermeerderd met een 
fictief loon voor de inactiviteitsdagen die 
met gewerkte dagen worden gelijkge
steld (ziekte, ongeval), hetgeen ten deze 
het geval is » en dat « het vakantiegeld 
in elk geval verschuldigd is ofwel door 
de werkgever (bediendenstelsel), ofwel 
door het vakantiefonds ofwel door de 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (stel
sel voor de arbeiders): de toepassing van 
die wettelijke regels het bestaan vereist 
van een arbeidsovereenkomst die de ver
plichting doet ontstaan; die regels niet 
van toepassing zijn op de gevolgen van 
een onrechtmatige daad », 

terwijl verweerder, beklaagde, geen 
conclusies had ingediend; verweerster, 
die vrijwillig in het geding was tussenge
komen, zich in haar op 21 december 1982 

(2) Cass., 26 feb. 1980 ·(A. C., 1979-80, 775). 

neergelegde conclusie van hoger beroep 
beperkte tot de vermelding dat zij 
« reeds akkoord was gegaan met een 
vergoeding van 20.000 frank voor de der
ving van het vakantiegeld in 1972-1973 
(in werkelijkheid voor de dienstjaren 
1973 en 1974); dat nochtans er moet op 
worden gewezen dat dit bedrag reeds be
grepen is in het bedrag van 205.047 
frank op basis waarvan, na aftrek van 
verschillende uitkeringen, de derving tij
dens de periodes van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid, op 35.948 frank werd 
vastgesteld »; de partijen eenzijdig de 
rechten en verweermiddelen bepalen die 
zij voor de rechter menen te moeten 
aanvoeren; de rechter een vordering niet 
mag verwerpen op grond van een middel 
dat de partijen niet voor hem hadden 
aangevoerd en waaromtrent zij niet zijn 
gehoord; het arrest, nu het zonder de 
heropening der debatten te bevelen de 
vordering van eiser afwijst op grond van 
een middel dat niet was voorgedragen 
door beklaagde of de vrijwillig tussenge
komen partij, het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging alsook het be
schikkingsbeginsel miskent: 

Overwegende dat het middel de 
bestreden beslissing niet verwijt te 
hebben beslist dat het vakantiegeld 
in elk geval aan eiser verschuldigd 
was krachtens de wet, maar de 
rechtsvordering van eiser op dat 
punt te hebben afgewezen op grond 
van een middel dat de verweerders 
niet hadden opgeworpen; 

Overwegende dat de strafrechter, 
bij de uitspraak over de civielrechte
lijke vordering, niet gebonden is 
door het akkoord van de partijen 
over het bestaan van een oorzake
lijk verband tussen de onrechtmati
ge daad en de schade, wanneer die 
band noodzakelijkerwijze uit het 
misdrijf voortvloeit; 

Overwegende evenwel dat, nu het 
geschil ten deze enkel betrekking 
had op het bedrag van de eventueel 
verschuldigde schadeloosstelling, het 
hof van beroep niet een betwisting 
mocht opwerpen die niet bleek uit 
de conclusies van de partijen; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikell138, 2", van het 
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Gerechtelijk Wetboek en van het be
schikkingsbeginsel, 

doordat het arrest de materiele schade 
ten gevolge van de tijdelijke arbeidson
geschiktheid raamt op 50.000 frank en de 
vordering tot toekenning van een vergoe
ding wegens derVing van het vakantie
geld afwijst, 

terwijl verweerder, beklaagde, de uit 
dien hoofde ingestelde vorderingen niet 
betwistte; de vrijwillig tussengekomen 
partij in haar op 21 december 1982 voor 
de appelrechter neergelegde conclusie, 
zoals in eerste aanleg, een bedrag van 
60.948 frank aanbood als vergoeding zo
wel wegens de uit de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid voortvloeiende materiiHe 
schade als wegens de derving van het 
vakantiegeld; . de partijen zich akkoord 
hadden verklaard met een bedrag van 
minimum 60.948 frank, zodat het arrest 
het schadebedrag voor de twee bovenge
noemde posten niet kon verlagen tot 
50.000 frank; de rechter immers uit
spraak moet doen binnen de grenzen 
van de betw.isting, zoals ze door de par
tijen zijn vastgesteld; het arrest, derhal
ve door aldus te beslissen, artikel 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het 
beschikkingsbeginsel schendt : 

. Overwegende dat uit de door ver
weerster nee~gelegde conclusie van 
hoger. beroep blijkt dat zij als ver
goeding wegens de door eiser tij
dens de periodes van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid geleden mate
riele schade het bedrag van 60.948 
frank heeft voorgesteld, waarin de 
bij dezelfde conclusie op 20.000 
frank geraamde vergoeding wegens 
derving van het vakantiegeld begre
pen was; 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het niet wettig heeft kun
nen beslissen, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, 
dat eiser geen aanspraak kon rna
ken op een vergoeding wegens der
ving van dat vakantiegeld niet zon
der de in het tweede middel vermel
de wetsbepaling te schenden, « het 
bedrag tot vergoedirig van de mate
riele schade ten gevolge van de tij
delijke arbeidsongeschiktheid » kon 
ramen op 50.000 frank; 

Dat het middel gegrond is; 

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

doordat het arrest, bij de uitspraak 
over de tijdens de periodes van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid geleden morele 
schade, beslist dat « gelet op het leed dat 
hij heeft moeten doorstaan zowel inge
volge het letsel als tijdens het wegnemen 
van de prothese, en gelet op de duur en 
het percentage van de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid, die schade naar billijk
heid op het bedrag van 125.000 frank 
moet worden geraamd », 

terwijl eiser in zijn conclusie voor de 
appelrechter betoogde dat die schade op 
het bedrag van 314.337 frank 50 centiem 
moest worden geraamd, gelet niet alleen 
op het leed of de doorstane lichamelijke 
pijnen, maar gelet eveneens « op het 
zeer pijnlijke gevoel dat zijn intellectuele 
vermogens achteruit gegaan waren » tij
dens de periodes van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid, en omstandig de feite
lijke gegevens uiteenzette die aan de 
basis lagen van dat gevoel; het arrest, 
met de bovengenoemde grond, niet ant
woordt op het middel dat zich op dat ge
voel beroept en derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest in de 
door het middel overgenomen ver
meldingen de feitelijke gegevens 
aangeeft waarop het zich baseert 
om de door eiser tijdens de periodes 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
geleden morele schade te ramen op 
het bedrag van 125.000 frank; 

Dat het aldus antwoordt op de 
conclusie waarin eiser andere of 
daarmee strijdige feitelijke gege
vens aanvoerde; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het be
schikkings beginsel, 

doordat het arrest, na de materii:\le 
schade ten gevolge van de blijvende ar
beidsongeschiktheid op het bedrag van 
400.000 frank, de morele schade ten ge
volge van die arbeidsongeschiktheid op 
het bedrag van 125.000 frank en de es
thetische schade op 10.000 frank te heb
ben geraamd, beslist dat de eerste twee 
bedragen moeten worden « verhoogd met 
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de compensatoire gerechtelijke interes
ten met ingang van de naar billijkheid 
vastgestelde datum van 1 januari 1981 », 
en dat het derde bedrag met dezelfde in
teresten moet worden verhoogd met in
gang van 1 januari 1978, 

terwijl eiser de compensatoire interes
ten op de bedragen tot vergoeding van 
de schade ten gevolge van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van 
de esthetische schade, wilde doen ingaan 
vanaf de consolidatiedatum, namelijk 
vanaf 1 januari 1978; beklaagde die vor
dering niet betwistte; de vrijwillige tus
sengekomen partij die als vergoeding 
voor de materi~He en morele schade ten 
gevolge van de blijvende arbeidsonge
schiktheid, met inbegrip van de esthe
tische schade, het bedrag van 225.000 
frank aanbood, betoogde dat de interes
ten op dat bedrag moesten worden bere
kend met ingang van 1 januari 1978; de 
partijen zodoende akkoord gingen om de 
interesten op de voor die drie schadepos
ten toegekende bedragen of in elk geval 
de interesten op het bedrag van 225.000 
frank, te doen ingaan op 1 januari 1978; 
het arrest derhalve niet zonder schen
ding van artikel 1138, 2•, van het Gerech
telijk Wetboek en niet zonder misken
ning van het beschikkingsbeginsel kon 
beslissen dat de interesten op de bedra
gen van 400.000 en 125.000 frank zouden 
lopen vanaf 1 januari 1981 : 

Overwegende dat eiser in zijn 
aanvullende conclusie van hoger be
roep had gevraagd dat hem als ver
goeding voor de materii:He schade 
ten gevolge van zijn blijvende ge
deeltelijke arbeidsongeschiktheid 
een volgens de kapitalisatiemethode 
berekend bedrag van 2.082.187 
frank, voor zijn morele schade ten 
gevolge van die ongeschiktheid een 
bedrag van 150.000 frank en voor de 
esthetische schade een bedrag van 
25.000 frank zouden worden toege-. 
kend en dat het totaalbedrag zou 
worden verhoogd met de compensa
toire interesten met ingang van 1 ja
nuari 1978; 

Overwegende dat het arrest, t1a de 
conclusie van eiser te hebben ver
worpen, de materiEHe schade « ex 
aequo et bono» raamt op het bedrag 
van 400.000 frank, verhoogd met 
« de compensatoire gerechtelijke in
teresten met ingang van de naar bil-

lijkheid gekozen datum van 1 janua
ri 1981 », de morele schade ten 
gevolge van de blijvende arbeidson
geschiktheid begroot op het bedrag 
van 125.000 frank, verhoogd met de
zelfde interesten met ingang van de
zelfde datum en de esthetische scha
de raamt op het bedrag van 10.000 
frank << verhoogd met de compensa
toire gerechtelijke interesten met in
gang van 1 januari 1978 >~; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het aldus de interesten op de ver
goeding wegens de niateriele en mo
rele schade doet ingaan op de 
<< naar billijkheid gekozen » datum 
van 1 januari 1981, eeri gedeelte van 
de vordering afwij st en geen · uit
spraak doet over een betwisting die 
niet aan het hof van beroep was 
voorgelegd; 

Dat immers verweerder geen con
clusie had genomen; dat verweerster 
in haar conclusie van hoger beroep 
weliswaar niet had betwist dat de 
interesten konden ingaan vanaf 1 
januari 1978, maar hieraan de voor
waarde had verbonden dat, zoals de 
eerste rechter had beslist, de mate

. riele en de morele schade ten gevol
ge van de blijvende gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid, alsook de es
thetische schade zouden worden sa
mengevoegd en dat voor die schade
posten te zamen een totaalbedrag 
van 225.000 frank zou worden toege
kend; dat die conclusie de mogelijk
heid niet uitsloot dat de interesten 
gebeurlijk op een andere manier 
zouden worden berekend indien de 
schadevergoeding anders zou wor
den vastgesteld; 

Dat het middel niet kan worden. 
aangenomen; 

Om die reden~n, yernietigt het be
streden arrest, ·in zoverre het niet 
ingaat op de eis tot toekenning van 
een vergoeding wegens derving van 
het vakantiegeld voor de dienstjareh 
1973 en 1974 en de materiele schade 
ten gevolge' van de tijdelijke ar-
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beidsongeschiktheid raamt ·op het 
bedrag van 50.000 frank; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd,e arrest; ver
oordeelt eiser in de helft van de kos
ten van zijn voorzieping; laat de 
overige helft ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

28 november 1984 - 2". kamer - Voor-

(CORDONNIER T. COLINET) 

(A.R. nr. 3670) 

28 november 1984 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens - Verslaggever : 
de h. Ghislain - Gelijkluidende conclu
sie van mevr. Liekendael, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Hanquet. 

zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende Nr 199 
conclusie van de h. Ballet, advocaat-ge- · 
neraal - Advocaten : mrs. Dassesse en 
De Bruyn. . 2" KAMER - 28 november 1984 

Nr. 198 

2" KAMER - 28 november 1984 

1° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- OVERMACHT - BEGRIP. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN- RECHTVAARDIGINGSGROND - OVER
MACHT- VASTSTELLINGEN VAN DE FEITEN
RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
- AFLEIDING IN RECHTE - TOEZICHT VAN 
HET HOF. 

1° Overmacht kan enkel voortvloeien uit 
een gebeurtenis buiten 's mensen wil 
die door deze wil niet kon worden 
voorzien of vermeden (1). 

2° Het Hoi van Cassatie gaat na of uit 
de door de feitenrechter op onaantast
bare wijze vastgestelde feiten en om
standigheden in rechte overmacht valt 
af te leiden (2). (Impliciet.) 

Nota's arrest nr. 198 : 

(1) Cass., 25 juni 1956 (Bull. en Pas., 1956, I, 
1176), 15 dec, 1969 (A.C., 1970, 371) en 10 april 
1979 (ibid., 1978-79, 951). 

(2) Cass., 10 april 1979, vermeld in de vorige 
noot; zie Cass., 20 april 1982, A.R. nr. 7240 
A.C., 1981-82, nr. 486). 

1° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - BESTUURDER DIE LINKS WIL AF
SLAAN OP EEN KRUISPUNT - TOEPASSE
LIJKE REGEL. 

2° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - WEGVERKEERSREGLEMENT, ART. 
19.3.3° - VERPLICHTING TEGENLIGGERS TE 
LATEN VOORGAAN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - WEGVERKEER -
FOUT BEGAAN DOOR EEN BESTUURDER -
OMSTANDIGHEID DIE OP ZICHZELF HET BE
STAAN VAN EEN FOUT VAN EEN ANDERE BE
STUURDER NIET UITSLUIT. 

1o De beweging om links af te slaan ten 
einde de rijbaan te verlaten, valt onder 
art. 19 Wegverkeersreglement 1975 en 
niet onder art. 12.4 van dat reglement, 
zelfs indien de bestuurder de voor
schriften van het eerstgenoemde arti
kel niet in acht neemt (1). 

2o De verplichting van art. 19.3.:1' Weg
verkeersreglement 1 dec. 1975, dat de 
bestuurder die links afslaat, voorrang 
moet verlenen aan de tegenligger, ver
eist niet dat het verkeer van die tegen
ligger normaal geschiedt (2), mits hij 

Nota's arrest nr. 199 : 

(1) Cass., 23 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 128). 

(2) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 691) en 
de noot 2. 
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geen onvoorzienbare hindernis vormt 
(3). 

3° Uit de enkele omstandigheid dat een 
bij een verkeersongeval betrokken be
stuurder een fout heeft begaan die in 
oorzakelijk verband staat met dat on
geval, valt niet wettig af te leiden dat 
er geen fout van een andere bestuur
der is aangetoond die met dat ongeval 
een oorzakelijk verband vertoont (4). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(LEGRAND T. BERGER) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3723) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 mei 1984 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door verweerster ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

II. Op het overige van de voorzie
ning: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 5, 10,1.1°, 12.2, 12.4, 
19.3 en 61.1.2° en 3• van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doordat het vonnis, enerzijds, na ver
weerster op strafrechtelijk gebied te heb
ben vrijgesproken, de rechtbank niet be
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de door eiser tegen verweerster ingestel
de civielrechtelijke vordering en, ander
zijds, eiser tot een geldboete van 50 
frank veroordeelt en hem op burgerlijk 
gebied veroordeelt om aan verweerster 
een provisionele vergoeding van een 
frank te betalen, op grond dat verweer
ster rijdt op de « route de la Basse Sam-

(3) Cass., 5 jan. 1984, A.R. nr. 3974 
(A.C., 1983-84, nr. 232). 

(4) Zie Cass., 27 okt. 1981, A.R. nr. 6690 
(A.C., 1980-81, nr. 142) en 3 april 1984, A.R. 
nr. 8424 (ibid., 1983-84, nr. 444). 

bre », dat ze, wanneer de verkeerslichten 
op groen springen, bij het oprijden van 
het kruispunt afslaat naar links ten op
zichte van haar rijrichting; verweerster, 
terwijl de lichten op oranjegeel stonden 
voor het verkeer in de richting Charle
roi-Gilly, haar weg vervolgt en wordt 
aangereden door het voertuig van eiser; 
dat laatstgenoemde toegeeft de oranjege
le verkeerslichten te zijn voorbijgereden 
en daarna niet te hebben geremd uit 
vrees dat hij, gezien de weersomstandig
heden, zou gaan slippen; dat de verkla
ring voor het ongeval moet worden ge
zocht in het feit dat eiser het kruispunt 
is opgereden op het ogenblik dat de lich
ten voor hem op oranjegeel stonden; dat 
zijn fout bestaat in een gebrek aan voor
zichtigheid; dat hij vaart had moeten 
minderen bij het zien van de groene ver
keerslichten, die immers op oranjegeel 
konden springen; dat er trouwens geen 
voertuigen achterop kwamen; dat hij 
zelfs als hij aan de stopstreep niet had 
kunnen stoppen, dan nog over voldoende 
afstand beschikte om te stoppen alvo
rens het eigenlijke kruispunt over te ste
ken, dat immers uit de aanwijzingen van 
de situatietekening blijkt dat de afstand 
tussen de stopstreep en de denkbeeldige 
verlenging van de « chaussee de Montig
nies » ongeveer 18 meter bedraagt; dat 
bijgevolg het ten laste van verweerster 
in aanmerking genomen feit niet bewe
zen is en dat op burgerlijk gebied eiser 
volledig aansprakelijk is voor het onge
val, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, verweerster die op 

het kruispunt stilstond voor het door ei
ser gevolgde stuk weg van de « chaussee 
de la Basse Sambre •, haar voertuig op
nieuw in beweging heeft gebracht, zon
der de komst van eiser te hebben opge
merkt, en de rijbaan is overgestoken; die 
onoplettendheid moet worden beschouwd 
als een fout aan de zijde van verweer
ster die bovendien, gelet op het feit dat 
ze haar voertuig in beweging bracht en 
een rijbaan overstak, voorrang diende te 
verlenen aan eiser (schending van de ar
tiekelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 12.4 en 19.3.3° van het konink
lijk besluit van 1 december 1975) : 

Over het eerste onderdeel: 

Over het tweede onderdeel: 
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Over het derde onderdeel: 

Overwegende dat uit het vonnis 
blijkt dat verweerster met haar wa
gen naar links is afgeslagen op een 
kruispunt waar het verkeer door 
ve.r;keerslichten werd geregeld, op 
het ogenblik dat eiser naderde uit 
de tegenovergestelde richting, en 
dat zij werd aangereden door dat 
voertuig dat de oranjegele verkeers
lichten was voorbijgereden; 

Overwegende dat de rijbeweging 
waarbij de bestuurder naar links af
slaat om de rijbaan te verlaten, valt 
onder toepassing van artikel 19 van 
het Wegverkeersreglement en niet 
van artikel 12.4 van genoemd regle
ment; 

Dat, derhalve, dit onderdeel van 
het middel, in zoverre het de schen
ding van artikel 12.4 aanvoert, faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, uit de bovenaangehaalde vast
stellingen van het vonnis blijkt dat 
verweerster de door artikel 19.3.3° 
van het Wegverkeersreglement aan 
de linksafslaande bestuurder opge
legde verplichting om voorrang te 
verlenen aan de tegenliggers op de 
rijbaan die hij gaat verlaten, niet in 
acht heeft genomen; dat die ver
plichting niet onderworpen is aan 
de voorwaarde dat de voorrangge
rechtigde bestuurder normaal rijdt, 
voor zover hij geen niet te voorziene 
hindernis oplevert; 

Overwegende dat het vonnis uit 
de enkele omstandigheid dat eiser 
door een oranjegeel verkeerslicht 
voorbij te rijden een fout in oorza
kelijk verband met het litigieuze on
geval had begaan, niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat hij volledig 
aansprakelijk was voor het ongeval 
en dat verweerster geen fout in oor
zakelijk verband met dat ongeval 
had begaan; dat de fout van een be
stuurder immers de fout van een an
der bestuurder niet uitsluit; 

Dat dit onderdeel in dat opzicht 
gegrond is; 

Overwegende dat, wat de beslis
sing op de tegen eiser ingestelde 

strafvordering betreft, de· substantie
le of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be
slissing op de door verweerster inge
stelde civielrechtelijke vordering; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiser de vernieti
ging meebrengt van de overige, door 
dezelfde onwettigheid aangetaste 
burgerlijke beschikkingen van het 
vonnis, met inbegrip van de beschik
kingen waartegen eiser geen ont
vankelijke voorziening kon instel
len, en zulks ondanks de afstand die 
niet geldt als berusting; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening, 
in zoverre ze gericht is tegen de be
slissing op de door verweerster te
gen eiser ingestelde civielrechtelijke 
vordering; vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet over de door en tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen, behalve in zoverre het beslist 
dat eiser een fout heeft begaan 
waarvoor hij aansprakelijk is; ver
werpt de voorziening voor het overi
ge; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt verweerster en ei
ser, ieder van hen, in de helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperk
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

28 november 1984 - 2• kan:cr - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard, afdelingsvoor
zitter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten · mrs. Houtekier en Bayart. 
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Nr. 200 

2• KAMER - 28 novemb~r 1984 

1° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - BESTUURDER DIE LINKS OF RECHTS 
WIL AFSLAAN OP EEN KRUISPUNT- TOEPAS
SELIJKE REGELS. 

2° WEGVERKEER - ART. 12.3.l.A WEGVER
KEERSREGLEMENT - VOORRANG - BEGRIP. 

3° WEGVERKEER - ART. 12.4 WEGVER

KEERSREGLEMENT - VOORRANG - BEGRIP. 

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE FOUTEN 
VAN TWEE PERSONEN - IEDER VAN HEN 
T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN TOT VOL
LEDIGE SCHADEVERGOEDING. 

1° De beweging om links of rechts af te 
slaan ten einde de rijbaan te verlaten 
of om zijn voertuig aan de linkerzijde 
van de rijbaan op te stellen, valt onder 
art. 19 en niet onder art. 12.4 van het 
Wegverkeersreglement (1). 

2° Art. 12.3.1.a Wegverkeersreglement, 
krachtens hetwelk de bestuurder voor
rang moet verlenen aan iedere be
stuurder die rijdt op de openbare weg 
of de rijbaan die hij oprijdt, wanneer 
hij uit een openbare weg of een rij
baan met een verkeersbord BS (stop) 
komt, verplicht de bestuurder die een 
kruispunt oprijdt, na gestopt te hebben 
voor een verkeersbord BS, voorrang te 
verlenen met name aan iedere be
stuurder die op dat kruispunt naar 
links afslaat. 

3° Art. 12.4 Wegverkeersreglement, 
krachtens hetwelk de bestuurder die 
een maneuver wil uitvoeren, bijvoor
beeld zijn voertuig opnieuw in bewe
ging brengen, voorrang moet verlenen 
aan de andere weggebruikers, ver
plicht de bestuurder die een kruispunt 
oprijdt, na gestopt te hebben voor een 
verkeersbord BS (stop), voorrang te 
verlenen, met name aan iedere be
stuurder die op dat kruispunt naar 
links afslaat. 

(1) Zie vong arrest A.R, nr, 3723, nr, 199, 

4° Wanneer door de samenlopende lou
ten van verscheidene personen schade 
is veroorzaakt is ieder van hen t.a. v. 
de benadeeld~ gehouden tot volledige 
schadevergoeding (2). (Artt. 1382, 1383 
B.W.) 

(PICARD T. ANSSEAU, LESTRADE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 3853) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1984 in hog.er 
beroep gewezen door de Correctw
nele Rechtbank te Bergen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand .. 
wet 1382 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 12:4, 14.1, 19.1, 19.3.3", 19.4 en 
61.1.1° van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis eiser op 
de strafvordering veroordeelt tot een 
geldboete van 50 frank en hem op de ci
vielrechtelijke vorderingen veroordeelt 
om aan de burgerlijke partij Marie Ans
seau het provisionele bedrag van 15.002 
frank en aan de burgerlijke partij Thier
ry Lestrade het bedrag van 21.513 frank 
te betalen, op grand dat uit geen enkel 
dossiergegeven met zekerheid kan wor
den opgemaakt wie van de twee bestuur
ders het eerst zijn voertuig opnieuw in 
beweging heeft gebracht; dat deze vraag 
evenwel niet hoeft te worden onderzocht 
aangezien het ten deze niet gaat om 
twee bestuurders die bijna tegelijkertijd 
maneuvers uitvoeren in de zin van arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement; 
dat weliswaar niet kan worden betwist 
dat eiser door zijn voertuig opnieuw in 
beweging te brengen na te hebben ge
stopt voor het verkeersbord B5 dat ge
plaatst was op de kruising van de prive
weg (waarop hij reed) en de weg, een 
maneuver uitvoerde in de zin van artikel 
12.4 van het Wegverkeersreglement, dat 

(2) Cass., 18 feb. 1983, A.R. nr. 3607 
(A.C., 1982-83, nr. 346) en 5 sept. 1984, A.R. 
nr 3l'i48, supra. nr 8. 
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er echter geen gronden bestaan om te 
beslissen dat Marie Ansseau die over
eenkomstig de voorschriften van artikel 
19 van het Wegverkeersreglement naar 
links afsloeg, ofschoon ze haar rijbewe
ging enkele ogenblikken heeft moeten 
onderbreken om doorgang te verlenen 
aan tegenliggers, geen maneuver uitvoer
de in de zin van artikel 12.4 toen ze haar 
voertuig opnieuw in beweging bracht om 
haar rijbeweging te voltooien; dat im
mers de rijbeweging waarbij de bestuur
der naar links of naar rechts afslaat om 
de rijbaan waarop hij rijdt te verlaten, 
meer in het bijzonder onder de toepas
sing valt van artikel 19 en niet van arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement; 
dat derhalve de uitvoering van die rijbe
weging enkel mag worden beoordeeld 
aan de hand van die wettelijke bepaling; 
dat ten deze Ansseau die in het midden 
van het kruispunt stond, slechts voor
rang diende te verlenen aan de overige 
weggebruikers, in zoverre dat vereist 
was door artikel 19.3.3", namelijk aan de 
tegenliggers op de rijbaan die zij ging 
verlaten; dat zij, na haar rijbeweging en
kele ogenblikken te hebben onderbroken 
om aan die verplichting te voldoen, haar 
weg mocht vervolgen zonder nog voor
rang te moeten verlenen aan bestuur
ders die in andere richtingen reden, daar 
de naleving van al de voorschriften van 
artikel 19 die gelden voor de linksaf
slaande bestuurder haar ontsloeg van de 
door artikel 12.4 opgelegde voorrangsver
plichting; dat daarentegen eiser, die een 
maneuver uitvoerde door zijn voertuig 
opnieuw in beweging te brengen, luidens 
artikel 12.4 verplicht was voorrang te 
verlenen aan aile weggebruikers en in
zonderheid aan de verweerster Ansseau 
die v66r hem reglementair naar links af
sloeg op het kruispunt dat hij opreed, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweer
ster Ansseau, nu ze in het midden van 
het kruispunt stilstond voor de lichten 
die op rood gesprongen waren voor het 
verkeer uit de richting vanwaar zij 
kwam, pas nadat de lichten opnieuw 
groen geworden waren voor het verkeer 
uit die richting, reglementair haar voer
tuig opnieuw in beweging mocht bren
gen; verweerster, nu zij naar links af
sloeg, ofschoon de lichten voor het 
verkeer uit de richting vanwaar zij 
kwam nog op rood stonden en zonder te 
stoppen voor eiser die intussen het 
kruispunt was opgereden en reglemen
tair reed in de door de groene verkeers
lichten opengestelde richting, een fout 
heeft begaan en verantwoordelijk is voor 

het ongeval (schending van de artikelen 
14.1, 19.1, 19.3.3', 19.4, 61.1.1" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek}; 

tweede onderdeel, het onderzoek van 
de vraag wie van beide bestuurders, de 
eiser Picard of de verweerster Ansseau, 
het eerst zijn voertuig opnieuw in bewe
ging heeft gebracht, ten deze niet zonder 
belang is; eiser immers uitdrukkelijk be
toogde dat hij het kruispunt was opgere
den op het ogenblik dat verweerster 
daar nog stilstond; verweerster in die 
omstandigheden door haar voertuig op
nieuw in beweging te brengen en het 
kruispunt af te rijden, ofschoon de lich
ten op rood stonden voor het verkeer uit 
de richting vanwaar zij kwam, een fout 
heeft begaan die het litigieuze ongeval 
heeft veroorzaakt (schending van de arti
kelen 12.4, 14.1, 19.1, 19.3.3", 19.4, 61.1.1" 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, eiser in zijn conclusie 
voor de appelrechter uitdrukkelijk be
toogde dat uit de plaats van de schade 
blijkt dat de botsing gebeurd is op het 
ogenblik dat de wagen van eiser voor de 
wagen van verweerster reed, dat uit de 
door eiser op dat ogenblik reeds afgelegd 
beperkt stuk weg kon worden afgeleid 
dat hij v66r verweerster zijn voertuig op
nieuw in beweging had gebracht en voor
rang had op haar; het bestreden vonnis 
dat verweermiddel niet beantwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

vierde onderdeel, het bestreden vonnis, 
nu het beslist dat uit geen enkel dossier
gegeven met zekerheid kan worden op
gemaakt wie van beide bestuurders het 
eerst zijn voertuig opnieuw in beweging 
heeft gebracht, de beslissing waarbij ei
ser geheel of ten dele verantwoordelijk 
wordt verklaard voor de aanrijding, niet 
naar recht verantwoordt; dat op die ma
nier immers onmogelijk kan worden uit
gemaakt of verweerster het kruispunt 
kon vrijmaken zonder de overige wegge
bruikers die het kruispunt waren opgere
den, en met name eiser in gevaar te 
brengen (schending van de artikelen 
12.4, 14.1, 19.1, 19.3.3', 19.4, 61.1.1" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek), het bestreden vonnis aldus de in 
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het middel aangehaalde bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt << dat uit het straf
dossier duidelijk blijkt dat vlak v66r 
het ongeval de gei:ntimeerde (thans 
verweerster) Ansseau, die op rijks
weg 22 reed en voornemens was 
links af te slaan naar de rue du 
Grand Hornu, de voorschriften van 
artikel 19 van het Wegverkeersregle
ment heeft nageleefd door haar 
voornemen daartoe kenbaar te rna
ken door middel van haar richtings
aanwijzers en door de voor het 
linksafslaande verkeer bestemde 
middenrijstrook van de rijksweg 22 
te volgen; ... dat zij, na het kruis
punt dat gevormd wordt door rijks
weg 22, de rue du Grand Hornu en 
de prive-weg van de Entreprises Fi
net te zijn opgereden toen het licht 
voor haar op green stond, op het 
kruispunt moest stoppen om voor
rang te verlenen aan tegenliggers; ... 
dat gei:ntimeerde (thans verweer
ster), nadat de verkeerslichten op 
" rood " waren gesprongen, haar 
voertuig opnieuw in beweging had 
gebracht om het kruispunt vrij te 
maken door naar links a£ te slaan 
naar de rue du Grand Hornu; dat 
haar wagen op dat ogenblik aan de 
rechter voorkant werd aangereden 
door het voertuig van appellant 
(thans eiser), die uit de prive-weg 
kwam waar enkel een verkeersbord 
B5 (stop) stond; dat die bestuurder 
aan rijksweg 22 gestopt was, zijn 
voertuig opnieuw in beweging had 
gebracht en het kruispunt was opge
reden, zodra hij het licht op groen 
had zien springen voor het verkeer 
in de rue du Grand Hornu »; 

Overwegende dat artikel 12.3.1.a 
van het Wegverkeersreglement on
der meer de bestuurder die, zoals 
ten deze, uit een openbare weg of 
een rijbaan met een verkeersbord 
B5 (stop) komt, verplicht voorrang 
te verlenen aan alle bestuurders die 
rijden op de rijbaan of de openbare 
weg die hij oprijdt; dat artikel 12.4 
van genoemd reglement onder meer 
de bestuurder die zijn voertuig op-

nieuw in beweging wil brengen, ver
plicht voorrang te verlenen aan de 
andere weggebruikers; 

Overwegende dat laatstvernoemde 
bepaling evenwel niet van toepas
sing is op de bestuurder die, zeals 
de verweerster Ansseau, naar links 
afslaat, aangezien de rijbeweging 
waarbij de bestuurder naar rechts 
of naar links afslaat om de rijbaan 
te verlaten of om zijn voertuig langs 
de linkerkant van de rijbaan op te 
stellen, onder de toepassing valt van 
artikel 19 en niet van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement; 

Overwegende dat uit de hierboven 
weergegeven vaststellingen van het 
vonnis blijkt dat eiser, door geen 
voorrang te verlenen aan verweer
ster die, nadat zij het kruispunt re
glementair en toen het licht voor 
haar op groen stand, was opgereden 
en daar gestopt was om doorgang te 
verlenen aan de tegenliggers, haar 
voertuig opnieuw in beweging had 
gebracht om naar links af te slaan 
en haar voornemen daartoe kenbaar 
had gemaakt door middel van haar 
richtingsaanwijzers en door de voor 
het linksafslaande verkeer bestemde 
rijstroo1Cte volgen, de voormelde ar
tikelen 12.3.1.a en 12.4 van het Weg
verkeersreglement heeft geschon
den; dat de omstandigheid dat eiser 
het eerst zijn voertuig opnieuw in 
beweging heeft gebracht geen in
vloed heeft op die overtredingen; 

Dat het vonnis derhalve, door die 
feiten bewezen te verklaren ten las
te van eiser en hem tot een straf te 
veroordelen, naar recht is verant
woord; 

Dat het niet tevens diende te ant
woorden op de in het derde onder
dee! weergegeven conclusie van ei
ser die immers ingevolge zijn beslis
sing niet meer ter zake dienend 
was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiE:lle of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerster Ansseau tegen 
eiser ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
door de verweerder Lestrade tegen 
eiser ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het middel in verband met de be
slissing op de tegen eiser ingestelde 
strafvordering blijkt dat laatstge
noemde de artikelen 12.3.l.a en 12.4 
van net Wegverkeersreglement 
heeft geschonden; dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert tegen de be
slissing van het vonnis volgens wel
ke die overtredingen in oorzakelijk 
verband staan met de door verweer
der geleden schade; 

Overwegende dat, wanneer een 
fout de oorzaak is van de door het 
slachtoffer van een ongeval geleden 
schade, de dader jegens laatstge
noemde gehouden is tot algehele 
vergoeding van de schade, ook als 
die schade eventueel mede is ver
oorzaakt door de fout van een derde; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het kritiek oefent op de be
slissing volgens welke de verweer
ster Ansseau geen enkele fout heeft 
begaan, geen gevolgen kan hebben 
wat de tegen eiser in het voordeel 
van de verweerder Lestrade uitge
sproken veroordeling betreft; 

Dat in dat opzicht het middel niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Om die redenen, verleent akte 

door de verweerster Ansseau inge
stelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

28 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Houte
kier en Bayart. 

'Nr. 201 

2' KAMER - 28 november 1984 

STEDEBOUW - UITVOERING OF HANDHA

VING VAN WERKEN - ARTI. 64 EN 65 WET 29 
MAART 1962 - HERSTEL VAN DE PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT - VEREISTEN. 

De rechter die een veroordeling uit
spreekt op grand van overtreding v~n 
artikel 64 van de wet 29 maart 1962, 
mag slechts bevelen dat de plaats in 
de vorige staat zal worden hersteld, als 
hij vaststelt dat de maatregel nog no
dig of verantwoord is om de gevolgen 
van de overtreding te doen verdwijnen 
(1). (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) 

(LEROY) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 3793) 

RET HOF; - Gelet op het bestr:e
den arrest, op 13 juni 1984 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de sche.n
ding van de artikelen 65 van de wet van 
29 maart 1962, gewijzigd bij de wet V!ln 
22 december 1970, 97 en 107 van de 
Grondwet, 

van de afstand van de voorziening 1----------------
van eiser, in zoverre die voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 

(1) Cass., 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1147) en 
19 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 67). 
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doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beveelt de 
plaats in de vorige staat te herstellen, 
met de ene wijziging dat de termijn 
daarvoor wordt vastgesteld op 6 maan
den te rekehen van het arrest, op grond 
dat de rechter het herstel van de plaats 
in de vorige staat moet bevelen, wanneer 
hetzij de gemeente, hetzij de gemachtig
de ambtenaar dat vordert, 

terwijl de vordering tot herstel van de 
plaats in de vorige staat een administra
tieve rechtshandeling is die de hoven en 
rechtbanken krachtens artikel 107 van 
de Grondwet op haar wettigheid moeten 
toetsen, zodat het hof van beroep, in zo
verre het had kennis genomen van een 
door eiser bij wege van exceptie opge
worpen betwisting omtrent de wettigheid 
van de vordering tot herstel van de 
plaats in de vorige staat, diende na te 
gaan of die vordering van het bestuur 
wettig was: 

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een geldboete van 26 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van 8 dagen veroordeelt wegens het 
feit dat hij zonder vergunning van 
het bevoegde bestuur een houten 
chalet heeft gebouwd en in stand 
gehouden op een aan hem toebeho
rend stuk grond; dat het benevens 
de straf, bepaald bij artikel 64 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedebouw, op vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar 
en met toepassing van artikel 65 
van die wet, beveelt de plaats in de 
vorige staat te herstellen binnen een 
termijn van zes maanden te reke
nen van het arrest; 

Overwegende dat het arrest op de 
conclusie waarin eiser zich verzette 
tegen de door de gemachtigde amb
tenaar ingestelde vordering tot her
stel van de plaats door aan te voe
ren dat het college van burgemees
ter en schepenen hem op 21 maart 
1981 een bouwver~nning had afge
geven met het eensluidend advies 
van de gemachtigde ambtenaar, en
kel antwoordt dat de toestand door 
die bouwvergunning niet wettig is 
geworden, vermits die vergunning 
niet, zoals de wet het wil, v66r de 
bouw was afgegeven, en dat de 

rechter het herstel van de plaats 
moet bevelen « wanneer hetzij de 
gemeente, hetzij de gemachtigde 
ambtenaar (dat) vordert »; 

Overwegende dat uit de omstan
digheid dat het misdrijf niet ver
dwijnt wanneer een bouwvergun
ning wordt afgegeven na de vaststel
ling van dat misdrijf aangezien het 
litigieuze bouwwerk slechts met een 
voorafgaande vergunning wettig kon 
worden opgericht, niet mag worden 
afgeleid dat het door de gemachtig
de ambtenaar gevorderde herstel 
van de plaats nog verantwoord of 
nodig was om de sporen van het 
misdrijf uit te wissen; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het die maatregel gelast op de enke
le hierboven weergegeven gronden, 
niet regelmatig met redenen is om
kleed en niet naar recht is verant
woord; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre daarbij 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten 
van zijn voorziening; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

28 november 1984 - 2' kamer- Voor
zitter: de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Rappe - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. J. Cloes, 
Luik. 
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Nr. 202 

2• KAMER - 28 november 1984 

(SERET T. NATIONAAL VERBOND 
VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 3862) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
1o BURGERLIJKE RECHTSVORDE- den arrest, op 29 juni 1984 door het 

RING - SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN Hof van Beroep te Brussel gewezen; 
MISDRIJF - RECHTSVORDERING TOT VER
GOEDING VAN DIE SCHADE- RECHTSVORDE
RING INGESTELD DOOR DE SCHADELIJDER 
VOOR DE RECHTER WAARBIJ DE STRAFVOR
DERING AANHANGIG IS - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR HET 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- VORDE
RING VAN EEN IN DE PLAATS VAN DE SCHA
DELIJDER GESTELDE PARTIJ - VORDERING 
VAN DE IN DE PLAATS GESTELDE NA HET 
VERVAL VAN DE. STRAFVORDERING - ONT
VANKELIJKE VORDERING. 

2° INDEPLAATSSTELLING - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
SCHADE TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN 
DIE SCHADE - RECHTSVORDERING INGE
STELD DOOR DE SCHADELIJDER VOOR DE 
RECHTER WAARBIJ DE STRAFVORDERING 
AANHANGIG IS - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING INGESTELD VOOR HET VERVAL VAN 
DE STRAFVORDERING - VORDERING VAN 
EEN IN DE PLAATS VAN DE SCHADELIJDER 
GESTELDE PARTIJ - VORDERING VAN DE IN 
DE PLAATS GESTELDE NA HET VERVAL VAN 
DE STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKE 
VORDERING. 

1° en 2° Naar recht verantwoord is de be
slissing waarbij de vordering, voor het 
strafgerecht tegen de dader van een 
misdrijf ingesteld door een partij die 
in de rechten van de schadelijder uit 
dat misdrijf is getreden, ontvankelijk 
wordt verklaard, hoewel die vordering 
is ingesteld na de eindbeslissing op de 
strafvordering, wanneer de rechter 
vaststelt dat het slachtoffer zelf zijn 
rechtsvordering had ingesteld v66r het 
verval van de strafvordering (1). (Artt. 
3 en 4 wet 17 april 1878.) 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na de ci-
vielrechtelijke vordering van verweerster 
ontvankelijk en gegrond te hebben ver
klaard, eiser heeft veroordeeld om aan 
verweerster het bedrag van 2.730.438 
frank te betalen, verhoogd met de com
pensatoire interesten met ingang van de 
datum van betaling, de gerechtelijke in
teresten en de kosten, op grond met na
me dat « de eerste rechter ten onrechte 
de "burgerlijke partijstelling" van (ver
weerster) niet ontvankelijk heeft ver
klaard op grond dat die rechtspersoon 
haar civielrechtelijke vordering zou heb
ben ingesteld nadat de strafvordering 
door het wijzen van vonnis vervallen 
was; ... dat, wanneer zoals ten deze door 
het strafbaar feit of de strafbare feiten 
slechts een enkele schade is veroorzaakt 
aan een enkel persoon, het er weinig toe 
doet wie de rechtsvordering instelt om 
de schuldenaar te dwingen tot de beta
ling van hetgeen hij wegens de begane 
fout verschuldigd is aan het slachtoffer 
of diens rechtverkrijgenden; dat er 
slechts een rechtsvordering is en een te 
vergoeden schade en dat de schuldenaar 
geenszins in zijn belangen wordt ge
schaad door het feit dat hij in het begin 
enkel tegenover zijn slachtoffer staat en 
nadien, bij de eindafrekening, te maken 
krijgt met de persoon die in de plaats 
van het slachtoffer is getreden en die in 
feite, krachtens overeenkomst of krach
tens de wet, verplicht is geweest om te ------------------1 betalen in de plaats van de schadever

(1) Zie Cass., 14 sept. 1959 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 45). 

oorzaker; dat immers het feit dat er twee 
of meer schuldeisers zijn niets verandert 
aan het vraagstuk dat aan de rechter 
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voorgelegd was en blijft; dat de feiten 
slechts tot een enkele civielrechtelijke 
vordering aanleiding hebben gegeven, 
dat zij regelmatig was ingesteld en dat 
vanaf de aanvang van het geding voor 
het geheel slechts vergoeding voor een 
samenvattende schade werd gevorderd; 
dat die schade niet is vermeerderd of ge
wijzigd door het feit dat de in de plaats 
gestelde in het geding optreedt, daar hij 
geen vergoeding komt eisen voor een ei
gen schade maar een gedeelte van de 
schade van het slachtoffer en zulks met 
inachtneming van de twee klassieke cri
teria - nooit meer vorderen dan wat hij 
betaald heeft en nooit meer vorderen 
dan wat het slachtoffer zelf kon verkrij
gen -; ... dat het hof van beroep dus 
vaststelt: 1" dat een enkele onvoorzichtig
heid waarvoor alleen (eiser) aansprake
lijk is, aan een enkel persoon een enkele 
schade waarvan het bedrag nog niet vol
ledig is vastgesteld, heeft veroorzaakt; 
2" dat v66r het verval van de strafvorde
ring, de vordering tot vergoeding van die 
enkele schade in haar geheel werd inge
steld voor de strafrechter die van alle 
aspecten en van alle punten van de vor
dering kennis heeft genomen; 3" dat het 
ziekenfonds tijdens het geding aan het 
slachtoffer een belangrijk deel van de 
schadevergoeding heeft betaald en in 
diens plaats is getreden; 4" dat het zie
kenfonds dat hierdoor het recht had ge
kregen om terugbetaling te eisen zonder 
daarom een nieuw slachtoffer van het 
ongeval te worden, proceshandelingen 
heeft verricht ten einde de kwestie van 
de vergoeding, niet van haar eigen scha
de maar van een gedeelte van ander
mans schade die het fonds heeft moeten 
uitkeren en waarvoor het in de plaats 
van het slachtoffer is getreden, opnieuw 
aan de rechter voor te leggen; ... dat de 
hervatting van het geding dus in alle op
zichten ontvankelijk is, ook al werd ze 
verkeerdelijk bestempeld als rechtstreek
se dagvaarding of burgerlijke partijstel
ling; dat beklaagde uit dien hoofde geen 
enkel nadeel lijdt; dat zijn toestand hier
door in geen enkel opzicht verergerd is 
en dat geen enkel van de hem door de 
wet of de algemene rechtsbeginselen toe
gekende rechten van verdediging is mis
kend; ... dat het beroepen vonnis dus 
moet worden gewijzigd », 

terwijl, overeenkomstig artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de civielrechtelijke vor
dering, uit welke hoofde ook ingesteld, 
slechts terzelfder tijd als de strafvorde-

ring voor het strafgerecht kan worden 
vervolgd en dat gerecht derhalve niet be
voegd is om kennis te nemen van een 
vordering tot vergoeding van een door 
een misdrijf veroorzaakte schade, wan
neer op het ogenblik dat die rechtsvorde
ring werd ingesteld, een eindbeslissing 
was gewezen op de wegens dat misdrijf 
ingestelde strafvordering, ook al wordt 
die rechtsvordering ingesteld door de 
persoon die, zoals verweerster, is getre
den in de rechten van het slachtoffer 
van het misdrijf, wiens rechtsvordering 
tot schadevergoeding tijdig was inge
steld; de omstandigheid dat het misdrijf 
waarvan de strafrechter had kennis ge
nomen slechts een enkele schade heeft 
veroorzaakt, niet wegneemt dat de 
rechtsvordering die wordt ingesteld door 
de persoon die in de plaats van het 
slachtoffer schadevergoeding kan eisen, 
een nieuwe rechtsvordering is die los
staat zowel van het recht op vergoeding 
als van de door het slachtoffer van het 
misdrijf tijdig ingestelde rechtsvorde
ring; de strafrechter bijgevolg, wanneer 
hij einduitspraak heeft gedaan over de 
strafvordering, krachtens het beginsel 
van het gezag van het rechterlijk gewijs
de niet meer bevoegd is om kennis te ne
men van de rechtsvordering van de in de 
plaats gestelde persoon, zelfs als de ci
vielrechtelijke vordering van het slacht
offer tijdig bij hem was ingesteld en hij, 
wanneer hij over laatstgenoemde rechts
vordering uitspraak doet, ten laste van 
de aansprakelijke dader geen enkele ver
oordeling uitspreekt jegens de in de 
plaats gestelde persoon; de regels inzake 
bevoegdheid van de strafrechter van 
openbare orde zijn en zijn bevoegdheid 
niet kan worden uitgebreid noch ingevol
ge een vrijwillige verschijning, noch 
ingevolge de beginselen inzake samen
hang of indeplaatsstelling, noch ingevol
ge de omstandigheid dat de rechts
toestand van beklaagde in geen enkel 
opzicht verergert door de ontvankelijk
verklaring van de laattijdig ingestelde 
rechtsvordering; het hof van beroep bij
gevolg, nu uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat ver
weerster haar vordering slechts ingevol
ge haar vrijwillige verschij ning op de te
rechtzitting van 27 april 1983 van de 21e 
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel bij de strafrechter 
aanhangig heeft gemaakt, ofschoon de 
Be kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel reeds op 11 oktober 1979 een 
eindbeslissing had gewezen op de tegen 
eiser ingestelde strafvordering, de beslis
sing niet naar recht heeft verantwoord 
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(schending van al de in het middel ver
melde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de civielrechte
lijke vordering die luidens artikel 4 
van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, terzelf
der tijd en voor dezelfde rechters 
kan worden vervolgd als de strafvor
dering, strekt tot vergoeding van de 
door een misdrijf veroorzaakte scha
de en, volgens artikel 3 van genoem
de wet, behoort aan hen die de scha
de hebben geleden; 

Overwegende dat de verzekerings
instelling, wanneer ze aan de scha
delijders uitkeringen toekent we
gens ziekte en invaliditeit, geen 
schade Iijdt ten gevolge van een 
misdrij£ maar een wettelijke ver
plichting nakomt; 

Dat de verzekeringsinstelling, 
wanneer ze aan het strafgerecht 
vraagt dat de derde, die aansprake
lijk is voor de schade waarvoor uit
keringen zijn toegekend, zou wor
den veroordeeld om haar het bedrag 
van die prestaties terug te betalen, 
niet een aparte civielrechtelijke vor
dering instelt, los van die van het 
slachtoffer, maar, bij een afzonder
lijke vordering, · de rechtsvordering 
zelf instelt van het slachtoffer in 
wiens plaats zij rechtens treedt met 
toepassing van artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot in
stelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invali
di teitsverzekering; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het vaststelt dat het slachtoffer de 
civielrechtelijke vordering v66r het 
verval van de strafvordering had 
ingesteld bij het strafgerecht, de be
slissing dat de vordering die door 
verweerster, de rechtens in de 
plaats van het slachtoffer getreden 
verzekeringsinstelling, is ingesteld, 
ontvankelijk is, naar recht verant-. 
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 november 1984 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Resteau - Gelijkluiden
de conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaten : mrs. 
Biitzler; Blontrock en Kenis, Brussel. 

Nr. 203 

1' KAMER - 29 november 1984 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUISHUUR 
- BRAND IN HET ONROEREND GOED - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER - BE
GRIP. 

2° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - GRONDSLAG. 

3° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - FOUT - BEGRIP. 

4° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR 
- ONROEREND GOED - BESCHADIGING OF 
VERLIES VAN HET GEHUURDE GOED DOOR 
TOEDOEN VAN DE ONDERHUURDER - CON
TRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
HUURDER- OMVANG. 

5° OVEREENKOMST - VERBINTENIS -
UITVOERING MATERIEEL ONMOGELIJK GE
WORDEN - GEDWONGEN TENUITVOERLEG
GING - GEEN INGEBREKESTELLING VEREIST. 

6° GERECHTELIJKE INTEREST 
OVEREENKOMST - VERBINTENIS - UITVOE
RING MATERIEEL ONMOGELIJK GEWORDEN 
- MORATOIRE RENTE - INVORDERBAAR
HEID - GEEN INGEBREKESTELLING VEREIST. 

1" De huurder is aansprakelijk voor 
brand in het door hem gehuurde huis, 
tenzij hij bewijst dat de brand buiten 
zijn schuld heeft plaatsgehad (1). (Artt. 
1732, 1733 B.W.) 

(1} Cass., 16. feb. 1978 (A C., 1978, 718). 
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2° en 3° De contractuele aansprakelijk
heid berust op de fout van de schulde
naar. De daad van een persoon die 
daarbij in een ernstige staat van gees
tesstoornis verkeert die hem onge
schikt maakt tot het controleren van 
zijn daden, kan niet worden be
schouwd als een daad die door zijn 
fout plaatsheeft en waarvoor hij der
halve contractueel aansprakelijk wordt 
(2). 

4° De huurder is niet alleen contractueel 
aansprakelijk voor de fouten van zijn 
onderhuurders. Wanneer de huurder 
vrijwillig een derde in zijn plaats heeft 
gesteld om de huur te genieten, maakt 
het toedoen van die persoon geen ge
val van overmacht uit noch een 
« vreemde oorzaak » die de huurder 
van zijn aansprakelijkheid bevrijdt, 
oak niet wanneer die derde geen fout 
heeft begaan (3). (Art. 1735 B.W.) 

5° en 6° Wanneer de uitvoering van een 
verbintenis materieel onmogelijk is ge
worden, is geen voorafgaande ingebre
kestelling van de schuldenaar vereist 
om de gedwongen tenuitvoerlegging 
ervan door de schuldeiser mogelijk te 
maken. De moratoire rente loopt vanaf 
de dag waarop die onmogelijkheid be
staat (4). (Art. 1146 B.W.) 

(« ASSUBEL" N.V. T. DEPREZ, LEJEUNE,« BROU
WERIJ PIEDBOEUF » N.V.; « BROUWERIJ PIED
BOEUF " N.V. T. DEPREZ, LEJEUNE, « ASSUBEL » 

N.V., FOURNEAU, « DE SCHELDE , N.V.; DEPREZ, 
LEJEUNE T. « BROUWERIJ PIEDBOEUF » N.V., 
« DE SCHELDE » N.V., « ASSUBEL » N.V., FOUR-

NEAU) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nrs. 6989, 7095 en 7097) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 februari 1983 in ho
ger beroep gewezen door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Bergen; 

(2) DE PAGE, Traite, dee! II, 3de uitg., 
nrs. 583 e.v., biz. 572 e.v. 

(3) DE PAGE, Traite, dee! IV, 3de uitg., 
nr. 665, biz. 685 tot 687, nr. 696, biz. 718 en 719 
en de noot 1, biz. 719, en nr. 701, biz. 729. 

( 4) Zie Cass., 25 nov. 1976 (A. C., 1977, 337); 
DE PAGE, Traite, dee! III, 3de uitg., nrs. 73 e.v., 
biz. 96 e.v. 

Overwegende dat de drie voorzie
ningen gericht zijn tegen hetzelfde 
vonnis en dat er derhalve grond be
staat tot voeging overeenkomstig ar
tikel 1083 van het Gerechtelijk Wet
boek; 

I. Op de voorziening van de ven
nootschap Assubel : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1147, 1302, 
1386bis, 1732, 1733 en 1735 van het Bur
gerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt om Michel Deprez en Andree 
Lejeune te vrijwaren voor het bedrag tot 
betaling waarvan zij zijn veroordeeld op 
grond van de artikelen 1733 en 1735 van 
het Burgerlijk Wetboek, na erop te heb
ben gewezen dat " de onderhuurder Mi
chel Deprez het gebouw in brand heeft 
gestoken » en dat « de kamer van inbe
schuldigingstelling in het arrest van 1 
april 1980 vaststelt dat de verdachte De
prez op de dag van de feiten verkeerde 
in een staat van ernstige geestesstoornis 
die hem ongeschikt maakte tot het con
troleren van zijn daden; dat derhalve on
mogelijk kan worden bepaald in hoever
re hij nog bij zijn verstand was; ... dat 
dit rechtscollege definitief uitspraak doet 
... dat de voorwaarden voor de toepas
sing van de wet tot bescherming van de 
maatschappij werkelijk vervuld zijn; dat 
bovendien de psychiater-deskundige dui
delijk uitgelegd heeft dat de depressie 
waarin Deprez verkeerde, " hem vanzelf
sprekend ongeschikt maakt voor een re
delijke controle van zijn daad die ik ver
gelijk met een zelfmoord. Ik denk niet 
dat hij voor die opzettelijke daad aan
sprakelijk kan worden geacht" », op 
grond dat « Michel Deprez vergeefs aan
voerde dat de brand door zijn toedoen 
maar niet door zijn fout is ontstaan; dat 
het in brand steken van het door hem 
gehuurde huis op zich een onrechtmatige 
daad blijft; dat de daad niet als toeval of 
overmacht en uiteraard ook niet als een 
van de twee andere gronden die contrac
tuele aansprakelijkheid uitsluiten, kan 
worden aangemerkt; dat die huurder vol
ledig contractueel aansprakelijk blijft; 
dat mevrouw Lejeune samen met hem 
hoofdelijk jegens de hoofdhuurder ge
houden is tot teruggave en dus aanspra
kelijk is voor de gevolgen van de brand » 
en dat << de op grond van artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek ingestelde 
vorderingen geen belang meer hebben, 
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nu de vorderingen die steunen op de 
contractuele aansprakelijkheid, gegrond 
zijn bevonden », 

terwijl de huurder niet aansprakelijk 
is voor de brand van het gebouw, als de 
brand door toeval of overmacht is ont
staan of als hij bewijst dat de brand bui
ten zijn schuld heeft plaatsgehad; de op
zettelijke brandstichting door de huurder 
die in een staat van ernstige geestes
stoornis verkeert, als toeval of over
macht moet worden aangemerkt; de per
soon die van zijn zinnen is beroofd, in 
geen geval een fout kan begaan of con
tractueel aansprakelijk kan worden ge
acht; het bestreden vonnis bijgevolg, nu 
het de onderhuurders aansprakelijk ver
klaart voor de schade ten gevolge van de 
brand, omdat het in brand steken van 
het gehuurde huis op zich een onrecht
matige daad is, ofschoon de brandstich
ter op het ogenblik van de feiten in een 
staat van ernstige geestesstoornis ver
keerde, een schending inhoudt van de 
artikelen 1732, 1733, 1735 van het Bur
gerlijk Wetboek, waarbij de voorwaarden 
worden bepaald waaronder de huurder 
aansprakelijk is voor de beschadigingen 
en de verliezen van het gehuurde goed, 
1147 van het Burgerlijk Wetboek dat be
paalt wanneer een schuldenaar gehou
den is tot betaling van schadevergoeding 
wegens niet-uitvoering van een verbinte
nis, in 1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek, in zoverre het de toepassing van 
dat artikel uitsluit : 

dat laatstgenoemde volledig contrac
tueel aansprakelijk blijft; 

Overwegende dat de daad van een 
persoon die op het ogenblik van de 
uitvoering in een ernstige staat van 
geestesstoornis verkeert die hem tot 
het controleren van zijn daden onge
schikt maakt, hem niet kan worden 
aangerekend als een fout waarvoor 
hij derhalve contractueel aansprake
lijk zou zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, nu het beslist dat de ver
weerders Deprez en Lejeune con
tractueel aansprakelijk waren op 
grond van de artikelen 1733 en 1735 
van het Burgerlijk Wetboek, niet 
naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, ... 

II. Op de voorziening van Michel 
Deprez en Andree Lejeune : 

Over de eerste twee middelen, het eer
ste afgeleid uit de schending van de arti
kelen 1147, 1302, 1732, 1733 en 1735 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

Over het derde middel, 
Over het vierde middel, ... 

III. Op de voorziening van de ven
Over de grond van niet-ontvanke- nootschap Brouwerij Piedboeuf : 

lijkheid, ... 
Over het middel : 
Overwegende dat uit het onder

ling verband tussen de artikelen 
1732 en 1733 van het Burgerlijk Wet
hoek blijkt dat bij brand de huurder 
niet noodzakelijk moet bewijzen dat 
de brand door overmacht is ont
staan; dat hij om zich van zijn aan
sprakelijkheid te bevrijden slechts 
moet bewijzen dat de brand buiten 
zijn schuld heeft plaatsgehad; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, ofschoon het verwijst naar 
de in het middel weergegeven be
slissing van de kamer van inbe
schuldigingstelling en naar het rap
port van de psychiater-deskundige 
betreffende de geestestoestand van 
de verweerder Deprez op het ogen
blik van de brand, niettemin beshst 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1142. 1146, 
1147, 1148, 1302, 1382, 1383, 13B6bis, 1732, 
1733, 1735 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank eiseres op grand 
van artikel 1735 van het Burgerlijk Wet
hoek veroordeelt om aan mevrouw Four
neau het bedrag van 1.326.230 frank, ver
hoogd met de moratoire interesten, en 
aan de maatschappij De Schelde het be
drag van 1.697.560 frank, verhoogd met 
de moratoire interest, te betalen en haar 
verwijst in de kosten van die partijen, 
na erop te hebben gewezen dat « de on
derhuurder Michel Deprez het gebouw in 
brand heeft gestoken en de kamer van 
inbeschuldigingstelling in het arrest van 
1 april 1980 vaststelt dat de verdachte 
Deprez op het ogenblik van de feiten 
verkeerde in een staat van ernstige gees
tesstoornis die hem voor de controle van 
zijn daden ongeschikt maakte; dat der-
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halve onmogelijk kan worden bepaald in 
hoeverre hij nog bij zijn verstand was; ... 
dat dit rechtscollege definitief uitspraak 
doet ... dat de voorwaarden voor de toe
passing van de wet tot bescherming van 
de maatschappij werkelijk vervuld zijn, 
dat bovendien de psychiater-deskundige 
duidelijk heeft uitgelegd dat de depressie 
waarin Deprez verkeerde "hem vanzelf
sprekend ongeschikt maakt voor een re
delijke controle van zijn daad die ik ver
gelijk met een zelfmoord. Ik denk niet 
dat hij voor die opzettelijke daad aan
sprakelijk kan worden geacht" », op 
grond « dat Michel Deprez vergeefs aan
voerde dat de brand door zijn toedoen, 
maar niet door zijn fout is ontstaan; dat 
het in brand steken van het door hem 
gehuurde huis op zich een onrechtmatige 
daad blijft; dat die daad niet als toeval of 
overmacht en uiteraard ook niet als een 
van de twee andere gronden die contrac
tuele aansprakelijkheid uitsluiten, kan 
worden aangemerkt; dat die huurder vol
ledig contractueel aansprakelijk blijft »; 
dat mevrouw Lejeune samen met hem 
hoofdelijk jegens de hoofdhuurder ge
houden is tot teruggave en dus aanspra
kelijk is voor de gevolgen van de brand, 
( ... ) dat de Brouwerij Piedboeuf (eiseres) 
van haar kant jegens de eigenares ge
houden is tot teruggave en aansprakelijk 
is voor de daad van de personen die zij 
in haar plaats de voordelen van het con
tract laat genieten (artikel 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek), en zulks zonder dat 
hoeft te worden nagegaan of zij al dan 
niet een verkeerde keuze heeft gedaan 
en dat « de op grond van artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek ingestelde 
vorderingen geen belang meer hebben, 
nu de vorderingen die op de quasi-de
lictuele aansprakelijkheid steunen, ge
grond zijn bevonden », 

terwijl, eerste onderdeel, de huurder, 
wanneer hij een ge bouw he eft onderver
huurd, overeenkomstig de artikelen 1142, 
1146, 1147, 1148, 1302, 1382, 1383, 1386bis, 
1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek jegens de verhuurder niet aan
sprakelijk is voor de tijdens de duur van 
zijn genot aangerichte beschadigingen, 
als hij bewijst dat de beschadigingen 
buiten zijn persoonlijke schuld en die 
van zijn onderhuurder zijn ontstaan; de 
huurder niet aansprakelijk is voor de 
brand van het gebouw, als die brand is 
ontstaan door toeval of overmacht die al
dus zijn eigen schuld of die van de on
derhuurder uitsluit; de opzettelijke 
brandstichting door de onderhuurder die 
in staat van ernstige geestesstoornis ver-

keert, als toeval of overmacht moet wor
den aangemerkt; de persoon die van zijn 
zinnen is beroofd, in geen geval een fout 
kan begaan of contractueel aansprake
lijk kan worden geacht; het bestreden 
vonnis bijgevolg, nu het de onderhuur
ders aansprakelijk verklaart voor de 
schade ten gevolge van de brand, omdat 
het in brand steken van het gehuurde 
huis op zich een onrechtmatige daad is, 
ofschoon de brandstichter op het ogen
blik van de feiten in een staat van ern
stige geestesstoornis verkeerde, de arti
kelen 1142, 1146, 1147, 1148, 1382, 1383 en 
1386bis van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, nu een staat van ernstige gees
tesstoornis op het ogenblik van de feiten 
krachtens die bepalingen elke fout aan 
de zijde van de onderhuurder uitsluit; 
waaruit volgt dat het vonnis dat, na erop 
te hebben gewezen dat de onderhuurder 
in een staat van ernstige geestesstoornis 
verkeerde op het ogenblik dat hij het ge
huurde huis in brand stak, beslist dat ei
seres jegens de eigenares gehouden is 
tot teruggave en aansprakelijk is voor de 
daad van de personen die zij in haar 
plaats de voordelen van het contract liet 
genieten, zonder dat hoeft te worden na
gegaan of zij al dan niet een verkeerde 
keus heeft gedaan, een schending in
houdt van de artikelen 1302, 1732, 1733 
en 1735 van het Burgerlijk Wetboek, nu 
die artikelen niet kunnen worden toege
past wanneer de huurder en de onder
huurder bewijzen dat hen geen enkele 
schuld treft, daar de staat van ernstige 
geestesstoornis van de onderhuurder el
ke schuld aan de zijde van die persoon 
uitsluit, zoals hierboven is vastgesteld, 
en nu de rechtbank niet heeft nagegaan 
of vastgesteld dat eiseres een fout had 
begaan, hetgeen zij in haar conclusie 
voor de appelrechter betwistte; 

tweede onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 

1735 van het Burgerlijk Wetboek de 
huurder aansprakelijk is voor de be
schadigingen en de verliezen die 
ontstaan door toedoen van de huis
genoten en van zijn onderhuurders; 
dat de huurder aldus niet alleen 
contractueel aansprakelijk is voor 
de fouten van zijn onderhuurders; 
dat de daad van een persoon die de 
huurder uit vrije wil de voordelen 
van het contract laat genieten in 
zijn plaats, niet kan worden aange-
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merkt als overmacht of als een 
vreemde oorzaak die hem van zijn 
aansprakelijkheid bevrijdt; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; 
W at het tweede onderdeel be

treft : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1139, 1146, 
1153, 1732, 1733, 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om aan mevrouw Fourneau, vierde ver
weerster, de moratoire interest tegen de 
wettelijke interestvoet te betalen met in
gang van de dag van de brand en om 
aan de N.V. De Schelde, vijfde verweer
ster, de moratoire interest tegen de wet
telijke interestvoet te betalen met in
gang van de gedane uitkeringen, en 
doordat het de eerste en de tweede ver
weerder hoofdelijk veroordeelt om eise
res te vrijwaren tegen de tegen haar uit
gesproken veroordelingen tot betaling 
van interest en de derde verweerster 
veroordeelt om de eerste en de tweede 
verweerder te vrijwaren tegen de tegen 
hen uitgesproken veroordelingen tot be
taling van interest, op grond dat « de on
derhuurders en de huurder, die gehou
den zijn tot teruggave, van rechtswege 
in gebreke zijn op de dag van de brand, 
nu herstel in de vorige toestand in natu
ra onmogelijk is; dat de eigenares dus 
aanspraak mag maken op moratoire in
terest evenals haar verzekeraar, in zo
verre hij in de rechten van de eigenares 
is getreden », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis er
aan herinnert « dat (de eigenares) in 
haar oorspronkelijke dagvaarding com
pensatoire interest met ingang van 19 
september 1979 alsook gerechtelijke inte
rest heeft geeist; (de N.V. De Schelde) 
van haar kant gerechtelijke of moratoire 
interest heeft geeist vanaf 20 september 
1979, dat (de eigenares) in haar conclusie 
haar vordering heeft uitgebreid en ook 
compensatoire of moratoire interest 
heeft gevorderd met ingang van 19 sep
tember 1979 (waarbij de moratoire inte
rest dus gevoegd wordt bij de oorspron
kelijk gevorderde bedragen; de Brouwe
rij Piedboeuf (eiseres) in hoger beroep 
subsidiair heeft gevorderd dat de verde
ring van (de eigenares) tot toekenning 
van compensatoire interest zou worden 
afgewezen; de (derde verweerster) van 
haar kant heeft verklaard dat geen com
pensatoire interest konden verschuldigd 

zijn, vermits het hier ging om een con
tract; ?e Brouwerij Piedboeuf (eiseres) 
dat m1ddel heeft overgenomen in haar 
aanvullende conclusie van hoger be
roep »; waaruit volgt dat het vonnis nu 
er niet uit kan worden opgemaakt ol het 
aan de eigenares en aan de N.V. De 
Schelde moratoire dan wel compensa
toire schadevergoeding heeft willen toe
kennen, dubbelzinnig is en artikel 97 van 
de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de moratoire inte
rest, overeenkomstig de artikelen 1139, 
1146, 1153, 1732, 1733 en 1735 van het 
Burgerlijk Wetboek strekt tot vergoeding 
van de schade die het slachtoffer heeft 
geleden ten gevolge van de vertraging in 
de uitvoering van een verbintenis door 
de schuldenaar; de moratoire interest be
trekking heeft op een verbintenis om 
compensatoire schadevergoeding te beta
len, zodat hij pas verschuldigd is te reke
nen vanaf de aanmaning om die compen
satoire schadevergoeding te betalen, met 
uitzondering van het geval waarin de 
wet hem van rechtswege doet ingaan; de 
wet de moratoire interest niet van 
rechtswege doet ingaan vanaf de dag 
waarop herstel in de vorige toestand on
mogelijk geworden is; de aanmaning tot 
betaling een daad vereist waaruit de wil 
van de schuldeiser blijkt om het hem 
verschuldigde te vorderen, en dus niet 
kan worden afgeleid uit het enkele feit 
dat herstel in de vorige toestand onmo
gelijk geworden is; het bestreden vonnis 
bijgevolg op de compensatoire schade
vergoeding geen moratoire interest kon 
toekennen met ingang van de dag van 
de brand of van de uitkeringen op grond 
dat de onderhuurders en de huurder van 
rechtswege in gebreke waren op de dag 
van de brand, daar herstel in de vorige 
toestand in natura niet mogelijk was 
(schending van de artikelen 1139, 1146, 
1153, 1732, 1733 en 1735 van het Burger
lijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis in het beschikkende gedeelte 
ondubbelzinnig vermeldt dat eiseres, 
de vennootschap Brouwerij Pied
boeuf, wordt veroordeeld om aan 
de verweerster Jeanine Fourneau 
en aan de verweerster, de vennoot
schap De Schelde, de bedragen te 
betalen die het bepaalt, verhoogd 
met de moratoire interest tegen de 
wettelijke interestvoet; 
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Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, wanneer de uit
voering van een verbintenis mate
rieel onmogelijk is geworden, de 
schuldenaar niet meer vooraf in ge
breke dient te worden gesteld voor
aleer de schuldeiser tot gedwongen 
uitvoering kan overgaan; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis door vast te stellen dat de 
uitvoering van de verbintenis tot te
ruggave van het gehuurde huis door 
de brand ervan onmogelijk was ge
worden en door te beslissen dat ei
seres, de vennootschap Brouwerij 
Piedboeuf, van rechtswege in gebre
ke is op de dag van die brand, de 
beslissing waarbij aan de eigenares 
en aan haar verzekeraar moratoire 
interest wordt toegekend, naar recht 
verantwoordt; 

Dat dit onderdeel faalt naar recht; . 

Om die redenen, voegt de zaken 
die op de algemene rol staan inge
schreven onder de nummers 6989, 
7097 en 7095; vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zoverre het 
de naamloze vennootschap Brouwe
rij Piedboeuf veroordeelt om aan Jea
nine Fourneau, echtgenote Gaston 
Dessily, het bedrag van een miljoen 
driehonderdzesentwintigduizend 
tweehonderd dertig frank te betalen, 
verhoogd met de moratoire interest 
tegen de wettelijke interestvoet voor 
de periode van 20 september 1979 
tot de dag van de volledige betaling 
en om aan de naamloze vennoot
schap De Schelde het bedrag van 
een miljoen zeshonderdzevenenne
gentigduizend vijfhonderd tweeen
zestig frank te betalen, verhoogd 
met de moratoire interest tegen de 
wettelijke interestvoet op het be
drag van 697.977 frank vanaf 8 de
cember 1979, op het bedrag van 
468.477 frank vanaf 20 maart 1980 

en op het bedrag van 531.196 frank 
vanaf 24 februari 1981 tot de dag 
van de volledige betaling; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Doornik, zitting houdende 
in hoger beroep. 

29 november 1984- 1' kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Dassesse, De Gryse en De 
Bruyn. 

Nr. 204 

1' KAMER - 29 november 1984 

NOTARIS - BEROEPSPLICHT - DIENSTVER
LENING - STANDPLAATS. 

Luidens de artt. 1, 3 en 4 van de wet van 
25 ventose jaar XI tot regeling van het 
notarisambt is de notaris een open
baar ambtenaar die verplicht is zijn 
dienst te verlenen wanneer hij daarom 
wordt verzocht, en verblijf te houden 
in de standplaats hem door de Koning 
aangewezen. Uit die bepalingen volgt 
dat de notaris in de hem toegewezen 
standplaats een kantoor moet hebben 
dat normaal voor de clienteel toegan
kelijk is en waar hij zich gewoonlijk 
ter beschikking van de clienteel houdt. 

(BUTAYE T. TOREZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 7062) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 9 september 1981 
en 8 maart 1983 in laatste aanleg ge
wezen door de beslagrechter van de 



452 HOF VAN CASSATIE Nr. 204 

Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 860, inzonderheid 
§ 1, en 1582 van het Gerechtelijk Wet
hoek, van het algemeen beginsel inzake 
termijnen volgens hetwelk, afgezien van 
de uitdrukkelijk bij de wet bepaalde ge
vallen, de termijnen worden verlengd 
met de tijd gedurende welke de partij 
die de rechtshandeling moet verrichten, 
in de volstrekte onmogelijkheid daartoe 
verkeert, van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging en van artikel 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis van 8 maart 1983 
de door verweerster ingestelde hoofdvor
dering ontvankelijk verklaart; de aanma
ning die op 7 juli 1981 aan de partijen 
was betekend van generlei waarde ver
klaart; de door eiser ingestelde tegenvor
dering niet gegrond verklaart; eiser ver
wijst in zijn kosten en hem veroordeelt 
om aan verweerster het vierde van de 
kosten van de dagvaarding en van de 
inschrijving op de rol in het aan eiser 
betekende exploot alsook de rechtsple
gingsvergoeding te betalen, op grond 
met name dat de hoofdvordering neer
komt op een geschil over de ver
koopsvoorwaarden waarop artikel 1582 
van het Gerechtelijk Wetboek van toe
passing is; dat die vordering nochtans 
niet is ingesteld binnen de bij de wet ge
stelde termijn van acht dagen; dat der
halve moet worden nagegaan of de op 7 
juli 1981 betekende aanmaning wettelijk 
gevolg heeft gehad; dat niet meer wordt 
betwist dat het kantoor van eiser tijdens 
de gehele duur van de wettelijke termijn 
gesloten was en dat de notaris er slechts 
zelden aanwezig was; dat moet worden 
aangenomen dat op 3 juli 1981 een be
richt met de vermelding van het in 
spoedeisende gevallen te draaien tele
foonnummer was aangebracht op de 
deur van het kantoor; dat er nochtans 
geen enkele reden is om te twijfelen aan 
de verklaringen van Maurice Maillieu 
die, door de onderzoeksrechter onder eed 
ondervraagd, verklaard heeft dat hij de 
schuldenaar tegen wie beslag is geschied 
begin juli 1981 verschillende malen heeft 
vergezeld, daarbij heeft vastgesteld dat 
het kantoor gesloten was en nergens een 
bericht heeft gezien met de vermelding 
hoe de notaris kon worden bereikt; dat 
ook in aanmerking moeten worden gena
men de verklaringen van de eveneens 
onder eed ondervraagde postbeambte 
Gossiaux die begin augustus een aan-

plakbiljet heeft zien hangen waarop 
geen enkel telefoonnummer vermeld 
stond; dat het op 3 juli 1981 aan de deur 
opgehangen karton blijkbaar in de loop 
van de vakantie is weggenomen en begin 
augustus, bij de terugkeer van een fami
lielid van de notaris, door een ander is 
vervangen; dat de vaststel!ing zich op
dringt dat de door artikel 1582 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven 
procedure niet in acht is genomen; dat 
het, gelet op de bijzonder korte termijn 
voor het aanbrengen van het geschil, een 
dwingende vereiste is dat aile betrokken 
personen op welk ogenblik ook geduren
de de openingsuren van de kantoren in
zage , kunnen nemen van de ver
koopsvoorwaarden; dat het bevel, hoewel 
niet nietig, toch geen gevolg heeft, gelet 
op het feit dat de rechtspleging inzake 
uitvoerend beslag op onroerende goede
ren, blijkens de artikelen 1626 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 2088 van het 

. Burgerlijk Wetboek, van openbare orde 
is; dat het er niet toe doet dat de schul
denaar v66r de aanvang van de termijn 
langs officieuze weg inzage heeft kunnen 
nemen van de verkoopsvoorwaarden; dat 
wegens het verstrijken van de termijn 
de hoofdvordering geen reden van be
staan meer heeft, onder het enige voor
behoud evenwel dat de op 7 juli 1981 be
tekende aanmaning van generlei waarde 
moet worden verklaard; dat de tegenvor
dering, om de hierboven uiteengezette 
redenen en wegens het feit dat de kla
gers zich hebben kunnen vergissen be
treffende de draagwijdte van bepaalde 
gegevens van het dossier, niet gegrond 
is; dat de kosten ten laste moeten vallen 
van eiser, behalve de kosten die node
laos zijn gemaakt om de schuldeisers in 
het geding te betrekken, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1582, 
§ 4, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat in geval van geschil over de 
door de benoemde notaris opgemaakte 
verkoopsvoorwaarden, geschillen alleen 
toegelaten zijn indien zij worden « aan
gebracht » bij de notaris binnen acht da
gen na de aanmaning; noch artikel 1582 
noch enige andere bepaling vereist dat 
de schuldenaar tegen wie beslag ge
schiedt « op welk ogenblik ook tijdens de 
openingsuren van de kantoren » inzage 
moet kunnen nemen van de ver
koopsvoorwaarden; de schuldenaar tegen 
wie het beslag geschiedt, de ver
koopsvoorwaarden met kennis van zaken 
kan betwisten als hij van de ver
koopsvoorwaarden inzage heeft kunnen 
nemen, al was het dan « langs officieuze 
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weg >>, vooraleer de aanmaning hem was 
betekend; die schuldenaar bovendien zijn 
geschillen bij de notaris kan aanbren
gen, zelfs al is de notaris afwezig of zijn 
kantoor gesloten; hij immers zijn ge
schillen kan aanbrengen onder meer bij 
gewone brief, bij aangetekende brief of 
bij deurwaardersexploot, aangezien die 
vormen niet worden uitgesloten door de 
wet en de uitvoering ervan niet onmoge
lijk wordt gemaakt door de afwezigheid 
van de notaris of de sluiting van diens 
kantoor; het vonnis van 8 maart 1983 bij
gevolg, nu het de op 7 juli betekende 
aanmaning « van generlei waarde » ver
klaart op grond, enerzijds, dat de door 
artikel 1582 van het Gerechtelijk Wet
boek voorgeschreven procedure niet in 
acht is genomen omdat verweerster niet 
op welk ogenblik ook tijdens de ope
ningsuren van de kantoren inzage heeft 
kunnen nemen van de verkoopsvoor
waarden en, anderzijds, dat het er niet 
toe doet dat de schuldenaar v66r de aan
vang van de termijn langs officieuze weg 
inzage heeft kunnen nemen van de ver
koopsvoorwaarden, niet naar recht is 
verantwoord (schending van de in het 
middel vermelde bepalingen en inzonder
heid van artikel 1582, meer in het bijzon
der § 4, van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, .. . 
vierde onderdeel, .. . 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de beslagrechter 

in zijn vonnis van 9 september 1981 
vaststelt dat bij de hoofdvordering 
een geschil wordt aangebracht tegen 
de door eiser op 2 juli 1981 opge
maakte verkoopsvoorwaarden en 
dat de schuldenaars tegen wie het 
beslag is gericht, bij aanmaning van 
7 juli 1981 zijn aangezocht om daar
van inzage te nemen; 

Overwegende dat de beslagrechter 
in zijn vonnis van 8 maart 1983 
vaststelt dat die rechtsvordering 
neerkomt op een geschil over de 
verkoopsvoorwaarden waarop arti
kel 1582 van het Gerechtelijk Wet
hoek van toepassing is; 

Overwegende dat volgens dat arti
kel de verkoopsvoorwaarden worden 
opgemaakt door de notaris die de 
schuldenaar ten minste een maand 
v66r de verkoop aanmaant om inza-

ge ervan te nemen en die proces
verbaal opmaakt van de geschillen 
die bij hem worden gebracht binnen 
acht dagen na de aanmaning; 

Overwegende dat de beslagrechter 
in zijn vonnis van 8 maart 1983 
vaststelt dat het kantoor van eiser 
tijdens de gehele duur van de wette
lijke termijn gesloten was, zodat de 
schuldenaars tegen wie het beslag is 
geschied, geen inzage hebben kun
nen nemen van de verkoopsvoor
waarden en daardoor niet de gele
genheid hebben gekregen om hun 
geschillen tijdig bij de notaris aan 
te brengen; 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 1, 3 en 4 van de wet 
van 25 vent6se jaar XI tot regeling 
van het notarisambt, de notaris een 
openbaar ambtenaar is die verplicht 
is zijn dienst te verlenen wanneer 
hij daartoe wordt verzocht en ver
blijf moet houden in de hem door de 
Koning aangewezen standplaats; dat 
uit die bepalingen volgt dat de nota
ris in de hem toegewezen stand
plaats een kantoor moet hebben dat 
normaal toegankelijk is voor zijn 
clienten en waar hij gewoonlijk te 
hunner beschikking staat; 

Overwegende dat de beslagrech
ter, door te vermelden dat het, we
gens de bijzonder korte termijn 
voor het aanbrengen van geschillen, 
een dwingende vereiste is dat alle 
betrokken personen op welk ogen
blik ook tijdens de openingsuren 
van de kantoren inzage kunnen ne
men van de verkoopsvoorwaarden, 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

W at het derde en het vierde on
derdeel betreft : 

Dat die onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 
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Overwegende dat er wegens de 
verwerping van de voorziening geen 
grand bestaat om het arrest bindend 
te verklaren voor de naamloze ven
nootschap Belgische Kredietverze
keringsmaatschappij, de naamloze 
vennootschap Argenta, het disconto
kantoor van de Nationale Bank van 
Belgie te Nijvel en de naamloze ven
nootschap Credit general; 

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

29 november 1984 - 1" kamer- Voor
zitter : de h. Mahillon, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Kreit - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 205 

1" KAMER - 29 november 1984 

1° STEDEBOUW - BOUWVERORDENINGEN 

- BEGRIP. 

2° GEMEENTE - GEMEENTE, AGGLOMERA
TIE, FEDERATIE - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
GEMEENTEN - BEVOEGDHEDEN OVERGE
DRAGEN AAN DE AGGLOMERATIE OF FEDE
RATIE - BOUWVERORDENING - BEGRIP. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTE, AGGLOMERATIE, 

FEDERATIE - BELASTINGBEVOEGDHEID -
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTE -
BEVOEGDHEDEN OVERGEDRAGEN AAN DE 
AGGLOMERATIE OF FEDERAT!E - BOUWVER
ORDENING - BEGRIP. 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTE, AGGLOMERATIE, 

FEDERATIE - BELASTINGBEVOEGDHEID -

RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN DE AG
GLOMERATIE EN DE GEMEENTEN - GEMEEN
TEBELASTING OP DE NIET AFGEWERKTE OF 
GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERWAARLOOSDE 
GEBOUWEN- VOORWERP EN OOGMERK VAN 
DE BELASTING ZONDER BETREKKING OP DE 
AAN DE AGGLOMERATIE OVERGEDRAGEN GE
MEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN INZAKE 
BOUWVERORDENING EN VERDEDIGING EN 
BESCHERMING VAN RET LEEFMILIEU 
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE. 

1 o Onder bouwverordeningen in de zin 
van de artt. 59 tot 62 Wet Ruimte Or
dening en Stedebouw moeten verorde
ningen inzake bouw, wegen- en stede
bouw worden verstaan. Die verorde
ningen betreffen evenwel enkel de 
eigenlijke materiele bouwwerkzaamhe
den en de daarmee gelijkgestelde han
delingen en werken (1). 

2o en 3° De bevoegdheden van de ge
meenten inzake bouwverordening, die 
bij art. 4, § 2, van de wet van 26 juli 
1971 houdende organisatie van de ag
glomeraties en federaties van gemeen
ten aan de agglomeraties of aan de fe
deraties zijn overgedragen, zijn die 
welke bepaald zijn in de artt. 59 tot 62 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw (2). (Art. 1 wet 7 juli 1962 tot 
vaststelling van de grenzen van de be
lastingbevoegdheid van agglomeraties 
en federaties van gemeenten.) 

4° De gemeente is bevoegd om een belas
ting te heffen op de niet afgewerkte of 
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde 
gebouwen, als noch uit het voorwerP. 
van de belastingverordening noch uit 
de door de gemeente bij de uitvaardi
ging aangevoerde oogmerken blijkt dat 
er een verband bestaat tussen de be
lasting en de bevoegdheden van de ge
meenten inzake bouwverordening en 
verdediging en bescherming van het 
leefmilieu, daarin begrepen de stads
vernieuwing, die aan de agglomeratie 

(1) (2) en (3) Cass., 16 maart 1984, A.R. 
nr. F 1147 N (A.C., 1983-84, nr. 411); zie Cass., 
28 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1314) en 18 maart 
1982, A.R. nr. F 566 F (ibid., 1981-82, nr. 430); 
zie Verz. Arr. R.v.St., nr. 17523, 18 maart 1976, 
Verz. Arr. R.v.St., biz. 324; nr. 17705, 10 juni 
1976, ibid., biz. 580; nr. 17749, ~9 juni 1976, 
ibid., biz. 665; nrs. 18606 en 18607, 1 dec. 1977, 
ibid., biz. 1376; nr. 19053, 8 juni 1978, ibid., 
biz. 739; nr. 19314, 6 dec. 1978, ibid., biz. 1251; 
nr. 19341, 21 dec. 1978, ibid., biz. 1308; 
nr. 19988, 20 dec. 1979, ibid., biz. 1222; 
nr. 20867, 15 jan. 1981, biz. 59. 
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zijn overgedragen met toepassing van 
art. 4, § 2, 4" en 9°, van de wet van 26 
juli 1971 houdende organisatie van de 
agglomeraties en federaties van ge
meenten. Dat is het geval wanneer de 
belastingverordening, door maatrege
len die strekken om de tekortschieten
de eigenaars ertoe te bewegen de nodi
ge afwerkings- of herstellingswerken 
uit te voeren, een einde bedoelt te ma
ken aan een voortschrijdende algeme
ne onverschilliglleid inzake huisves
ting en aan het verval van het gebou
wenpatrimonium (3). 

(GEMEENTE SINT-GILLIS 
T. « LOCABRAS " P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 623 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 april 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4, § 2, 4°, van de 
wet van 26 juli 1971 houdende organisa
tie van de agglomeraties en de federaties 
van gemeenten, 59 en 60 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, 

doordat de bestreden beslissing het 
bezwaarschrift aanneemt dat door ver
weerster was ingediend tegen de voor 
het aanslagjaar 1981 gevestigde aanslag 
in de belasting op de niet afgewerkte of 
geheel of gedeeltelijk verwaarloosde ge
bouwen, en op de niet bebouwde grond
percelen, die langs de openbare weg ge
legen zijn, op grond dat de bepalingen 
van het gemeentereglement waarop die 
aanslag is gegrond, onverenigbaar zijn 
met de wet van 7 juli 1972 tot vaststel
ling van de grenzen van de belastingbe
voegdheid van agglomeraties en federa
ties van gemeenten en dat ze derhalve 
onwettig zijn, 

terwijl « het doel van dat gemeentere
glement niet de politie op de gebouwen 
is, maar wel de stadshernieuwing en het 
grondbeleid, (bevoegdheden) die door 
geen enkele bepaling aan de gemeente
lijke bevoegdheid onttrokken wordt »; de 
litigieuze belasting « weliswaar gevolgen 

kan hebben die passen in het kader van 
het door de agglomeratie gevoerde beleid 
om de gezondheid van de onroerende 
goederen te vrijwaren, doch haar doe! 
zich niet beperkt tot sommige stede
bouwkundige aspecten, maar vee! verder 
gaat en de stadshernieuwing en de her
bevolking beoogt; de bewoning van de 
gebouwen niet noodzakelijk samengaat 
met de gezondheid ervan en op zich niet 
bij draagt tot de verdediging en de be
scherming van het leefmilieu; geen enke
le wetsbepaling de bevoegdheden inzake 
huisvesting aan de gemeenten heeft ant
nomen: 

Overwegende dat de wet van 26 
juli 1971 weliswaar niet nader be
paalt wat onder « bouwverorde
ning » moet worden verstaan, maar 
dat uit de opsomming van artikel 4, 
§ 2, en met name uit 1°, 2°, 3° en 4° 
blijkt dat het gaat om een bevoegd
heid inzake ruimtelijke ordening en 
stedebouw, zodat het de bouwveror
deningen betreft die behandeld wor
den in de artikelen 59 tot 62 van de 
wet van 29 maart 1962; 

Overwegende dat, hoewel het toe
passingsgebied van deze bouwveror
deningen aanzienlijk werd uitge
breid door de wet van 22 december 
1970, die artikel 59 van de wet van 
29 maart 1962 verving, en de aange
legenheden die door een bouwveror
dening kunnen worden geregeld, 
voortaan omvattender zijn dan die 
waarin de bouwverordening tradi
tioneel pleegt te voorzien en tevens 
de bouw- en stedebouwkundige ver
ordeningen alsook de verordeningen 
op de wegen omvatten, die verorde
ningen nochtans slechts een rechts
grond hebben indien hun onderwerp 
binnen de door de wet gestelde 
grenzen blijft; dat artikel 59 van de 
wet van 29 maart 1962, als gewij
zigd, in het eerste lid de oogmerken 
aangeeft waarop de bouwverorde
ningen moeten zijn gericht, en het 
tweede lid, het onderwerp ervan om
schrijft als « de bouwwerken en in
stallaties boven en onder de grond, 
de uithangborden en de reclame-in
richtingen, de antennes, de leidin

---------------1 gen, de afsluitingen, de opslagplaat-
(3) Zie nota 1 op vonge blz. sen, de beplanting, de wijziging van 



456 HOF VAN CASSATIE Nr. 206 

de topografie van de bodem, en de 
inrichting van ruimten ten behoeve 
van het verkeer en het parkeren 
van voertuigen buiten de openbare 
weg », dit zijn de eigenlijke materie
le bouwwerkzaamheden en de daar
mee gelijkgestelde handelingen en 
werken; 

Overwegende dat de belastingver
ordening op de onafgewerkte of ge
heel of gedeeltelijk verwaarloosde 
onroerende goederen ertoe strekt 
om door maatregelen die de tekort
schietende eigenaars ertoe kunnen 
brengen afwerkings- of herstellings
werken uit te voeren, een algemene 
houding van onverschilligheid inza
ke huisvesting en het verval van het 
gebouwenbestand tegen te gaan; 

Dat dit reglement derhalve valt 
onder het woon- en grondbeleid; 

Overwegende dat noch uit het 
voorwerp van de betwiste belasting
verordening, noch uit de door de ge
meente bij de vaststelling van die 
verordening ingeroepen oogmerken 
blijkt dat er een verband bestaat 
tussen de belasting op de geheel of 
gedeeltelijk verwaarloosde gebou
wen en de bevoegdheden inzake 
bouwverordeningen en verordenin
gen tot bescherming en verdediging 
van het leefmilieu, met inbegrip van 
de stadshernieuwing die met toepas
sing van artikel 4, § 2, 4" en 9", van 
de wet van 26 juli 1971 houdende or
ganisatie van de agglomeraties en 
de federaties van gemeenten aan de 
agglomeratie zijn overgedragen; 

Dat derhalve de bestendige depu
tatie haar beslissing niet naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de aanvullende memorie 
die door eiseres buiten de wettelijke 
termijnen is neergelegd, 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; verwij st de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Namen. 

29 november 1984 - 1" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advoC'aat-generaal - Advocaat: mr. 
G. Bernard, Brussel. 

Op dezelfde dag zijn vier ~rresten in dezel~
de zin gewezen op de cassatwberoepen van e!
seres tegen beslissingen van de Bestendige De
putatie van de Provincieraad van de provincie 
Brabant d.d. 3 feb. 1983 inzake Pauwels (A.R. 
nr. F 610 F) en d.d. 28 april 1983 inzake Moies 
(A.R. nr. F 624 F), De Marneffe (A.R. 
nr. F 625 F) en Letellier (A.R. nr. F 626 F). 

Nr. 206 

1 • KAMER - 29 november 1984 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTE, AGGLOMERAT!E, 

FEDERAT!E - BELASTINGBEVOEGDHEID -
RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN DE AG
GLOMERATIE EN DE GEMEENTEN - GEMEEN
TEBELASTING OP DE NIET AFGEWERKTE OF 
GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERWAARLOOSDE 
GEBOUWEN- VOORWERP EN OOGMERK VAN 
DE BELASTING ZONDER BETREKKING OP DE 
AAN DE AGGLOMERATIE OVERGEDRAGEN GE
MEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN · INZAKE 
BOUWVERORDENING ·EN VERDEDIGING EN 
BESCHERMING VAN HET U.EFMILIEV -
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE. 

De gemeente is bevoegd om· · een beias
ting te heffen van de niet-afgew:erkte 
of geheel of gedeeltelijk verwaarloosde 
gebouwen,• als noch l.lit het voorwerp 
van de belastingverordening noqh uit 
de door de gemeente bij de uitvaardi
ging aangevoerde oogmerken blijkt dat 
er een verband bestaat tussen de be
lasting en de bevoegdheden van de ge
meenten inzake bouwverordening en 
verdediging en bescherming van het 
leefmilieu, daarin begrepen de stads
vernieuwing, die aan de agglomeratie 
zijn overgedragen met toepassing van 
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art. 4, § 2, 9'', van de wet van 26 juli 
1971 houdende organisatie van de ag
glomeraties en federaties van gemeen
ten. Dat is het geval 'Vanneer de belas
tingverordening door maatregelen, die 
strekken om de tekortschietende eige
naars erwe te bewegen de nodige af
werkings- of herstellingswerken uit te 
voeren, een einde bedoelt te maken 
aan een voortschrijdende algemene on
verschilligheid inzake huisvesting en 
e.an het verval van het gebouwenpe.tri
monium, en de verliezen wil vergoeden 
die voortvloeien uit het derven van de 
inkomsten van de voor dergelijke ge
bouwen niei· geheven onroerende VOOI'

heffin:: (1). 

(GEMEENTE SCHAARBEEK T. LANNOY) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 629 F) 

HET EOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 april 1983 door 
de Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Henegouwen gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 maart 1982; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 108, 108bis, 
l08ter, 110 tot 113 van de Grondwet, 75, 
76, 5°, 73, 137, 138 van de Gemeentewet, 1 
van de wet van 22 juni 1865 betrekkelijk 
de bevoegdheid der bestendige afvaardi
gingen tot het nemen van beslissingen 
aangaande de reclamaties inzake recht
streekse belastingen, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871, wijzigingen toebrengende aan 
de belastingwetten, 287 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964, 3, §§ 1 en 2, 4, § 2, inzonder
heid 4° en 9°, 35, 48, 49 van de wet van 26 
juli 1971 houdende organisatie van de 
agglomeraties en de federaties van ge
meenten, 1 van de wet van 7 juli 1972 tot 
vaststelling van de grenzen van de belas
tingbevoegdheid van agglomeraties en 
federaties van gemeenten, 59, 60 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw, gewijzigd bij de wet van 22 
december 1970, en 1 van de belastingver-

ordening op de onafgewerkte of verwaar
loosde gebouwen, die door de gemeente
raad van Schaarbeek is gestemd op 22 
februari 1979 en uitvoerbaar is geworden 
op 26 april 1979, 

doordat de bestreden beslissing gun
stig beschikt op het door verweerder 
ingediende bezwaarschrift tegen de door 
eiseres voor het aanslagjaar 1979 te zij
nen laste gevestigde aanslag in de belas
ting op de onafgewerkte of verwaarloos
de gebouwen, op ·grond dat de lititieuze 
belastingverordening een schending in
houdt van artikel 4, § 2, van de in het 
middel vermelde wet van 26 juli 1971 die 
de bevoegdheid voor de beveiliging en de 
bescherming van het leefmilieu, met in
begrip onder meer van de vernieuwing 
van het landschap, aan de agglomeratie 
heeft overgedragen, en tevens het in het 
middel aangevoerde artikel 1 van de wet 
van 7 juli 1972 schendt, volgens hetwelk 
de agglomeraties van gemeenten, met 
uitsluiting van de gemeenten die er deel 
van uitmaken, belastingen mogen heffen 
welke betrekking hebben op de hun 
overgedragen bevoegdheden, en derhalve 
beslist dat de door eiseres op 22 februari 
1979 gestemde belastingverordening 
onwettig is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar bij de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Henegouwen neerge
legde memorie en aanvullende memorie 
bijzonder omstandig betoogde : dat 
« geen enkele bepaling van de gemeente
verordening ( ... ) bedoeld is om de schade 
aan het leefmilieu te bestrijden; dat de 
gemeenteoverheid ( ... ) zich vooral tot 
doel heeft gesteld ( ... ) middelen te vinden 
tot dekking van het verlies aan inkom
sten en de verhoging van de lasten die 
onvermijdelijk gepaard gaan met de ver
waarlozing van het gebouwenbestand »; 
dat de litigieuze verordening niet zozeer 
tot doel heeft het leefmilieu te beveiligen 
of de strijd aan te binden tegen het on
bewoonbaar worden van gebouwen, 
maar wel het vinden van middelen tot 
dekking van het verlies van de opcentie
men op de onroerende voorheffing en 
van het verlies van de met het werke
lijke verbruik verband houdende dividen
den in de gas-, elektricitelts- en waterbe
delingsmaatschappijen; dat het plan van 
de gemeenteoverheid om de ontvolking ------------------1 van de gemeente tegen te gaan, is inge

(1} Zie de verwijzingen in de noten 1, 2 en 3 
onder voorgaand arrest nr. 205. 

geven door de omstandigheid dat de ont
volking in de eerste plaats verlies aan 
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inkomsten betekent; dat de verplichtin
gen van de gemeente inzake gemeente
politie de bezorgdheid van de gemeente
overheid wettigen om middelen te vin
den ten einde de gestegen lasten die 
voortvloeien uit de bouwvallige staat van 
de betrokken panden en de niet-bewo
ning ervan te dekken; eiseres hieruit (in 
haar aanvullende memorie, blz. 2) afleid
de : « bijgevolg heeft de gemeente op vol
komen wettige wijze een belastingveror
dening genomen op de onafgewerkte of 
verwaarloosde gebouwen, vermits zij 
hierdoor tegemoet komt aan een zuiver 
gemeentelijk belang dat vereist dat aile 
m,aatregelen zouden worden getroffen 
om de aangroei van de lasten en de ver
mindering van de inkomsten ten gevolge 
van niet-bewoning en verwaarlozing van 
de gebouwen in te dijken en de al dan 
niet opzettelijke slordigheid van de eige
naars tegen te gaan »; de bestreden be
slissing nergens antwoordt op dat om
standig verweer en derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, enerzijds uit het 
door de schepen voor financien aan de 
gemeenteraad voorgelegde rapport be
treffende het antwerp van de litigieuze 
belastingverordening blijkt dat die veror
dening hoofdzakelijk' bedoeld was, eens
deels, om door het treffen van maatrege
len die de tekortschietende eigenaars 
ertoe zouden kunnen aanzetten de af
werkings- of herstellingswerken uit te 
voeren, een algemene houding van on
verschilligheid inzake huisvesting tegen 
te gaan, anderdeels, en bovendien, om 
middelen te vinden tot dekking van het 
verlies aan inkomsten uit de onroerende 
voorheffing die immers niet geheven 
wordt op de onafgewerkte of verwaar
loosde gebouwen; anderzijds, de agglo
meratie de aan haar overgedragen 
bevoegdheden slechts mag uitoefenen 
binnen de bij artikel 4 van de wet van 26 
juli 1971 vastgestelde grenzen; die 
bevoegdheden op beperkende wijze zijn 
opgesomd in de wet, terwijl de gemeen
ten waaruit die agglomeratie bestaat, 
krachtens de wet van 1971, in die aange
legenheden een residuaire bevoegdheid 
hebben behouden; de krachtens artikel 4, 
§ 2, 4', van voormelde wet aan de agglo
meratie overgedragen bevoegdheid inza
ke bouw- en verkavelingsverordeningen, 
aldus overeenkomt met de bevoegdheid 
die artikel 60 van de wet van 29 maart 
1962 toekende aan de gemeenteraden, 

namelijk de bevoegdheid om bouwveror
deningen vast te stellen en de voorschrif
ten van de algemene verordeningen aan 
te vullen; die bevoegdheid niet uitgebrei
der kan zijn, wat haar voorwerp betreft, 
dan de bevoegdheid die artikel 59 van 
voormelde wet van 29 maart 1962 toe
kent aan de Koning; de bij artikel 4, § 2, 
9°, van voormelde wet van 26 juli 1971 
aan de agglomeratie overgedragen 
bevoegdheid eveneens betrekking heeft 
op de beveiliging en de bescherming van 
het leefmilieu, met inbegrip, onder meer, 
van de stadsrenovatie, maar geen enkele 
van de overgedragen bevoegdheden net 
woonbeleid omvat; ten slotte, de belas
tingbevoegdheid die aan de agglomera
ties en de federaties van gemeenten zijn 
toegekend door artikel 1 van de wet van 
7 februari 1972 slechts het recht geeft 
om belastingen te heffen die betrekking 
hebben op de bevoegdheden die hun 
werkelijk zijn overgedragen krachtens 
artikel 4 van de wet van 26 juli 1971; de 
beslissing van de agglomeratie om een 
belasting te heffen slechts regelmatig is, 
op voorwaarde dat er tussen de agglome
ratiebelasting en de aan de agglomeratie 
overgedragen bevoegdheden een verband 
bestaat dat voortvloeit hetzij uit het ver
halen van een uitgave, hetzij uit een na 
te streven oogmerk; uit die beginselen 
« a contrario , voortvloeit dat de gemeen
ten, in het kader van hun residuaire 
bevoegdheid, bevoegd zijn gebleven om 
belastingverordeningen vast te stellen 
die niet in zodanig verband staan met de 
voortaan aan de agglomeraties toebeho
rende bevoegdheden; daaruit volgt dat ei
seres, door het vaststellEm van de liti
gieuze belastingverordening die hoofdza
kelijk ertoe strekte, enerzijds, om in het 
kader van het woonbeleid dat niet tot de 
bevoegdheden van de agglomeratie be
hoort, een houding van algemene onver
schilligheid inzake huisvesting tegen te 
gaan door het treffen van maatregelen 
die de tekortschietende eigenaars ertoe 
kunnen brengen afwerkings- en herstel
lingswerken uit te voeren, en anderzijds 
ook om het verlies aan inkomsten te 
dekken dat voortvloeide uit het wegval
len van de onroerende voorheffing, die 
immers niet geheven wordt op onafge
werkte of verwaarloosde gebouwen, niet 
de bevoegdheden van de agglomeratie 
heeft uitgeoefend en zich derhalve niet 
schuldig heeft gemaakt aan machtsover
schrijding; de bestreden beslissing, der
halve, niet zonder al de in het middel 
vermelde bepallngen te schenden, heeft 
kunnen oordelen dat de gemeente 
Schaarbeek door de litigieuze belasting-
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verordening te nemen, haar bevoegdhe
deh is te buiten gegaan : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de aan de agglo
meraties overgedragen bevoegdhe
den op beperkende wijze worden op
gesomd in artikel 4, § 2, van de wet 
van 26 juli 1g71, waarvan go betrek
king heeft op de beveiliging en de 
bescherming van het leefmilieu, met 
inbegrip onder meer van de vernieu
wing van het landschap; 

Overwegende dat de door eiseres 
genomen belastingverordening op 
de onafgewerkte of verwaarloosde 
gebouwen tot doel heeft door het 
treffen van maatregelen die de te
kortschietende eigenaars ertoe kun
nen brengen afwerkings- of herstel
lingswerken uit te voeren, een alge
mene houding van onverschilligheid 
inzake huisvesting en het verval van 
het gebouwenbestand tegen te gaan, 
alsook het verlies aan inkomsten te 
dekken dat voortvloeit uit het weg
vallen van de onroerende voorhef
fing die immers niet geheven wordt 
op de onafgewerkte of verwaarloos
de gebouwen; 

Dat bedoelde verordening derhal
ve behoort tot het woon- en het 
grondbeleid; 

Overwegende dat noch uit het 
voorwerp van de belastingverorde
ning, noch uit de door de gemeente 
bij de vaststelling van die verorde
ning aangevoerde oogmerken blijkt 
dat er een verband bestaat tussen 
de belasting op de gedeeltelijk of ge
heel verwaarloosde gebouwen en de 
bevoegdheden inzake beveiliging en 
bescherming van het leefmilieu, met 
inbegrip van de vernieuwing van 
het landschap, die met toepassing 
van artikel 4, § 2, go, van de wet van 
26 juli 1g71 houdende organisatie 
van de agglomeraties en de federa
ties van gemeenten, aan de agglo
meratie zijn overgedragen; 

Dat derhalve de bestendige depu
tatie, nu ze beslist dat eiseres haar 
bevoegdheden is te buiten gegaan 
door het vaststellen van de verorde-

ning van 22 februari 1g7g betreffen
de de belasting op de onafgewerkte 
of verwaarloosde gebouwen, haar 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de be
streden beslissing; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietig
de beslissing; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van N amen. 

29 november 1984 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Mahillon, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, · advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Simont en Blontrock, Brussel. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op het cassatieberoep van dezelfde ei
seres tegen een op dezelfde datum gewezen 
beslissing ven de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van de provincie Henegouwen 
inzake Lannoy (A.R. nr. F 630 F). 

Nr. 207 

1' KAMER - 30 november 1984 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - GEBREK VAN DE 

ZAAK EN FOUT VAN HET SLACHTOFFER - BE· 
SLISSING WAARBIJ HET SLACHTOFFER AL
LEEN AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD 
VOOR DE SCHADE - GEEN VASTSTELLING 
WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT DE 
SCHADE OOK ZONDER HET GEBREK VAN DE 
ZAAK DIE EEN ANDER ONDER ZIJN BEWA
RING HAD, ZOU ZIJN ONTSTAAN ZOALS ZIJ 
ZICH HEEFT VOORGEDAAN. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing van de rechter die, na het bestaan 
van het gebrek van een zaak te heb· 
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ben vastgesteld, de bewaarder van el
ke aansprakelijkheid ontslaat en het 
slachtoffer alleen aansprakelijk stelt 
voor de schade, zonder vast te stellen 
dat de schade, oak zonder het gebrek 
waarmee de zaak was behept, zou ont
staan zijn zoals zij zich heeft voorge
daan (1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

{MIDTHUN, SKIPSAKTIESELSKAPET MARIE BAK· 
KE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEERS

WEZEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 4327) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1983 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

doordat het arrest, na overwogen te 
hebben dat « appellant (thans verweer
der) niet betwist dat boei nr. 78 ingevol
ge het stukspringen van haar rode licht
scherm, waardoor zij in de sector van de 
opvarende schepen een wit licht in 
plaats van een rood uitstraalde, met een 
gebrek behept was, doch het oorzakelijk 
verband tussen het gebrek van het navi
gatiehulpmiddel en de stranding van de 
"Martin Bakke" verwerpt », de vaststel
lingen van de gerechtsdeskundige kapi
tein Vergauwen overneemt, waaruit 
blijkt dat de loads aan board van de 
« Martin Bakke » in de war werd ge
bracht door het wit licht dat boei 78 uit
straalde, opgeeft dat « het hof niet be
twijfelt dat de initiale vergissing van de 
loads heel goed mogelijk was, ( ... ) doch, 
uit de voorzichtige nuancering van het 
advies van kapitein Vergauwen, ( ... ) en
kel kan afleiden dat de ontstane dwaling 
niet onoverwinnelijk was », en daarna, 
op uiterst omstandige wijze, de beweer
delijke navigatiefouten en slordigheden 
aan board van de « Martin Bakke » uit
eenzet, die aan de oorzaak zouden kun
nen liggen van de stranding en van de 
schade, om op grand van deze redene
ring a£ te leiden dat « waar het gebrek, 
waarmede de lichtboei nr. 78 behept was, 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1983, A.R. nr. 6851 
(A.C., 1983-84, nr. 13) en L. CoRNELIS, De bui
tencontractuele aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door zaken, 1982, biz. 178 en 190. 

aanleiding tot een verkeerde interpreta
t!e van de te volgen koers gaf, de naviga
tlefouten en slordigheden van scheepslei
ding en loads de rechtstreekse oorzaak 
van de stranding van de " Martin Bak
ke" uitmaakten >>, en te beslissen dat 
« er dienvolgens dan ook geen recht
streeks oorzakelijk verband tussen het 
gebrek van de boei nr. 78 en de schade 
geleden door (de eisers) bestaat >>, 

terwijl, voor de toepassing van artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, het oorzakelijk verband tussen het 
gebrek en de schade weerhouden wordt 
zodra is aangetoond dat, zonder het ge
brek, de schade zich in concreto niet zou 
hebben voorgedaan, waaruit volgt dat 
enerzijds, wanneer samenloop tussen d~ · 
aansprakelijkheid op grand van het ge
brek en de fout van het slachtoffer wordt 
ingeroepen, tot de ontstentenis van enig 
causaal verband tussen het gebrek en de 
schade niet kan besloten worden !outer 
omdat deze schade zich zonder de fout 
van het slachtoffer niet zou hebben voor
gedaan, en anderzijds, de bewaarder van 
de met gebrek behepte zaak slechts dan 
bij gemis aan oorzakelijk verband, va~ 
elke aansprakelijkheid kan ontslaan 
worden, indien wordt vastgesteld dat de 
schade zich zelfs zonder het bestaan van 
het gebrek zou hebben voorgedaan; zo
dat het arrest, dat nergens vaststelt dat 
indien boei nr. 78 rood licht had uitge~ 
straald, de stranding zich in concreto on
vermijdelijk toch had voorgedaan, en, 
z<;mder te ont_kennen dat de verwarring, 
d1e de « Martm Bakke » noodlottig werd, 
aan het gebrek te wijten was, zich ertoe 
beperkt de « navigatiefouten en slordig
heden van scheepsleiding en loads » op 
te geven als « rechtstreekse oorzaak » 
van de stranding, niet wettelijk kon be
slissen tot de afwezigheid van causaal 
verband tussen het gebrek en de schade : 

Overwegende dat, wanneer sa
menloop tussen de aansprakelijk
heid op grond van het gebrek van 
de zaak en de fout van het slachtof
fer wordt aangevoerd, de rechter die 
het bestaan van het gebrek van de 
zaak vaststelt, de bewaarder aileen 
dan van elke aansprakelijkheid kan 
ontslaan wanneer hij aanneemt dat 
de schade ook zonder het gebrek 
waarmee de zaak is behept, zou zijn 
ontstaan zoals zij zich heeft voorge
daan; 
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Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, dat de scheepslei
ding en de loods van het schip 
« Martin Bakke » navigatiefouten en 
slordigheden hebben begaan, ander
zijds, dat de lichtboei nr. 78 die ver
weerder onder zijn bewaring had, 
met een gebrek was behept ingevol
ge het stukspringen van haar rode 
lichtscherm en dat daardoor de 
loods aan boord van de « Martin 
Bakke » in de war werd gebracht 
nopens de te volgen koers; dat het 
beslist dat de navigatiefouten en 
slordigheden van de scheepsleiding 
en de loods de rechtstreekse oor
zaak van de stranding van het schip 
uitmaakten en dat << dienvolgens » 
geen rechtstreeks oorzakelijk ver
band tussen het gebrek van de boei 
nr. 78 en de door de eisers geleden 
schade bestaat; dat het op die gran
den de vordering tot schadevergoe
ding van de eisers als ongegrond af
wijst; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de afwezigheid van oorzakelijk ver
band tussen het gebrek van de boei 
en de schade uitsluitend afleidt uit 
de fouten die de scheepsleiding en 
loods hebben begaan en de beslis
sing dienaangaande niet, ook niet 
impliciet, laat steunen op feitelijke 
gegevens waaruit blijkt dat de scha
de zoals zij zich heeft voorgedaan, 
ook zonder het gebrek zou zijn ont
staan; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel gericht is tegen 
een ten overvloede gegeven be
schouwing en mitsdien niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit beslist dat de scheepsleiding en 
de loods van het schip « Martin 
Bakke » navigatiefouten en slordig
heden in oorzakelijk verband met 
de stranding van het schip hebben 
begaan en in zoverre dit het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing dienaangaande aan de fei
tenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Be
roep te Gent. 

30 november 1984 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Janssens, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. Van Ryn en 
Biitzler. 
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ALF ABETISCHE 

A 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij een hestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade 
- Geen vaststelling waaruit kan worden afge
leid dat de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout 
die ten laste van een andere hestuurder is 
vastgesteld. 13 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband - Wegverkeersongeval 
- Beslissing waarbij een hestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade 
- Vereisten. 59 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Verkeersongeval - Fouten van twee bestuur
ders - Beslissing waarhij een hestuurder 
aileen aansprakelijk wordt verklaard voor de 
schade - Vaststellingen waaruit blijkt dat, 
zonder defout van de andere bestuurder, de 
schade ook zou zijn ontstaan zoals zij zich 
heeft voorgedaan- Wettige beslissing. 194 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Beslissing waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de schade 
- Geen vaststelling waaruit kan worden afge
leid dat de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout 
die ten laste van een andere hestuurder is 
vastgesteld - Beslissing niet naar recht 
verantwoord. 229 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Wegverkeer Fout hegaan door een 
bestuurder - Omstandigheid die op zichzelf 
het hestaan van een fout van een andere 
hestuurder niet uitsluit. 436 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Onrechtmatige daad - Op de markt hrengen 
van een gebrekkige zaak - Vereiste voor 
aansprakelijkheid - Bestaan van het gehrek 
op het tijdstip waarop de zaak op de markt 
werd gebracht - Bew1jslast. 48 

INHOUDSOPGAVE 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Oorzakelijk verband - Wegverkeersongeval 
- Beslissing dat een aangevoerde fout geen 
oorzaak van het ongeval is geweest 
Vereisten. 59 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van twee personen - Verplichting 
voor heiden de schade van het slachtoffer 
volledig te vergoeden. 13 

Aansprakelijkheid buiten overeenlmmst 
Verkeersongeval - Vonnis dat heslist dat de 
fout van een der hestuurders het ongeval niet 
heeft veroorzaakt - Vaststellingen van het 
vonnis waaruit blijkt dat het ongeval ook 
zonder die fout zou hebben plaatsgehad -
Wettelijke heslissing. 330 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van twee personen - Verplichting 
voor heiden de schade van het slachtoffer 
volledig te vergoeden. 330 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schadeloosstelling - Wegverkeersongeval -
Schade veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van verscheidene personen - Ieder 
van hen t.a.v. de henadeelde gehouden tot 
volledige schadevergoeding. 59 

· Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade veroorzaakt door de samenlopende 
fouten van twee personen - Ieder van hen 
t.a.v. de benadeelde gehouden tot volledige 
schadevergoeding. 439 

· Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever -
Schade door de aangestelde veroorzaakt 
tijdens zijn bediening - Begrip. 181 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever -
Verhouding van ondergeschikthetd- Begnp. 

181 
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 

Wegen - Aansprakelijkheid van de openbare 
overheid die nalaat abnormaal gevaar te 
ondervangen. 288 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Aansprakelijkheid voor de zaak die men 
onder zijn bewaring heeft - Gebrek van de 
zaak - Vereiste bewijslevering. 163 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Art. 1384, eerste lid, B.W. - Gebrek van de 
zaak - Begrip. 247 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Gebrek van de zaak en fout van het slacht
offer - Beslissing waarbij het slachtoffer 
aileen aansprakelijk wordt gesteld voor de 
schade - Geen vaststelling waaruit kan 
worden afgeleid dat de schade ook zonder het 
gebrek van de zaak die een ander onder zijn 
bewaring had, zou zijn ontstaan zoals zij zich 
heeft voorgedaan. 459 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Burgerlijk Wetboek, art. 1385 - Schade 
veroorzaakt door een dier - Aansprakelijk
heid van de eigenaar of van de bewaarder -
Vermoeden van schuld - Uitzondering -
Fout van het slachtoffer- Vereisten. 254 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip. 2 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Begrip. 6 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade van getroffene, opgelopen bij een 
ongeval - MateriiHe schade - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Schade wegens 
waardevermindering op de arbeidsmarkt -
Bedrag van de vergoeding - Criteria. 19 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade door derving van bedrijfsinkomsten 
t.g.v. arbeidsongeschiktheid - Beslissing tot 
toekenning aan de getroffene van een vergoe
ding, berekend op basis van het brutobedrag 
van zijn loon, - Geen vaststelling dat op die 
vergoeding dezelfde lasten zullen wegen als 
op het loon - Geen verantwoording naar 
recht. 190 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade - Raming - Belastingen. 345 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Schade- Voertuig vernield- Belasting over 
de toegevoegde waarde - Schade die voor de 
benadeelde voortvloeit uit de betaling van de 
belasting bij de aankoop van een vervangings
voertuig - Begrip. 215 

Aanspralrelijkheid buiten overeenkomst 
Doden - Schade voor de rechthebbenden van 
de getroffene t.g.v. het derven van zijn inkom-

sten - Vaststelling van die schade - Grand
slag- Netto-inkomsten- Vereiste. 345 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
Omvang van de schade - Mindering van de 
toegekende schadevergoeding met de 
betaalde voorschotten en met de daardoor 
opgebrachte rente - Vereiste. 345 

Afstand 
Strafzaken - Strafvordering door het bestuur 
van financien ingesteld - Voorziening in 
cassatie door het bestuur ingesteld tijdens de 
gewone verzettermijn Rechtsgeldige 
afstand. 309 

Arbeid 
Arbeids- en rusttijden - Betaalde feestdagen 
- Betaling van loon Gerechtvaardigde 
afwezigheid - Begrip. 266 

Arbeid 
Gezondheid en veiligheid - Wet 10 juni 1952 
- Overtredingen van de wet- Vaststellingen 
van de overtredingen - Processen-verbaal -
Inhoud - Bevoegde ambtenaren - Opdracht. 

148 
Arbeidsongeval 

Begrip - Uitvoering van de arbeidsovereen
komst - Langdurig verblijf buitenshuis. 134 

Arbeidsongeval 
Begrip - Oproer. 

Arbeidsongeval 

134 

Weg naar en van het werk- Vaststelling van 
de rechter dat niet is aangevoerd noch 
bewezen dat de werknemer op het ogenblik 
van het ongeval van een andere plaats dan 
zijn verblijfplaats kwam - Beslissing dat het 
ongeval op de weg naar en van het werk is 
gebeurd - Onwettige beslissing. 98 

Arbeidsongeval 
Verzekering - Oorlog of oproer. 134 

Arbeidsovereenkomst 
Verjaring- Middel ambtshalve. 49 

Arbeidsovereenkomst 
Rechtsbronnen - Hierarchie - geschreven 
arbeidsovereenkomst - Mondelinge overeen
komst. 56 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing Arbeidsongeschiktheid 
Nieuwe arbeidsongeschiktheid te wijten aan 
een andere ziekte - Geneeskundige verkla
ring. 54 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Overmacht -
geschiktheid. 

Arbeidsvoorziening 

Blijvende arbeidson-
217 

Brugpensioen - Conventioneel brugpensioen 
- Aanvraag. 129 
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Arbeidsvoorziening 

Brugpensioen - Conventioneel brugpensioen 
- Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 
19 december 1974, gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad - Toepassingsgebied. 129 

Architect (tucht en bescherming van de 
titel) 
Verbod voor ambtenaren en beambten als 
architect op te treden - Toepasselijk op tijde
lijke ambtenaren en beambten. 173 

Auteursrecht 
Wet 25 juni 1921 tot het innen van een recht 
op de openbare kunstveilingen, ten bate van 
de kunstenaars, auteurs der verkochte 
werken - Volgrecht vastgesteld bij art. 2, 
eerste lid - Wijze van berekening. 165 

Auteursrecht 
Wet 25 juni 1921 tot het innen van een recht 
op de openbare kunstveilingen, ten bate van 
de kunstenaars, auteurs der verkochte 
werken - Verkoper in de zin van art. 3 van 
de wet - Begrip. 165 

Auteursrecht 
Be grip. 

Automobielen, 
taxi's 

386 

autobussen, autocars, 

Vervoer over de weg - Verdrag betreffende 
de overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (C.M.R.), op 19 mei 
1956 gesloten te Geneve - Rechtsvordering 
waartoe een aan dat verdrag onderworpen 
vervoer aanleiding kan geven - Verjaring -
Schorsing - Teruggave van de bij de vorde
ring gevoegde stukken - Begrip. 159 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen 
Bankbreuk - Bestanddelen - Staat van fail
lissement- Vaststelling. 16 

Belasting over de toegevoegde waarde 
Uitoefening van de strafvordering door het 
openbaar ministerie - Mogelijkheid om 
rechten en boeten bij wege van dwangbevel in 
te vorderen - Geen beletsel om voor de straf
rechter een burgerlijke rechtsvordering in te 
stellen. 424 

Bescherming van de maatschappij 
Inobservatiestelling - Schriftelijk en met 
redenen omkleed verzoek gericht tot de 

procureur-generaal bij het hof van beroep 
Hof van beroep niet verplicht erover te 
beslissen. 75 

Bescherming van de maatschappij 
Beslissing tot internering - In zichzelf tegen
strijdige beslissing - Niet regelmatig met 
redenen omkleed. 67 

Bescherming van de maatschappij 
Beslissing van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij waarbij de overbrenging 
van de geinterneerde van een prive-inrichting 
naar een strafinrichting wordt bevolen -
Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 189 

Bescherming van de maatschappij 
Wraking - Commissie tot bescherming van 
de maatschappij die dient te beslissen over 
het verzoek tot invrijheidstelling van een 
geinterneerde - Beslissing over de ontvanke
lijkheid van de vordering tot wraking van een 
lid van de commissie en van een magistraat 
van het openbaar ministerie - Optreden van 
de gewraakte magistraten. 428 

Bescherming van de maatschappij 
Voorziening in cassatie - Vorm - Voorzie
ning in cassatie bij brief ingesteld - Niet 
ontvankelijke voorziening. 410 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Toewijzing- Verkoopsvoorwaarden- Wijzi
ging- Beoordeling door de rechter. 45 

Beslag 
Bewarend beslag - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1420 - Vordering tot opheffing van het 
beslag - Grondslag van de vordering 
Bevoegdheden van de beslagrechter. 87 

Beslag 
Bewarend beslag - Gerechtelijk Wetboek, 
art. 1420 - Beslaglegging zonder vooraf
gaande beschikking van de rechter - Begrip. 

87 

Beslag 
Uitvoerend beslag op onroerend goed -
Recht van de eerst ingeschreven hypothecaire 
schuldeiser van de gefailleerde om, in iedere 
stand van het geding, het goed waarop de 
hypotheek rust, te verkopen - Begrip. 126 

Beslag 
Strafzaken- Teruggave- Vereisten. 280 

Beslag 
Strafzaken - Teruggave - Begnv. 280 

Bestaansminimum 
Bedrag - Samenwonen - Begrip. 219 
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Bestendige deputatie 

Gemeentelijke omslagbelasting 
schrift - Voorafgaand advies 
Gemeentewet, art. 136. 

Betekening van exploten 

Bezwaar
bepaald bij 

289 

Burgerlijke zaken - Geadresseerde wonende 
in het buitenland zonder woonplaats, verblijf
plaats of gekozen woonplaats in Belgie 
Regelmatige betekening in het buitenland. 25 

Betekening van exploten 
Burgerlijke zaken - Omstandige opgave van 
de kosten - Verzuim Nietigheid van de 
akte - Vereisten. 204 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Betichting bij een cassatiebe
roep van de procureur-generaal - Wetboek 
van Strafvordering, art. 441 - Procedure. 115 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Cassatiegeding - Behandeling 
van de valsheid door het Hof. 115 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Zogenaamd onjuiste of niet gedane 
vermelding betreffende de vervulling van een 
formaliteit - Betichting van valsheid met het 
oog op de verbetering of het herstel -
Ontvankelijkheid. 115 

Betichting van valsheid 
Strafzaken - Rechterlijke beslissing met 
kracht van gewijsde - Zogenaamd onjuiste 
of niet gedane vermelding betreffende een 
omstandigheid die de beslissing moest vast
stellen - Betichting van valsheid met het oog 
op de verbetering of het herstel - Ontvanke
lijkheid. 115 

Bevoegdheid en aanleg 
Territoriale bevoegdheid - Jeugdrechtbank 
- Maatregel t.a.v. de minderjarige - Over
lijden van de vader die van de ouderlijke 
macht is ontzet - Bevoegdheid van de recht
bank van de verblijfplaats van de niet 
ontzette moeder. 112 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 416, tweede lid - Arrest of vonnis inzake 
bevoegdheid - Begrip. 22 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 416, tweede lid - Arrest of vonnis inzake 
bevoegdheid - Begrip. 22 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter 
om zijn beslissing te doen steunen op zijn 
persoonlijke wetenschap van de feiten. 84 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Ongeval op de weg naar 
en van het werk - Vaststelling van de rechter 
dat niet is aangevoerd noch bewezen dat de 
werknemer op het ogenblik van het ongeval 
van een andere plaats dan zijn verblijfplaats 
kwam - Beslissing dat het ongeval op de weg 
naar en van het werk is gebeurd - Onwettige 
beslissing. 98 

Bewijs 
Burgerlijke zaken - Begin van bewijs dqor 
geschrift - Proces-verbaal van de politie 
waarin wordt gezegd dat de persoon tegen wie 
moet worden bewezen een bepaalde verkla
ring heeft afgelegd - Verklaring door die 
persoon niet geschreven noch getekend noch 
als de zijne erkend - Geen begin van schrif
telijk bewijs. 256 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - Proces-verbaal 
van plaatsopneming - Miskenning van de 
bewijskracht van dat proces-verbaal 
Begrip. 120 

Bewijs 
Bewijs door geschrift - Bewijskracht van de 
akten - Burgerlijke zaken - verzekerings
overeenkomst Verzekering stoffelijke 
schade voertuig - Indeplaatsstelling van de 
verzekeraar in de rechten en rechtsvorde
ringen van de verzekeringnemer tegen {Je 
schadeverwekker - Beding van de polis 
waarbij verhaal van de verzekeraar tegen, 
met name, de houder van het voertuig is 
uitgesloten - Houder van het voertuig -
Uitlegging. 313 

Bewijs 
Vermoedens - Burgerlijke zaken - Feite-
lijke vermoedens Buitengerechtelijk 
deskundigenonderzoek. 88 

Bewijs 
Strafzaken - Geval waarin de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft 
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter. 328 

Bewijs 
Strafzaken - Processen-verbaal - Gemeen
telijke politie- Bewijswaarde. 328 

Bewijs 
Strafzaken - Overtredingen van de Gezond
heid en Veiligheidswet- Vaststelling van de 
overtredingen - Processen-verbaal - Inhoud 
- Bevoegde ambtenaren - Opdracht. 14B 

Bewijs 
Bewijs door getuigen - Strafzaken - Zaken 
waarin de echtgenoten tegengestelde 
belangen hebben - Verbod bloedverwanten 
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in neerdalende lijn te horen - Gerechtelijk 
Wetboek, art. 931, tweede lid - Verbod niet 
van toepassing in strafzaken. · 9 

Bezit 
Roerende goederen - Bezit te goeder trouw 
- Goede trouw - Begrip. 280 

Bossen 
aoswetboek, art. 58 - Overtreding van de 
veiligheidsvoorwaarden betreffende de wijze 
van kappen en exploiteren van het hout en 
het schoonmaken van de kapvlakte - Begrip. 

113 

Burgerlijke rechten, politieke rechten 
Onrechtmatige daad van de overheid aan te 
mer ken als een feitelijkheid - Bevoegdheden 
van de rechtbanken. 36 

Burgerlijke rechtsvordering 
Belasting over de toegevoegde waarde -
Uitoefening van de strafvordering door het 
openbaar ministerie - Mogelijkheid om 
rechten en boeten bij wege van dwangbevel in 
te vorderen - Geen beletsel om voor de straf
rechter een burgerlijke rechtsvordering in te 
stellen. 424 

Burgerlijke rechtsvordering 
Schade ten gevolge van een misdrijf -
Rechtsvordering tot vergoeding van die 
schade - Rechtsvordering ingesteld door de 
schadelijder voor de rechter waarbij de straf
vordering aanhangig is - Burgerlijke rechts
vordering ingesteld v66r het verval van de 
strafvordering - Vordering van een in de 
plaats van de schadelijder gestelde partij -
Vordering van de in de plaats gestelde na het 
verval van de strafvordering - Ontvankelijke 
vordering. 444 

c 

Cassatie 
Taak van het Hof - Strafzaken - Bestreden 
beslissing die haar beschikking grondt op een 
voor kritiek vatbare reden - Bevoegdheid 
van het Hof deze te vervangen door een 
rechtsgrond die het beschikkende gedeelte 
verantwoordt. 428 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Middel dat de 
miskenning aanvoert van het « natuurrecht » 

en van de « familiemoraal ,, - Miskenning 
geeft op zichzelf geen aanleiding tot cassatie
beroep. 9 

Cassatie 
Bevoegdheid - Vaststelling van feitelijke 
elementen door de rechter - Gevolgtrekking 
in rechte - Toezicht van het Hof. 418 

Cassatie 
Bevoegdheid - Strafzaken - Rechtvaardi
gingsgrond - Overmacht - Vaststellingen 
van de feitenrechter - Onaantastbare beoor
de!ing - Afleiding in rechte - Toezicht van 
hetHof. 436 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal- Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Betichting van valsheid bij dit 
cassatieberoep - Procedure. 115 

Cassatie 
Strafzaken - Voorziening van de procureur
generaal - Sv., art. 441 - Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 6.1 - Recht op een onpartij
dige rechterlijke instantie - Gezworene die 
niet als onpartijdig kan worden beschouwd -
Veroordelend arrest verleend met de mede
werking van die gezworene - Schending van 
de voormelde verdragsbepa!ing Vernieti-
ging en verwijzing. 279 

Cassatie 
Cassatieberoep van de procureur-generaal -
Strafzaken - Wetboek van Strafvordering, 
art. 441 - Vonnis waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld tot een straf die niet bij de wet is 
bepaald- Vernietiging met verwijzing. 307 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Art. 441 Sv. - Veroordeling 
van de beklaagde door de correctionele recht
bank - Zaak niet regelmatig aanhangig bij 
de rechtbank - Vernietiging zonder verwij
zing. 395 

Cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de procu
reur-generaal - Art. 441 Sv. - Veroordeling 
van de beklaagde - Verjaard misdrijf -
Vernietiging zonder verwijzing. 396 

Cassatie 
Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissing 
waarbij eiser aileen aansprakelijk wordt 
gesteld voor een ongeval - Vernietiging van 
de beslissing over verweerders aansprakelijk
heid - Geen vernietiging van de beslissing 
dat eiser aansprakelijk is en over het bedrag 
van de schade. 249 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Een enkele straf 
uitgesproken wegens het houden van een huis 
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van ontucht of van prostitutie en wegens 
openbare aanzetting tot ontucht - Hoofdge
vangenisstraf en geldboete wette!ijk verant
woord door het tweede misdrijf - Ontzetting 
van de rechten vermeld in het Strafwetboek, 
artikel 31, en verbeurdverklaring niet wette
lijk verantwoord door dit misdrijf - Middel 
met betrekking tot het eerste misdrijf -
Cassatie en verwijzing beperkt tot het disposi
tief betreffende die twee bijkomende straffen. 

1 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Een enkele geld
boete uitgesproken voor twee misdrijven 
inzake stedebouw - Straf wette!ijk verant
woord door een der misdrijven - Niet verant
woord bevel tot herstel van de plaats in de 
vorige staat wegens een van die misdrijven -
Cassatie en verwijzing tot die maatregel 
beperkt. 65 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van 
de wegens overspel veroordeelde beklaagde 
- Vonnis dat echtscheiding toestaat overge
schreven v66r de veroordeling - Vernietiging 
van de bes!issing op de strafvordering en op 
de burgerlijke rechtsvordering. 286 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Wegverkeer -
Vervallenverklaring van het recht tot sturen 
wegens lichamelijke ongeschiktheid- Veilig
heidsmaatregel - Onwettige maatregel -
Gedeeltelijke vernietiging. 309 

Cassatie 
Omvang Strafzaken Veroordeling 
wegens bedrieglijke bankbreuk door verduis
tering van activa - Vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering - Vernieti
ging dientengevolge van de bes!issing waarbij 
de terugkeer van de bedrieglijk ontvreemde 
gelden tot de failliete boedel wordt bevolen. 

365 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Cassatieberoep van 
de beklaagde beperkt tot de beslissing op de 
strafvordering - Vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering - Vernietiging van 
de niet definitieve beslissing op de tegen de 
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring. 368 

Cassatie 
Omvang- Strafzaken- Vervangende gevan
genisstraf, in hoger beroep verzwaard zonder 
eenparigheid - Vernietiging beperkt tot de 
vervangende gevangenisstraf. 403 

Cassatie 
Omvang- Strafzaken- Vervallenverklaring 
van het recht tot sturen - Vernietiging 

wegens onwettigheid van die straf 
dige vernietiging met verwijzing. 

Cassatie 

Volle-
307 

Omvang - Strafzaken - Strafvordering -
Cassatieberoep van de beklaagde - Vernieti
ging van de beslissing waarbij de beklaagde 
werd veroordeeld - Civielrechtelijk aanspra
kelijke partij die zich niet of onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien - Bes!issing waarbij 
die partij civielrechtelijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de veroordeling Beslissing 
zonder bestaansreden. 186 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Niet beperkt cassa
tieberoep van de beklaagde - Vernietiging 
vim de beslissing op de strafvordering -
Vernietiging dientengevolge van de eindbe
slissing op de tegen de beklaagde ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering. 365 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van ambtswege van de beslis
sing op de strafvordering - Dientengevolge 
vernietiging van de niet definitieve bes!issing 
op de tegen de beklaagde ingestelde burger
lijke rechtsvordering. 391 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld - Dientenge
volge vernietiging van de op dezelfde onwet
tigheid gegronde eindbeslissing, die is 
gewezen op de burgerlijke rechtsvordering 
van de verzekeraar van de beklaagde, tussen
gekomen partij, tegen een medebeklaagde. 

391 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Cassatieberoep van de beklaagde 
- Vernietiging van de beslissing waarbij de 
beklaagde wordt veroordeeld - Dientenge
volge vernietiging van de niet definitieve 
bes!issing waarbij de vrijwillig tussenge
komen partij wordt veroordeeld, niettegen
staande haar afstand van het cassatieberoep, 
als deze niet als een berusting kan worden 
gelnterpreteerd. 391 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel hieruit afgeleid dat het 
recht van verdediging is miskend door het 
niet afzonderlijk vervolgen van twee 
misdrijven - Middel niet voorgelegd aan de 
feitenrechter - Niet ontvankelijk middel. 9 

Cassatiemiddelen 
Aanwijzing van de geschonden wetsbepa
linl;(en - Grond van niet-ontvankelijkheid 
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tegen het middel opgeworpen en hieruit afge
leid dat het de schending van de ten deze 
toepasselijke wetsbepalingen niet aanvoert -
Begrip. 93 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Hof van assisen - Middel ten 
betoge dat de gezworenen tijdens de beraad
slaging konden telefoneren - Middel dat het 
Hof verplicht tot toetsing van feitelijke gege
vens - Niet ontvankelijk middel. 110 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel de feitelijke 
beoordelingen van de feitenrechter bekriti
seert - Niet ontvankelijk middel. 233 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Enkele wens. 233 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vaagheid Middel 
waarin niet wordt vermeld waarin de aange
voerde wettelijke bepalingen zijn geschonden 
- Niet ontvankelijk middel. 117 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel waarbij gebrek aan 
antwoord op de conclusie wordt aangevoerd 
- Vaagheid- Niet ontvankelijk middel. 275 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vermelding van een 
geschonden wettelijke bepaling - Schending 
leidende tot vernietiging van het beschik
kende gedeelte - Vermelding voldoende. 416 

Cassatiemiddelen 
Dienstplicht - Nieuw middel - Inobserva
tiestelling - Geneeskundig onderzoek 
Onvolledigheid. 49 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de uitoefening van het recht van 
verweer voor de eerste rechter - Middel 
zonder verband met de bevoegdheid en niet 
aan de appelrechter overgelegd - Niet 
ontvankelijk middel. 198 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat kritiek oefent op de 
regelmatigheid van de dagvaarding voor de 
feitenrechter - Middel niet voorgelegd aan 
de feitenrechter - Eiser die zich over de 
grand van de zaak heeft verdedigd Niet 
ontvankelijk middel. 334 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel dat enkel betrekking 
heeft op het vooronderzoek - Middel voor 
het eerst voor het hof voorgedragen - Niet 
ontvankelijk middel. 363 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren -
Onregelmatige oproeping van de geneesheer 

voor de provinciale raad van de Orde -
Middel niet voorgelegd aan de raad van 
beroep - Niet ontvankelijk middel. 78 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren 
Raad van beroep - Behandeling met gesloten 
deuren - Aanwezigheid van de verslaggever 
van de provinciale raad - Middel niet voorge
legd aan de raad van beroep - Niet ontvanke
lijk middel. 78 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit het gebrek aan belang 
Begrip. 13 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Middel dat, ook al was 
het gegrond, niet tot cassatie kan leiden -
Niet ontvankelijk middel. 260 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering - Een enkele 
straf uitgesproken wegens verscheidene 
misdrijven - Middel dat enkel betrekking 
heeft op een van die misdrijven - Bestaan 
van de andere misdrijven afgeleid uit het 
bestaan van het eerste - Ontvankelijk 
middel. 102 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering Een enkele 
straf uitgesproken voor verscheidene 
misdrijven, gepleegd in Belgie en in het 
buitenland - Middel dat enkel betrekking 
heeft op de in het buitenland gepleegde 
misdrijven - Straf naar recht verantwoord 
door de in Belgie gepleegde misdrijven -
Niet ontvankelijk middel. 198 

· Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Strafvordering Een enkele 
straf uitgesproken voor verschillende 
misdrijven - Middel dat slechts op een van 
die misdrijven betrekking heeft - Straf 
wettelijk verantwoord door een ander 
misdrijf - Niet ontvankelijk middel. 230 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel enkel gericht tegen de 
advocaat van eiser - Niet ontvankelijk 
middel. 233 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Cassatieberoep tegen de beslis
sing van de appelrechter - Middel gericht 
tegen de beslissing van de eerste rechter -
Niet ontvankelijk middel. 75 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Middel ten betoge dat de 
beschikking tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis nietig is wegens een bepaalde 
reden - Kamer van inbeschuldigingstelling 
die de beschikking heeft vernietigd wegens 
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Niet ontvankelijk 

142 

Strafzaken - Cassatieberoep tegen de beslis
sing van de appelrechter - Middel gericht 
tegen de beslissing van de eerste rechter -
Niet ontvankelijk middel. 233 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Cassatieberoep tegen de bes!is
sing van de appelrechter - Middel gericht 
tegen de bes!issing van de eerste rechter -
Niet ontvankelijk middel. 334 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Havenarbeid - Haven van Zeebrugge 
C.A.O. 8 juni 1977 - Toepassingsgebied. 49 

Commissie 
Volmacht van vervoercommissionair aan een 
derde om bepaalde rechtshandelingen te 
verrichten - Toepassing van art. 1994, 
tweede lid, B.W. op de rechtsverhoudingen 
tussen die derde en de lastgever- Vereisten. 

374 

D 

Deskundigenonderzoek 
Deskundige - Wraking - Vermoeden van 
partijdigheid - Toepassingsgebied. 88 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond- Kostwinner van het gezin- Verwer
ping omdat een broer of een zuster van de 
dienstpichtige in het levensonderhoud van 
zijn ouders kan voorzien - Wettigheid. 90 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op more!e 
grond - Kostwinner van het gezin - Onaan
tastbare beoordeling door de Hoge Militie
raad. 90 

Dienstplicht 
Uitstel en vrijlating van dienst op morele 
grond - Werkelijk en gewoonlijk verblijf 
buiten Europa - Begrip. 92 

Douane en accijnzen 
Overtreding Proces-verbaal van de 
beambten van het bestuur - Opste!len van 
het proces-verbaal met grote vertraging -
Miskenning van het recht van verdediging. 

223 

Douane en accijnzen 
Overtreding Proces-verbaal van de 
beambten van het bestuur - Opstellen van 
het proces-verbaal - Termijn - Geen verval
termijn. 223 

Douane en accijnzen 
Invoer van goederen - Geen aangifte bij de 
invoer Verbeurdverklaring van de 
goederen- Verplichte verbeurdverklaring. 

370 

Douane en accijnzen 
Weigering waardoor de uitoefening van het 
ambt onmogelijk wordt - Ge!dboete -
Fiscale aard - Veroordeling met uitstel -
Onwettige veroordeling. 406 

Drukpers (Politie over de) 
Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961, 
art. 1 - Persoon die impliciet aangewezen is 
- Beoordeling - Criterium. 339 

Drukpers (Politie over de) 
Recht tot antwoord - Wet van 23 juni 1961, 
art. 1 - Persoon die impliciet aangewezen is 
- Beoordeling. 339 

E 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Verbod bloedverwanten in neerdalende lijn 
van de echtgenoten a!s getuigen te horen -
Gerechtelijk Wetboek, art. 931, tweede lid -
Verbod niet van toepassing in strafzaken. 9 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Uitkering tot levensonderhoud na echtschei
ding - Echtscheiding toegestaan o.g.v. art. 
232 B.W. - Vaststelling van de uitkering -
Vereisten. 244 

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
Scheiding van tafel en bed - Uitkering tot 
levensonderhoud na scheiding van tafel en 
bed - Rechtsgrond. 422 

Europese Gemeenschappen 
Prejudicieel geschil - Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen - Gezag van de 
arresten van dat Hof. 174 

Europese Gemeenschappen 
Sociale zekerheid - Kinderbijslag - Gepen
sioneerd werknemer die in een Lid-Staat 
recht heeft op kinderbijslag Werknemer 
met zijn kinderen gevest.igd in ~en andere 
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Lid-Staat waarvan de wetgeving een lager 
bedrag aan kinderbijslag toekent - Bijslag 
r'.oor de eerste Lid-Staat verschuldigd. 174 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Verzet tegen het vonnis van 
faillietver klaring en tegen het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is opge
houden te betalen - Verzettermijn bepaald 
bij art. 473, tweede lid, Faillissementswet -
Niet strijdig met het in art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens neergelegde 
recht van toegang tot de rechter. 293 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring en tegen het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is opge
houden te betalen - Kortere verzettermijn 
voor de gefailleerde dan voor de belangheb
bende derde -Art. 473, tweede lid, Faillisse
mentswet - Niet strijdig met art. 14, juncto 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 293 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Faillissement - Verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring en tegen het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is opge
houden te betalen - Aanvangspunt van 
verzettermijn- Art. 473, tweede lid, Faillisse
mentswet - Opneming van die vonnissen in 
het Belgisch Staatsblad- Gevolgen t.a.v. die 
verzettermijn. 293 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers -
Verkoop van de onroerende goederen van de 
gefailleerde - Faillissementswet, art. 564, 
laatste lid - Recht van de eerst ingeschreven 
hypothecaire schuldeiser van de gefailleerde, 
om, in iedere stand van het geding, het goed 
waarop de hypotheek rust, te verkopen -
Begrip. 126 

G 

Gemeente 
Omslagbelasting - Bezwaarschrift - Advies 
aan de bestendige deputatie ingevolge 
Gemeentewet, art. 136. 289 

Gemeente 
Gemeente, agglomeratie, federatie 
Bevoegdheden van de gemeenten - Bevoegd
heden overgedragen aan de agglomeratie of 
federatie - Bouwverordening - Begrip. 454 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe belastingen - Bezwaarschrift 
Bestendige deputatie van een provincieraad 
- Beslissing waarbij de juiste verordening in 
de plaats wordt gesteld van die welke door de 
gemeente was aangegeven - Geen kennisge
ving aan de partijen - Geen miskenning van 
het recht van verdediging. 321 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belas
tingbevoegdheid - Bevoegdheden van de 
gemeente - Bevoegdheden overgedragen aan 
de agglomeratie of federatie - Bouwverorde
ning - Begrip. 454 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belas
tingbevoegdheid Respectieve bevoegd
heden van de agglomeratie en de gemeenten 
- Gemeentebelasting op de niet afgewerkte 
of geheel of gedeeltelijk verwaarloosde 
gebouwen - Voorwerp en oogmerk van de 
belasting zonder betrekking op de aan de 
agglomeratie overgedragen gemeentelijke 
bevoegdheden inzake bouwverordening en 
verdediging en bescherming van het leefmi
lieu - Bevoegdheid van de gemeente. 454 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeente, agglomeratie, federatie - Belas
tingbevoegdheid Respectieve bevoegd
heden van de agglomeratie en de gemeenten 
- Gemeentebelasting op de niet afgewerkte 
of geheel of gedeeltelijk verwaarloosde 
gebouwen - Voorwerp en oogmerk van de 
belasting zonder betrekking op de aan de 
agglomeratie overgedragen gemeentelijke 
bevoegdheden inzake bouwverordening en 
verdediging en bescherming van het leefmi
lieu - Bevoegdheid van de gemeente. 456 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Bestendige deputatie Gemeentelijke 
omslagbelasting- Bezwaarschrift - Vooraf
gaand advies bepaald bij Gemeentewet, art. 
136. 289 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting 
op niet bebouwde percelen - Wet van 29 
maart 1962, aangevuld bij de wet van 22 dec. 
1970, art. ?Obis - Belasting niet van toepas
sing o.a. op de percelen die, ingevolge de 
bepalingen van de wet op de landpacht, niet 
voor bebouwing kunnen worden bestemd -
Begrip. 125 



Gemeente- en provinciebelastingen 
Gemeentebelasting op de uitvoering van 
werken voor het aanleggen van rioleringen -
Bewering van de belastingplichtige dat de 
toestand op de basis waarvan de belasting is 
geheven, tot stand is gebracht met schen
ding van de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw - Verwerping van het bezwaar 
door de bestendige deputatie zonder dat deze 
vaststelt dat die wet niet is geschonden -
Onwettige beslissing. 155 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe gemeentebelasting - Bezwaarschrift 
- Verplichting voor de bestendige deputatie 
om zelf na te gaan welk taksreglement toepas
selijk is - Begrip. 321 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Belastingen op vertoningen en vermakelijk
heden Belastingverordening van de 
gemeente Elsene van 15 dec. 1959, art. 19 -
Ambtshalve belasting- Vereisten. 413 

Gemeente- en provinciebelastingen 
Directe provinciebelastingen Bezwaar
schrift van de belastingplichtige - Beslissing 
van de bestendige deputatie van de provincie
raad- Verwerping van het bezwaarschrift
Motivering. 319 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure 
Raad van beroep - Behandeling met gesloten 
deuren - Aanwezigheid van de verslaggever 
van de provinciale raad - Middel niet voorge
legd aan de raad van beroep - Niet ontvanke
lijk midde!. 78 

Geneeskunde 
Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure -
Onregelmatige oproeping van de geneesheer 
vom• de provinciale raad van de Orde -
Miduel niet voorgelegd aan de raad van 
beroep - Niet ontvankelijk middel. 78 

Geneeslmnde 
Orde van Apothekers - Raad van beroep -
Beslissing - Omschrijving van de feiten die 
tot een tuchtsanctie hebben geleid - Begrip. 

251 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Exploot van betekening 
- Omstandige opgave van de kosten -
Verzuim - Nietigheid van de akte - Ver
eiste. 204 

Gerechtskosten 
Strafzaken - Burgerlijke partij in het onge
lijk gesteld - Veroorde!ing in de kosten van 
de strafvordering. 286 
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Grondwet 
Artikel 107 - Toetsing van de wettigheid van 
besluiten en verordeningen door hoven en 
rechtbanken. 62 

H 

Heling 
Wetenschap van de wederrechtelijke 
herkomst van het voorwerp - Be grip. 363 

Hinderlijke inrichtingen 
Politie Bevoegdheden van de burge-
meester. 36 

Hof van assisen 
Arrest tot verwijzing door de kamer van inbe
schuldigingstelling - Cassatieberoep van de 
beschuldigde binnen vijftien dagen na de 
betekening van dat arrest - Onderzoek door 
het Hof. 201 

Hof van assisen 
Samenstelling van het hof van assisen 
Aanwijzing van de assessoren door de voor
zitter van de rechtbank van eerste aanleg -
Gerechtelijk Wetboek, art. 121 - Uitlegging. 

110 

Hoger beroep 
Orde van Geneesheren - Raad van beroep -
Verzwaring van de door de provinciale raad 
van de Orde uitgesproken sanctie 
Vereisten - Art. 25, § 4, K.B. nr. 79 van 10 
nov. 1967. 81 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Vonnis waarbij de 
heropening van de debatten ambtshalve 
wordt bevolen - Ontvankelijk hoger beroep. 

326 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Incidenteel beroep - Rechtsvordering van de 
burgerlijke partij tegen twee beklaagden 
gegrond verklaard door de eerste rechter -
Hoger beroep van een van beide beklaagden 
wat betreft de burgerlijke rechtsvordering -
Incidenteel beroep van de andere beklaagde 

tegen de burgerlijke partij Niet ontvanke-
lijk beroep. 70 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de politierechtbank 
- Hoger beroep van de procureur des 
Konings - Laattijdige betekening Niet 
ontvankelijk hoger beroep. 152 
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Hoger beroep 

Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie - Draagwijdte. 

103 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vonnis van de correctionele 
rechtbank tot veroordeling van de beklaagde 
tot verscheidene straffen - Arrest dat voor 
dezelfde feiten een enkele straf uitspreekt -
Deze enkele straf niet zwaarder dan het totaal 
van de door de eerste rechter afzonderlijk 
uitgesproken straffen - Geen eenstemmig
heid vereist. 153 

Hoger beroep 
Strafzaken Strafvordering verj aard 
verklaard door eerste rechter - Hoger beroep 
van de beklaagde aileen - Beslissing van 
appelrechter dat de verjaring niet was inge
treden, dat de telastlegging is bewezen en 
veroordeling van appellant in de kosten van 
de strafvordering - Onwettige beslissing. 237 

Hoger beroep 
Strafzaken - Evocatie - Vereisten. 304 

Hoger beroep 
Strafzaken - Hoger beroep van het openbaar 
ministerie - Devolutieve werking. 16 

Hoger beroep 
Strafzaken - Eenstemmigheid - Politie
rechtbank spreekt een enkele straf uit wegens 
twee misdrijven - Correctionele rechtbank 
verklaart slechts een van die misdrijven 
bewezen maar spreekt een zwaardere straf uit 
- Eenstemmigheid vereist. 241 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtscollege in hager beroep 
dat de gevangenisstraf vermindert en een 
geldboete oplegt - Geen eenstemmigheid 
vereist. 363 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vervangende gevangenisstraf, 
in hager beroep verzwaard - Eenparigheid 
vereist. 403 

Hoger beroep 
Strafzaken - Vrijspraak door de politierecht
bank - Geen hager beroep van het openbaar 
ministerie - Veroordeling door de appel
rechter onwettig. 404 

Hoger beroep 
Strafzaken - Devolutieve werking - Burger
lijke rechtsvordering - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie en van een gedaagde tot 
tussenkomst - Gevolgen voor de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij tegen de 
beklaagde. 18 

Hoofdelijkheid 
Hoofdelijke schuldeisers - Begrip. 322 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Diplomatieke immu
niteit - Verhuring van onroerende goederen 
- Immuniteit van rechtsmacht Draag-
wijdte. 204 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Wet van 23 december 
1980 tot tijdelijke regeling van de huur- en 
andere overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen - Art. 2, § 1 -
Wettelijk toegelaten huurprijsverhoging -
Samenstelling van het bedrag - Geen invloed 
van de contractuele bepalingen betreffende 
het tijdstip van aanpassing. 420 

Huur van goederen 
Algemene begrippen - Wet van 27 december 
1977 tot tijdelijke regeling van de huur- en de 
andere overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen - Art. 2, § 1, zoals 
aangevuld bij de wet van 13 november 1978 en 
de wet van 24 december 1979 houdende drin
gende maatregelen van budgettair beheer -
Wettelijk toegelaten huurprijsverhogingen -
Samenstelling van het bedrag - Geen invloed 
van de contractuele bepalingen betreffende 
het tijdstip van aanpassing. 420 

Huur van goederen 
Huishuur - Brand in het onroerend goed -
Aansprakelijkheid van de huurder - Begrip. 

446 

Huur van goederen 
Huishuur - Onroerend goed - Beschadiging 
of verlies van het gehuurde goed door toedoen 
van de onderhuurder Contractuele 
aansprakelijkheid van de huurder 
Omvang. 446 

Huur van goederen 
Handelshuur- Onderverhuring- Vordering 
tot huurhernieuwing van de hoofdhuurder -
Huurhernieuwing geweigerd om redenen die 
de hoofdhuurder aileen betreffen - Redenen 
die de hoofdhuurder aileen betreffen -
Begrip. ~54 

I 

Immuniteit (diplomatieke en consulaire) 
Verhuring van onroerende goederen 
Immuniteit van rechtsmacht - Draagwijdte. 

204 
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Indeplaatsstelling 

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Schade ten gevolge van een misdrijf -
Rechtsvordering tot vergoeding van die 
schade - Rechtsvordering ingesteld door de 
schadelijder voor de rechter waarbij de straf
vordering aanhangig is - Burgerlijke rechts
vordering ingesteld v66r het verval van de 
strafvordering - Vordering van een in de 
plaats van de schadelijder gestelde partij -
Vordering van de in de plaats gestelde na het 
verval van de strafvordering - Ontvankelijke 
vordering. 444 

Inkomstenbelastingen 
Personenl:>elasting - Bedrijfsbelasting -
Herstelpensioen toegekend aan een burger
lijk slachtoffer van de oorlog 1940-1945 -
Oorlogsfeit tevens arbeidsongeval Belas-
tingvrij gedeelte. 372 

Inkomstenbelastingen 
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van 
het nettobedrag van de belastbare inkomsten 
- Handelsvennootschap met rechtspersoon
lijkheid die gelden heeft geleend welke ter 
beschikking van derden werden gesteld -
Handelsvennootschap die de lening heeft 
moeten terugbetalen - Schuldvordering van 
de handelsvennootschap t.a.v. de derden niet 
invorderbaar - Verliespost Aftrekbaar-
heid - Begrip. 161 

Inkomstenbelastingen 
Bedrijfsuitgaven en -lasten - Bedrijfsuit
gaven of -lasten gedaan of gedragen tijdens 
het belastbare tijdperk - Aftrekbaar, zelfs 
indien zij niet werden gedaan of gedragen om 
inkomsten van hetzelfde belastbare tijdperk 
te verkrijgen of te behouden. 161 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen Bedrijfsvoorheffing 
Werkgever die de bedrijfsvoorheffing niet 
heeft betaald binnen de bij art. 303, tweede 
lid, W.I.B. gestelde termijn - Overtreding, als 
bedoeld in art. 335, eerste lid, W.I.B. 43 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het 
Bevoegdheid van het 
Omvang. 

Interest 

hof van beroep -
hof van beroep -

123 

Overeenkomst - Verbintenis - Uitvoering 
materieel onmogelijk geworden - Moratoire 
rente - Invorderbaarheid - Geen ingebre
kestelling vereist. 446 

Internationale verdragen 
Norm van internationaal verdragsrecht met 
rechtstreekse gevolgen in de interne orde 
heeft voorrang boven de norm van intern 
recht - Grondslag. 81 

Internationale verdragen 
Overeenkomst van 19 juni 1951 tussen de bij 
het Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten, betreffende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, goedgekeurd bij de wet van 9 
januari 1953 - Burgerlijk element- Begrip. 

93 

lnternationale verdragen 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties in strafzaken 
- Voorbehoud van Belgie betreffende de 
personen die rechtstreeks naar een hoger 
rechtscollege worden verwezen - Voorbe
houd geldend t.a.v. het Militair Gerechtshof. 

105 

Internationale verdragen 
Verdrag betreffende de overeenkomst tot 
internationaal vervoer van goederen over de 
weg (C.M.R.), op 19 mei 1956 gesloten te 
Geneve - Rechtsvordering waartoe een aan 
dat verdrag onderworpen vervoer aanleiding 
kan geven - Verjaring - Schorsing -
Teruggave van de bij de vordering gevoegde 
stukken - Begrip. 159 

Internationale verdragen 
Diplomatieke immuniteit - Verhuring van 
onroerende goederen Immuniteit van 
rechtsmacht - Draagwijdte. 204 

J 

Jeugdbescherming 
Jeugdrechtbank - Territoriale bevoegdheid 
- Maatregel t.a.v. een minderjarige - Over
lijden van de vader die van de ouderlijke 
macht is ontzet - Einde van de pro-voogdij -
Ouderlijk gezag en voogdij uitgeoefend door 
de niet ontzette moeder - Bevoegdheid van 
de rechtbank van de verblijfplaats van de 
moeder. 112 

K 

Koop 
Verborgen gebrek van de gekochte zaak -
Bestaan van het gebrek op het tijdstip van de 
koop- Bewijslast. 48 
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L 

Landbouw 
Nationale Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten - Keuring van zaaizaad 
- Vergoedingen verschuldigd aan de Dienst, 
vastgesteld bij M.B. van 27 okt. 1964 genomen 
ter uitvoering van het K.B. van 25 maart 1952 
tot inrichting van de keuring van zaaizaad en 
pootgoed voor land- en tuinbouw - Gedeelte
lijke opheffing van het K.B. van 25 maart 1952 
- Draagwijdte van die opheffing met betrek
king tot de vergoedingen verschuldigd aan de 
Dienst. 260 

Landbouw 
Nationale Dienst voor Mzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten Vergoedingen 
verschuldigd aan de Dienst voor de Keuring 
van het Zaaizaad - Bevoegdheid van de 
minister van Landbouw om het bedrag van 
die vergoedingen vast te stellen. 260 

Landloperij 
Landloper ter beschikking van de regering 
gesteld om voor onbepaalde tijd in een 
toevluchtshuis ge'interneerd te worden - Niet 
regelmatig met redenen omklede beslissing. 

227 

Laster en eerroof 
Zedelijk bestanddeel - Kwaadwillig opzet -
Begrip. 148 

Lastgeving 
Lasthebber handelt binnen de grenzen van 
zijn lastgeving - Lastgever verbonden door 
de handelingen van zijn lasthebber. 27 

Levensonderhoud 
Overeenkomsten tussen de uitkeringsplich
tigen om hun bijdrage in de last van de uitke
ring vast te stellen - Gevolgen. 90 

Levensonderhoud 
Uitkering tot levensonderhoud na echtschei
ding - Echtscheiding toegestaan o.g.v. art. 
232 B.W. - Vaststelling van de uitkering -
Vereisten. 244 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Overdracht van loon - Art. 29, eerste lid, wet 
12 april 1965 - Recht van de loonoverdrager 
om zich te verzetten - Termijn van tien 
dagen niet op straffe van verval gesteld. 416 

Loon (bescherming, gelijkheid) 
Overdracht van loon - Art. 29, eerste lid, wet 
12 april 1965 - Recht van de loonoverdrager 
om zich te verzetten - Geen rechtsmiddel in 
de gerechtelijke zin van het woord. 416 

M 

Militair 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties in strafzaken 
- Voorbehoud van Belgie betreffende de 
personen die rechtstreeks naar een hoger 
rechtscollege worden verwezen - Voorbe
houd geldend t.a.v. het Militair Gerechtshof. 

105 

Misdrijf 
Rechtspersoon - Dader van een misdrijf -
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
natuurlijke personen door wier toedoen de 
rechtspersoon is opgetreden - Vereiste vast
stellingen. 225 

Misdrijf 
Rechtvaardigingsgrond 
Be grip. 

N 

Nachtgerucht, nachtrumoer 

Overmacht 
436 

Art, 561, 1", Sw. - Misdrijf- Bestanddelen. 
328 

Nieuwe vordering 
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde
ring - Begrip. 120 

Notaris 
Beroepsplicht - Dienstverlening - Stand
plaats. 451 

Onaantastbare 
feitenrechter 

0 

beoordeling door de 

Voorlopige hechtenis - Handhaving van de 
voorlopige hechtenis - Wet op de voorlopige 
hechtenis, art. 5 - Ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden nog steeds aanwezig -
Beoordeling door het onderzoeksgerecht. 142 
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Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemer - Herplaatsing -
Weigering- Gevolg. 140 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezing - Vordering tot nietigverklaring 
- Gronden. 302 

Onderwijs 
Universitair onderwijs -
heid - Rijksuniversiteit. 

Onderwijs 

Rechtspersoonlijk-
131 

Universitair onderwijs - Rechtspersoonlijk
heid - Rijksuniversiteit. 297 

Onderzoelr in strafzaken 
Nietigheid van een daad van het voorberei
dend onderzoek - Bevoegdheden van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
Wetboek van Strafvordering, art. 235. 22 

Onderzoeksgerechten 
Nietigheid van een daad van het voorberei
dend onderzoek - Bevoegdheden van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
Wetboek van Strafvordering, art. 235. 22 

Onderzoel{sgerechten 
Raadkamer - Aanhangigheid van een zaak. 

142 

Onderzoeksgerechten 
Toepassing van het Verdrag Rechten van de 
Mens - Geen verplichting om in de beslis
sing melding te maken van het Verdrag. 311 

Onsplitsbaarheid 
1\rt. 1053 Ger.W. - Onsplitsbaar geschil -
Begrip. 418 

Ontucht en prostitutie 
Houden van een huis van ontucht of prosti
tutie - Begrip. 1 

Ontucht en prostitutie 
Exploiteren van prostitutie - Begrip. 408 

Ouderlijke macht 
Overlijden van de vader die van de ouderlijke 
macht is ontzet - Einde van de pro-voogdij -
Ouderlijk gezag en pro-voogdij uitgeoefend 
door de niet ontzette moeder. 112 

Overeenkomst 
Contractuele aansprakelijkheid 
Be grip. 

Overeenkomst 

Fout -
446 

Contractuele aansprakelijkheid - Grondslag. 
446 

Overeenkomst 
Wederkerig contract Exceptie van niet
uitvoering - Exceptie inherent aan het 
contract. 156 

Overeenkomst 
Verbindende kracht tussen de partijen -
Weigering aan een overeenkomst het gevolg 
toe te kennen dat zij wettelijk tussen de 
partijen heeft - Schending van artikel 1134 
Burgerlijk Wetboek. 290 

Overeenkomst 
Verbindende kracht- Begrip. 313 

Overeenkomst 
Verbintenis - Uitvoering materieel onmoge
lijk geworden - Gedwongen tenuitvoerleg
ging - Geen ingebrekestelling vereist. 446 

Overspel 
Overschrijving van het beschikkende gedeelte 
van het vonnis dat de echtscheiding toestaat 
- Overschrijving v66r de veroordeling -
Verval van de strafvordering. 286 

Overtreding 
Nachtgerucht, nachtrumoer -
Sw. - Misdrijf - Bestanddelen. 

p 

Pand 

Art. 561, 1 ", 
328 

Inpandgeving van titels en roerende waarden 
- Terugvordering door de derde··eigenaar -
Recht van de schuldeiser-pandhouder zich op 
art. 2279 B.W. te beroepen om zich tegen de 
teruggave te verzetten - Grenzen van dat 
recht. 280 

Polders en wateringen 
Polders - Belasting - Beslissing van de 
bestendige deputatie Voorziening in 
cassatie - Ontvankelijkheid - Machtiging. 

221 

R 

Raad van State 
Afdeling wetgeving - " Hoogdringendheid » 

die de ministers ervan ontslaat de tekst van 
onder mee reglementaire besluiten aan de 
afdeling wdgeving te onderwerpen. 62 
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Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Wijziging van de vorde
ring - Begrip. 120 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Kwalificatie in rechte 
van de feiten door de eiser - Vaststelling 
door de aangesproken burgerlijke rechter dat 
die zelfde feiien door de strafrechter onder 
een andere kwalificatie zijn onderzocht -
Vaststelling in feite. 202 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang 
- Niet met de openbare orde strijdige betwis
ting - Betwisting uitgesloten door de conclu
sies van de partijen - Geen rechtsmacht. 212 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Motivering - Algemeen 
bekend feit. 313 

Rechtbanken 
Burgerlijke zaken - Rechtsmacht - Omvang 
- Betwisting die niet de openbare orde raakt 
- Betwisting uitgesloten door de conclusie 
van partijen- Geen rechtsmacht. 360 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verbod uitspraak te doen over niet gevor
derde zaken - Gerechtelijk Wetboek, art. 
1138, 2" - Begrip. 235 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechtsmacht - Omvang - Betwisting uitge
sloten door conclusie van de partijen - Geen 
rechtsmacht. 432 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechter mag de grenzen van het bij hem 
aanhangig gemaakt geschil niet overschrijden 
- Begrip. 432 

Rechtbanken 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Rechter mag de grenzen van het bij hem 
aanhangig gemaakt geschil niet overschrijden 
- Begrip. 432 

Rechtbanken 
Gesloten deuren - Openbaarheid van het 
debat ter terechtzitting gevaarlijk voor de 
zeden - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter. ~98 

Rechtbanken 
Strafzaken - De rechter kan enkel beslissen 
over zaken die hem zijn opgedragen - De 
rechter moet beslissen, zelfs indien derden in 
de vervolging kunnen betrokken zijn. 198 

Rechten van de Mens 
Tuchtprocedure - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Behandeling met gesloten 

deuren - Aanwezigheid van de verslaggever 
van de provinciale raad - Geen schending 
van art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 78 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Onpartijdige rechterlijke instantie 
Tuchtrechtscollege - Samenstelling: 81 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 -
Tuchtsanctie in hager beroep verzwaard op 
het enkel hager beroep van de betrokken 
geneesheer Geen schending van het 
Verdrag. 81 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.1 - Orde van Geneesheren - Herstel door 
de raad van beroep van eventuele schen
dingen van art. 6.1 door de raad van eerste 
aanleg. 81 

Rechten van de Mens 
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
6.3. b - Tijd en gelegenheid vereist voor de 
voorbereiding van de verdediging - Begrip. 

105 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 -
Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Begrip. 271 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten - Art. 14, § 3, a -
Begrip. 275 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten - Art. 14, § 3, f -
Directe werking in Belgie. 275 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6, § 3, e
Begrip. 275 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten - Art. 14, § 3, f -
Begrip. 275 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten - Art. 14, § 3, a -
Directe werking in Belgie. 275 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6, § 3, a 
- Begrip. 275 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 6.1 -
Recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie - Gezworene die niet als onpar-
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tijdig kan worden beschouwd - Veroorde
lend arrest verleend met de medewerking van 
die gezworene - Schending van de voor
melde bepaling - Vernietiging en verwijzing. 

279 

Rechten van de Mens 
Faillissement - Verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring en tegen het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is opge
houden te betalen - Verzettermijn bepaald 
bij art. 473, tweede lid, Faillissementswet -
Niet strijdig met het in art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens neergelegde 
recht van toegang tot de rechter. 293 

Rechten van de Mens 
Faillissement - Verzet tegen het vonnis van 
faillietverklaring en tegen het vonnis tot 
bepaling van het tijdstip waarop is opge
houden te betalen - Kortere verzettermijn 
voor de gefailleerde dan voor de belangheb
bende derde - Art. 473, tweede lid, Faillisse
mentswet - Niet strijdig met art. 14, juncto 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van de 
Mens. 293 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens, art. 5.3 
Recht om binnen een redelijke termijn te 
worden berecht of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 311 

Rechten van de Mens 
Onderzoeksgerecht - Toepassing van het 
Verdrag Rechten van de Mens - Geen 
verplichting om in de beslissing melding te 
maken van het Verdrag. 311 

Rechten van de Mens 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Europees Verdrag Rechten van de Mens, art. 
5.3 - Recht binnen een redelijke termijn 
berecht te worden of hangende het proces in 
vrijheid te worden gesteld - Begrip. 411 

Recht van verdediging 
Tuchtprocedure - Orde van Geneesheren -
Raad van beroep - Behandeling met gesloten 
deuren - Aanwezigheid van de verslaggever 
van de provinciale raad - Middel niet voorge
legd aan de raad van beroep - Niet ontvanke
lijk middel. 78 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Wijziging van de omschrijving 
van de feiten door de rechter in hager beroep 
- Beklaagde die daarvan niet is verwittigd en 
zich evenmin over de nieuwe omschrijving 
heeft verdedigd - Miskenning van het recht 
van verdediging. 102 

Recht van verdediging 
Dagvaarding waarin melding wordt gemaakt 
van de wetsbepalingen die de verbeurdverkla
ring voorschrijven - Openbaar ministerie dat 

de verbeurdverklaring vordert zonder kennis
geving van zijn schriftelijke vorderingen aan 
de beklaagde - Geen schending van het 
recht van verdediging. 105 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Douane en accijnzen - Proces
verbaal dat de overtreding vaststelt, door de 
beambten van het bestuur met grate vertra
ging opgesteld - Miskenning van het recht 
van verdediging. 223 

Rechterlijk gewijsde 
Strafzaken - Vervolging wegens een gewoon
temisdrijf gepleegd v66r een veroordeling -
Nieuwe veroordeling gegrond op de vaststel
ling dat het gaat om een afzonderlijke reeks 
feiten- Wettige veroordeling- Vereisten. 

408 

Rechterlijke Macht 
« Hoogdringendheid » die de ministers ervan 
ontslaat de tekst van onder meer reglemen
taire besluiten aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State te onderwerpen -
Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken 
om na te gaan of het wettelijk begrip « hoog
dringendheid » niet werd miskend. 62 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege 
Burgerlijke zaken - Beslissing alvorens 
recht te doen - Latere beslissing over de 
gegrondheid van de vordering - Beslissing 
door deze!fde rechters in de regel niet vereist. 

120 

Rechterlijke organisatie 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten 
en politieke rechten, art. 14.5 - Recht op 
rechtspraak in twee instanties in strafzaken 
- Voorbehoud van Belgie betreffende de 
personen die rechtstreeks naar een hager 
rechtscollege worden verwezen - Voorbe
houd geldend t.a.v. het Militair Gerechtshof. 

105 

Rechterlijke organisatie 
Strafzaken - Samenstelling van het rechts
college - Correctionele rechtbank - Beslis
sing van een rechter in raadkamer - Zaak 
nadien gebracht voor dezelfde rechter, als lid 
van de correctionele rechtbank- Wettigheid. 

198 

Rechterlijke organisatie 
Samenstelling van het rechtscollege - Straf
zaken - Correctionele rechtbank - Vonnis 
mede uitgesproken door een rechter die niet 
aile zittingen heeft bijgewoond waarop de 
zaak is behandeld - Nietig vonnis. 391 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Regel volgens welke een sanctie niet mag 
worden verzwaard op het enkel hager beroep 
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van de betrokken persoon - Regel gegrond 
op art. 202 Sv. en niet op een algemeen 
beginsel. 81 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Beginsel dat afstand strikt wordt uitgelegd en 
niet wordt vermoed - Afstand - Begrip. 117 

Rechtsbeginselen (Algemene) 
Rechtspreuk « Nul ne plaide par procureur ,, 
- Geen algemeen rechtsbeginsel. 165 

Rechtspersoonlijkheid 
Rijksuniversiteit. 

Rechtspersoonlijkheid 

131 

Rijksuniversiteit. 297 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Tegenstrijdigheid in de 
motivering - Begrip. 88 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie - Strafverho
ging - Vaststelling dat de door de eerste 
rechter uitgesproken straf ontoereikend is -
Afwezigheid van conclusie - Beslissing regel
matig met redenen omkleed. 103 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Gemeente- en provinciebelastingen - Directe 
provinciebelastingen - Bezwaarschrift van 
de belastingplichtige - Beslissing van de 
bestendige deputatie van de provincieraad -
Verwerping van het bezwaarschrift. 319 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen 
- Begrip. 33 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen bekend feit. 

313 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Beslissing van internering - In 
zichzelf tegenstrijdige beslissing Niet 
regelmatig met redenen omkleed. 67 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Veroordeling op de strafvorde
ring - Geen vermelding van een wettelijke 
bepaling die een straf stelt - Niet met 
redenen omklede beslissing. 186 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie - Beslissing beaamt een deskundi
genverslag dat een antwoord bevat op de bij 
conclusie aangevoerde middelen - Regel
matig met redenen omklede beslissing. 221 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Verweer van de beklaagde onbeantwoord 
gebleven - Niet gemotiveerde beslissing. 230 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Veroordeling - Verweer van de beklaagde 
onbeantwoord gebleven - Beslissing niet met 
redenen omkleed. 237 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing waarbij een vordering wordt afge
wezen zonder dat wordt geantwoord op 
middelen waarop deze is gegrond - Beslis
sing niet met redenen omkleed. 237 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Tegenstrijdige redenen -
Begrip. 264 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie van de burgerlijke partij voert 
verscheidene elementen van de schade aan -
Beslissing slaat geen acht op een van de 
elementen van de schade - Beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleed. 345 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken Conclusie van beklaagde 
waarin wordt aangevoerd dat het past een 
straf met uitstel uit te spreken - Antwoord 
van het hof van beroep - Regelmatig gemoti
veerde bes!issing. 363 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Strafvordering - Conclusie -
Met redenen omkleed verzoek tot verminde
ring van de door de eerste rechter opgelegde 
straf - Appelrechter verplicht die conclusie 
te beantwoorden. 368 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Conclusie - Beslissing die op grond van 
bepaalde feitelijke gegevens daarmee strij
dige of andere feitelijke gegevens van de 
conclusie verwerpt - Beslissing regelmatig 
met redenen omkleed. 432 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte wegens als wanbe
drijven omschreven feiten naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen - Vonnisge
recht dat zich onbevoegd verklaart omdat een 
van de misdrijven een niet gecorrectionali
seerde misdaad is en de andere misdrijven 
samenhangend zijn - Beslissingen in kracht 
van gewijsde gegaan - Beslissing waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart, gegrond 
lijkend- Vernietiging van de beschikking
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling 242 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Beschikking van de raadkamer 
waarbij een verdachte naar de correctionele 
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rechtbank wordt verwezen wegens misdaden 
en wanbedrijven - Geen opgave van verzach
tende omstandigheden voor de misdaden -
Vonnisgerecht oordeelt impliciet doch zeker 
dat de misdrijven samenhangend zijn en 
verklaart zich onbevoegd voor de zaak in haar 
geheel Beslissingen met kracht van 
gewijsde - Regeling van rechtsgebied -
Beslissing van onbevoegdverklaring verant
woord lijkend - Vernietiging van de beschik
king - Verwijzing naar de kamer van inbe
schuldigingstelling. 335 

Rust- en overlevingspensioen 
Werknemers - Werknemers die vergoe
dingen wegens ziekte of invaliditeit genieten. 

99 

s 

Samenhang 
Burgerlijke zaken - Ger.W., art. 
beoordeling door de rechter. 

Schip, scheepvaart 

30- Vrije 
165 

Vervoer over zee - Cognossement - Vorde
ring van gesubrogeerde verzekeraar van de 
verkoper tegen de zeevervoerder, die tevens 
door de cognossementhouder wordt gedag
vaard - Niet ontvankelijk. 322 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Toepassingsgebied - Orkest. 

337 

Sociale zekerheid 
Zelfstandigen - Toepassingsgebied 
dende kunstenaar. 

Spelen en weddenschappen 
Kansspel - Exploitatie - Begrip. 

Stedebouw 
Bouwverordeningen - Begrip. 

Stedebouw 

Beel-
386 

11 

454 

Uitvoering of handhaving van werken - Artt. 
64 en 65 wet 29 maart 1962 - Herstel van de 
plaats in de vorige staat- Vereisten. 442 

Straf 
Wetens toevertrouwen van een motorvoertuig 
aan een persoon die niet voorzien is van het 
rijbewijs - Overtreding Wegverkeerswet, 
art. 32 - Toe te passen straf. 307 

Straf 
Conclusie van bekaagde waarin wordt aange
voerd dat het past een straf met uitstel uit te 
spreken - Antwoord van het hof van beroep 
- Regelmatig gemotiveerde beslissing. 363 

Straf 
Verbeurdverklaring - Douane en accijnzen 
- Invoer van goederen - Geen aangifte bij 
de invoer - Verbeurdverklaring van de 
goederen - Verplichte verbeurdverklaring. 

370 

Straf 
Beklaagde wegens een wanbedrijf verwezen 
naar de politierechtbank - Aanneming van 
verzachtende omstandigheden - Correctio
nele straf- Onwettige veroordeling. 74 

Straf 
Overtreding van bijzondere wetten of veror
deningen - Verzachtende omstandigheden 
- Lichtere straf dan het bepaalde minimum 
aileen als daarin uitdrukkelijk bij die wetten 
of verordeningen is voorzien. 196 

T 

Terugvordering 
Pand - Inpandgeving van titels en roerende 
waarden - Terugvordering door de derde
eigenaar Recht van de schuld
eiser-pandhouder zich op art. 2279 B.W. te 
beroepen om zich tegen de teruggave te 
verzetten - Grenzen van dat recht. 280 

u 

Uitlevering 
Vreemdeling voorlopig aangehouden met het 
oog op uitlevering - Voorziening tegen de 
verwerping van zijn verzoek tot invrijheidstel
ling - Buitenlands bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar verklaard - Voorziening heeft 
geen bestaansreden meer. 68 

Uitlevering 
Voorziening tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling waarbij het door 
de vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar is verklaard 
Onmogelijkheid voor het Hof na te gaan of 
dat bevel tot aanhouding nog steeds bestaat 
- Vernietiging met verwijzing. 69 

Uitvindingsoctrooi 
Namaking- Beslagrechter- Bevoegdheid. 

380 
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v 

Valsheid en gebruik van valse stukken 
Geschrift dat enigermate als bewijs kan 
dienen - Vermeldingen aangebracht op een 
giro-opdracht. 105 

Vennootschap 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid - Oprichters - Aanspra
kelijkheid - Vennootschappen opgericht 
v66r de datum van inwerkingtreding van de 
wet van 6 maart 1973 - Aansprakelijkheid 
geregeld door de bepalingen van art. 123 
Handelsvennootschappenwet die op de dag 
van de oprichting van kracht was. 357 

Verbintenis 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing op de strafvordering vernietigd 
wegens verjaring - Vernietiging zonder 
gevolg t.a.v. de burgerlijke rechtsvordering 
die v66r de verj aring van de strafvordering is 
ingesteld. 350 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Gecontraven
tiona!iseerd wanbedrijf en overtredingen van 
de Wegverkeerswet of van het Wegverkeersre
glement - Verjaring noodzakelijk ingetreden 
na verloop van twee jaren. 350 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Overtreding 
omschreven door een bijzondere wet -
Termijn. 396 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van 
de verjaring - Bevoegdheid van het Hof. 192 

Overdracht - Overdracht van schuldvorde- Verjaring 
ring - Recht van de gecedeerde schuldenaar. Strafzaken - Verscheidene feiten, samen 

156 behandeld of berecht - Daad van onderzoek 

Verbintenis 
Overdracht - Overdracht van schuldvorde
ring - Schuldvordering ontstaan uit een 
wederkerig contract - Niet-uitvoering van de 
verbintenis van de overdragende schuldenaar 
t.a.v. de gecedeerde schuldenaar - Recht van 
de gecedeerde schuldenaar. 156 

Vergoedingspensioen, herstelpensioen 
Inkomstenbelastingen - Personenbelasting 
- Bedrijfsbelasting - Herstelpensioen toege
kend aan een burgerlijk s)achtoffer van de 
oorlog 1940-1945 - Oorlogsfeit tevens arbeids
ongeval - Belastingvrij gedeelte. 372 

Verjaring 
Middel ambtshalve - Arbeidsovereenkomst. 

49 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting. 322 

Verjaring 
Strafzaken - Voortdurend misdrijf - Verja
ring van de strafvordering - Aanvang van de 
verjaring. 186 

Verjaring 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Verjaringstermijn - Aanvang van de termijn. 

208 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling 
- Misdrijf gepleegd tussen twee data, zonder 
verdmdelijking - Onmogelijkheid voor het 
hof na te gaan of de strafvordering a! dan niet 
was verjaard - Vermetlgmg met venVIJZing. 

230 

of van vervolging i.v.m. een van die feiten -
Stuiting- Gevolg - Vereiste. 192 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting van 
de verjaring - Bevoegdheid van het Hof. 196 

Verjaring 
Strafzaken Strafvordering Vonnis 
waarbij de zaak wordt uitgesteld - Onder
zoeksdaad waardoor de verjaring wordt 
gestuit. 350 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Daad van 
onderzoek die de verjaring stuit- Begrip. 

396 

Verrijking zonder oorzaak 
Verrijking als gevolg van een contract tussen 
degene die zich verarmt en een derde -
Gegronde verrijking. 117 

Verwijzing na cassatie 
Strafzaken - Cassatieberoep van de wegens 
overspel veroordeelde beklaagde - Vernieti
ging, zonder verwijzing, van de beslissing op 
de strafvordering en op de burgerlijke rechts
vordering Wettelijke mogelijkheid of 
verplichting de burgerlijke partij in de kosten 
van de strafvordering te veroordelen -
Verwijzing om te beslissen over die kosten. 

286 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Burgerlijke zaken - Vordering tot onttrek
king van de zaak aan de rechter wegens 
gewettlgde verdenking- Verplichting z1ch te 
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wenden tot een advocaat bij het Hof van 
Cassatie. 211 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verzoek gegrond op feiten die aan de raad
kamer van een rechtbank van eerste aanleg 
worden ten laste gelegd - Niet ontvankelijk 
verzoek. 243 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Correctionele rechtbank - Vordering van de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
- Vordering tot onttrekking - Gegevens 
waarmee rekening kan worden gehouden. 352 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Stelsel voor de inwer
kingtreding van art. 730 Ger.W. - Rechtbank 
van eerste aanleg - Vonnis tot doorhalirig 
van de zaak op de rol- Draagwijdte. 413 

Vonnissen en arresten 
Burger!ijke zaken - Art. 730 Ger.W. -
Vonnis tot door haling van de zaak op de rol -
Aard en draagwijdte. 413 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Conclusie - Bewijs van over
legging van de conc!usie aan de rechter -
Geschrift met de handtekening van de voor
zitter - Geen verp!ichting om in het proces
verbaal van de terechtzitting te vermelden d;lt 
een conc!usie is neergelegd. 12 

Verwijzing van een rechtbank naar een Vonnissen en arresten 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking 
Voi:dering van de beklaagde - Vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de correctionele 
rechtbank - Onttrekking reeds bevolen -
Geen bestaansreden - Niet ontvankelijke 
vordering. 354 

Strafzaken - Aard - Rechter die zijn beslis
sing als een op tegenspraak gewezen beslis
sing kwalificeert - Zander invloed op de aard 
ervan. 183 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Aard - Vonnis bij verstek -
Begrip. 183 

Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere Vonnissen en arresten 

Strafzaken - Plaatsopneming - Openbaar
heid van de terechtzittingen niet vastgesteld 
- Nietigheid. 184 

Strafzaken - Gewettigde verdenking -
Verzoek van de beklaagde - Vorm. 410 

Verzekering 
Verzekeringsovereenkomst Verzekering 
stoffelijke schade voertuig - Indeplaatsstel
ling van de verzekeraar in de rechten en 
rechtsvorderingen van de verzekeringnemer 
tegen de schadeverwekker - Beding van de 
polis waarbij verhaal van de verzekeraar 
tegen, met name, de houder van het voertuig 
is uitgesloten Houder van het voertuig -
Uitlegging. 313 

Verzekering 
Verzekering in het algemeen - Omvorming 
van het verzekerd voertuig - Gevo!gen. 342 

Verzekering 
Landverzekering 
Arbeidsongeva!. 

- Oorlog of oproer -
134 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering 
getroffene betaald door 
raar - Draagwijdte. 

Verzekering 

Voorschot aan de 
zijn eigen verzeke-

249 

W.A.M.-verzekering - Wet van 1 juli 1956 -
Omvorming van het verzekerd voertuig -
Gevolgen. 342 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Vonnis waarbij de 
heropening van de debatten ambtshalve 
wordt bevolen - Ontvankelijk hager beroep. 

326 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Plaatsopneming door de eerste 
rechter - Inachtneming van de regels inzake 
openbaarheid van de terechtzittingen niet 
vastgesteld - Bes!issing van de rechter in 
hoger beroep gegrond op de vaststellingen bij 
de plaatsopneming - Nietigheid. 184 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Proces-verbaal van de terecht
zitting - Griffier die tijdens de zitting 
vervangen werd door een klerk-griffier -
Nietigheid van de vaststellingen betreffende 
de rechtsvormen waarbij de klerk-griffier niet 
aanwezig was. 188 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Getuigen, deskundigen, tolken 
- Nietigheden i.v.m. de door hen af te leggen 
eed - Andere bes!issingen op tegenspraak 
dan een beslissing van inwendige aard -
Nietigheid gedekt. 334 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beslissing van de appelrechter 
gegrond op eigen redenen - Beroepen vonnis 
nietig - Nietigheid zonder invloed op de 
wettigheid van de beslissing in hager beroep. 

349 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Beroepen vonnis nietig -
Nietigheid overgenomen in de bes!issing van 
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het hof van beroep - Nietigheid van het 
ijrrest. 365 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Correctionele rechtbank -
l?roces-verbaal van een terechtzitting tijdens 
welke de zaak is behandeld, niet voorzien van 
cte handtekening van de voorzitter - Vonnis 
waarin niet aile vereiste vaststellingen voor
l<:omen om de regelmatigheid van de proce
dure te bewijzen - Nietig vonnis. 365 

Vonnissen en arresten 
Strafzaken - Vonnis van de correctionele 
techtbank nietig doordat een rechter niet aile 
zittingen heeft bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld - Arrest van het hof van beroep 
dat die nietigheid overneemt - Nietig arrest. 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding 
Be grip. 

Voorlopige hechtenis 

391 

Betekening -
398 

Bevel tot aanhouding - Bevestiging -
Belang van de openbare veiligheid - Begrip. 

430 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen een beschikking van de 
raadkamer - Termijn waarover de kamer 
van inbeschuldigingstelling beschikt om over 
dat hager beroep uitspraak te doen - Regels 
voor de berekening van die termijn. 77 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen een beschikking van de 
raadkamer - Termijn waarover de kamer 
van inbeschuldigingstelling beschikt om over 
dat hager beroep uitspraak te doen - Schor
sing van de termijn- Voorwaarde. 77 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen een beschikking tot hand
having van de voorlopige hechtenis - Kamer 
van inbeschuldigingstelling die de beschik
king nietig verklaart wegens schending van 
het recht van verdediging - Gevolgen. 142 

Voorlopige hechtenis 
Hoger beroep tegen een beschikking tot hand
having van de voorlopige hechtenis 
Verschijning voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Door de griffier aan de 
raadsman van de verd&chte te geven bericht 
- Geen bericht of onregelmatig bericht -
Gevolgen. 142 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis -
Wet op de voorlopige hcchtenis, art. 5 -
Ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
nog steeds aanwezig - Beoordeling door het 
onderzoeksgerecht. 142 

Voorlopige hechtenis 
Raadkamer - Aanhangigheid van een zaak. 

142 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de voorlopige hechtenis 
Wet op de voorlopige hechtenis, art. 5 
Aanwijzing van schuld - Redengeving 
Begrip. 142 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving van de hechtenis 
ving. 

Voorlopige hechtenis 

Redenge-
311 

Handhaving - Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, art. 5.3 - Recht binnen een 
redelijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld - Begrip. 411 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Gemeente- en provinciebelastingen 
- Directe gemeente- en provinciebelastingen 
- Cassatieberoep ingesteld door een gevol-
machtigde, zelfs een advocaat, tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad. 320 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Directe gemeente- en provinciebe
lastingen- Voorziening op straffe van verval 
in te stel!en binnen de termijn van een 
maand, te rekenen van de kennisgeving van 
de bestreden beslissing. 05 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelasting - Beslis
sing van de bestendige deputatie - Verplich
ting de voorziening, op straffe van verval, 
binnen tien dagen te betekenen aan de partij 
tegen wie zij is gericht. 86 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Directe gemeentebelastingen 
Beslissing van de bestendige deputatie 
Betekening van de verklaring van voorziening 
- Vormvereiste voor de ontvankelijkheid van 
de voorziening. 211 

Voorziening in cassatie 
Belastingzaken Vorm Te voegen 
stukken - Polders - Machtiging. 221 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien of tegen wie cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld - Burgerlijke zaken -
Onsplitsbaar geschil - Cassatieberoep niet 
gericht tegen aile partijen in de bestreden 
bes!issing wier belang in tegenstelling is met 
dat van de eiser - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 25 
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Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Personen bevoegd om 
cassatieberoep in te stellen - Openbare 
instelling met beperkte rechtspersoonlijk
heid. 131 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Burger!ijke zaken - Eindbeslis
sing op tegenspraak - Eiser zonder woon
plaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in 
Belgie - Cassatieberoep ingesteld na de 
termijn van drie maanden vanaf de beteke
ning van de beslissing, verlengd overeen
komstig art. 55 Ger.W. - Niet ontvankelijke 
voorziening. 25 

Voorziening in cassatie 
Burgerlijke zaken - Grand van niet-ontvan
kelijkheid - Grand van niet-ontvankelijk
heid afgeleid uit gebrek aan belang daar het 
aangevoerde middel enkel betrekking heeft 
op een beschikkend gedeelte aangaande een 
andere verweerder en niets te maken heeft 
met de beschikkende gedeelten aangaande de 
verweerder die de grand van niet-ontvanke
lijkheid opwerpt - Vordering van een van de 
eisers tegen die verweerder niet ontvankelijk 
verklaard en de eisers in diens kosten veroor
deeld - Grand van niet-ontvankelijkheid kan 
niet worden aangenomen. 354 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om zich in cassatie te voor
zien - Strafzaken - Strafvordering - Vrij
spraak - Voorziening van de beschuldigde -
Niet ontvankelijke voorziening. 271 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Termijn - Veroordeling bij 
verstek - Voorziening door de beklaagde 
ingesteld tijdens de gewone verzettermijn -
Niet ontvankelijk cassatieberoep. 183 

Voorziening in cassatie 
Termijn Strafzaken Minderjarige 
verdachte - Arrest waarbij de jeugdkamer 
van het hof van beroep beslist de zaak uit 
handen te geven en ze naar het openbaar 
ministerie te verwijzen met het oog op vervol
ging voor het bevoegde gerecht, als daartoe 
grand bestaat Geen geschil inzake 
bevoegdheid - Cassatieberoep v66r de eind
beslissing - Niet ontvankelijk cassatiebe
roep. 76 

Voorziening in cassatie 
Termijn - Strafzaken - Arrest of vonnis 
inzake bevoegdheid - Wetboek van Strafvor
dering, art. 416, tweede lid - Voorziening 
voor de eindbeslissing ingesteld - Ontvanke
lijke voorziening. 22 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Bescherming van de 
maatschappij - Voorziening in cassatie bij 

brief ingesteld - Niet ontvankelijke voorzie
ning. 410 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Jeugdbescherming -
Beslissing waarbij een maatregel t.a.v. de 
minderjarige is bevolen - Cassatieberoep 
van een van de ouders van de minderjarige -
Cassatieberoep niet betekend aan het open
baar ministerie - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 12 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Jeugdbescherming - Cassatiebe
roep van de ouders van een minderjarige 
tegen een arrest van de jeugdkamer van het 
hof van beroep - Cassatieberoep niet bete-
kend aan het openbaar ministerie Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 76 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenver
volgingstelling van de kamer van inbeschuldi
gingstelling - Cassatieberoep van de burger
lijke partij - Geen betekening aan het open
baar ministerie. 394 

Voorziening in cassatie 
Vorm - Strafzaken - Arrest van buitenver
volgingstelling - Voorziening van de burger
lijke partij - Voorziening niet betekend aan 
de verdachte - Niet ontvankelijke voorzie
~~ m 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Neerleggen van memories 
Voorziening van de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij - Memorie neergelegd ter 
griffie van het Hof van Cassatie - Noodzake
lijke medewerking van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie. 2 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Vonnis van de correctionele 
rechtbank in eerste aanleg gewezen Niet 
ontvanke!ijke voorziening. 8 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Bescherming van de maat
schappij - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waarbij de 
overbrenging van de ge!nterneerde van een 
prive-inrichting naar een strafinrichting 
wordt bevolen - Cassatieberoep Niet 
ontvankelijk cassatieberoep. 189 

Voorziening in cassatie 
Besiissingen waartegen cassatieberoep kan 
worden ingesteld - Strafzaken - Verklaring 
van de procureur-generaal bij het hof van 
beroep dat er geen aanleiding is tot vervol
ging - Beslissing niet vatbaar voor cassatie
beroep. ~06 
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Voorziening in cassatie 

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken Cassatieberoep van de 
beklaagde tegen een beslissing die vaststelt 
dat de strafvordering door verjaring vervallen 
is - Niet ontvankelijk cassatieberoep. 349 

Voorziening in cassatie 
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -
Strafzaken - Cassatieberoep van de burger
rechtelijke aansprakelijke persoon tegen een 
beslissing waarbij hij impliciet buiten de zaak 
worden gesteld - Niet ontvankelijk cassatie
beroep. 349 

Voorziening in cassatie 
Strafzaken - Uitlevering - Vreemdeling 
voorlopig aangehouden met het oog op uitle
vering - Voorziening tegen de verwerping 
van zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling - Buitenlands bevel tot aanhouding 
uitvoerbaar verklaard - Voorziening heeft 
geen bestaansreden meer. 68 

Voorziening in cassatie 
Personen bevoegd om cassatieberoep in te 
stellen - Strafzaken - Cassatieberoep tegen 
een beslissing gewezen in een zaak waarin de 
eiser geen partij was - Niet ontvankelijk 
cassatieberoep - Vereisten. 330 

Voorziening in cassatie 
Vreemdelingenwet, art. 27, derde lid- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
beslist de hechtenis te handhaven van de 
vreemdeling die bij administratieve maat
regel van zijn vrijheid is beroofd 
Repratriering van de vreemdeling - Cassatie
beroep doelloos. 371 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Exceptie van nietigheid 
van een proceshandeling - Dekking van de 
nietigheid- Ger.W., art. 864- Voorwaarden. 

165 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet, art. 27, derde lid- Arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
beslist de hechtenis te handhaven van de 
vreemdeling die bij administratieve maat
regel van zijn vrijheid is beroofd 
Repatriering van de vreemdeling - Cassatie
beroep doelloos. 371 

Wegen 
Aansprakelijkheid van de openbare overheid 
die nalaat abnormaal gevaar te ondervangen. 

288 

Wegverkeer 
Wetens toevertrouwen van een motorvoertuig 
aan een persoon die niet voorzien is van het 
rijbewijs - Overtreding Wegverkeerswet, 
art. 32 - Toe te passen straf. 307 

Wegverkeer 
Vluchtmisdrijf - Wegverkeerswet, art. 33, § 1 
- Straf. 196 

Wegverkeer 
Wegverkeerswet, art. 38, § 1 - Vervallenver
klaring van het recht tot sturen - Vereisten. 

196 

Wegverkeer 
Vervallenverklaring van het recht tot sturen 
wegens lichamelijke ongeschiktheid - Veilig
heidsmaatregel - Onwettige maatregel -
Gedeeltelijke vernietiging. 309 

Wegverkeer 
Plaats van de bestuurders op de openbare 
weg - Wegverkeersreglement, art. 9.3 -
Verplichting zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan te blijven - Begrip. 330 

Wegverkeer 
Art. 12.3.1 - Uitvoeren van maneuver door 
twee bestuurders. 209 

Wegverkeer 
Art. 12.3.l.a Wegverkeersreglement 
rang - Begrip. 

Voor-
439 

Wegverkeer 
Art. 12.4 Wegverkeersreglement 
- Begrip. 

Wegverkeer 

- Voorrang 
43!} 

Wegverkeersreglement, art. 17.2.2', a 
Draagwijdte. 360 

Wegyerkeer 
Rtchtingsverandering - Zwenking naar links 
- Vereisten. 404 

Wegverkeer 
Richtingsverandering - Bestuurder die links 
wil afslaan op een kruispunt - Toepasselijke 
regel. 436 

Wegverkeer 
Richtingsverandering - Wegverkeersregle
ment, art. 19.3.3' - Verplichting tegenliggers 
te laten voorgaan. 436 

Wegverkeer 
Richtingsverandering - Bestuurder die links 
of rechts wil afslaan op een kruispunt -
Toepasselijke regels. 439 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 1 december 1975, 
artt. 76.1 en 61.1.1' - Draagwijdte. 426 
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Werkloosheid 

Recht op werkloosheidsuitkering Beslis
sing - Ontzegging of beperking van het recht 
- Verhoor van de werkloze. 51 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Terug
vordering - Beperking - Goede trouw 
Bewijslast. 52 

Werkloosheid 
Gerechtigden op werkloosheidsuitkering -
Arbeidsdagen - Ontslagen militair. 217 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Werkloos 
wegens omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil - Begrip. 299 

Werkloosheid 
Recht op werkloosheidsuitkering - Samen
wonen met ze!fstandige - Aangifte - Hore
cabedrijf - Hulp op sommige dagen. 389 

Wetten, decreten, besluiten 
Toepassing in de tijd - Personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid - Wet 
tot wijziging van de aansprakelijkheid van de 
oprichters of tot invoering van een nieuwe 
aansprake!ijkheid - Wet niet toepasselijk op 
aansprake!ijkheid van de oprichters van een 
vennootschap die v66r haar inwerkingtreding 
is opgericht - Uitzondering. 357 

Wetten, decreten, besluiten 
Werking in de tijd - Burgerlijke zaken -
Wetten op de rechtspleging - Toepassing op 
hangende rechtsgedingen - Draagwijdte van 
die regel. 413 

Wetten, decreten, besluiten 
Verordenend koninklijk besluit tot vaststel
ling van de voorwaarden waaronder de Staat 
subsidies toekent - Afwijking van die voor
waarden door een individuele administratieve 
hande!ing van de minister - Onwettige 
handeling. 177 

Wissel brief 
Cambiaire vordering Onmidde!lijk 
verbonden wisselpartijen - De verweermid
delen uit hun onderliggende verhoudingen 
kunnen worden tegengeworpen. 33 

Wissel brief 
Tekstverandering - Gevolgen. 382 

Wisselbrief 
Tekstverandering - Begrip. 382 

Wisselcontrole 
Besluitwet 6 okt. 1944, art. 1 - Begrippen 
inlander en buitenlander. 105 

Wraking 
Burger!ijke zaken Deskundige 
Vermoeden van partijdigheid - Toepassings
gebied. 88 

Wraking 
Strafzaken Commissie tot bescherming 
van de maatschappij die dient te bes!issen 
over het verzoek tot invrijheidstelling van een 
gelnterneerde - Bes!issing over de ontvanke
lijkheid van de vordering tot wraking van een 
lid van de commissie en van een magistraat 
van het openbaar ministerie - Optreden van 
de gewraakte magistraten. 428 

z 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
Werknemers- Geneeskundige verzorging
Tegemoetkoming in de kosten van een elekt
risch wagentje - Tegemoetkoming onder
worpen aan de voorwaarde dat dit wagentje 
de voortzetting van een beroep moge!ijk 
maakt - Begrip. 269 
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